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Et budget med fokus på velfærden

Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg er meget stolt over tilblivelsen af årets budget – ikke mindst set i lyset af, at 
det danner et godt udgangspunkt for den rivende udvikling, som vores kommune er inde i. Det er grobund for at tæt 
politisk samarbejde i det nye år.

I budgettet er der fokus på de ældre, mennesker med handicap, børn og de udsatte. Budgettet afspejler også et fokus 
på at sikre de mest nødvendige velfærdsydelser i Aalborg Kommune, hvilket er godt for kommunens fremtid, udvikling 
og investeringer.

I budgettet er der med andre ord foretaget justeringer på højtprioriterede områder samtidig med, at det har været 
vigtigt for os, at der opretholdes en tilstrækkelig balance i kommunens økonomi – både på kort og på langt sigt.

Aalborg Kommune står foran store anlægsinvesteringer. Det er nødvendigt for at sikre udvikling og fremdrift i en kom-
mune i vækst. Befolkningsudviklingen er positiv og antallet af arbejdspladser stiger. Budgettet skal derfor understøtte 
de positive tendenser i tiden.

Der vil over de næste fire budgetår været et kasseforbrug; men der er her tale om allerede opsparede midler til inve-
steringer i det, som vi kalder +BUS-løsningen, som for alvor tager fart fra 2019. E t andet rigtigt spændende initiativ er 
etableringen af Aalborg Alliancen, som har tre hovedelementer:

• Erhvervslivet tilvejebringer nye jobs til borgere i Aalborg
• Aalborg Kommune hensætter 30 mio. kr. om året i 20 år til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse
• Erhvervsdækningsafgiften forudsættes fastholdt på nuværende niveau i perioden

Byrådet vil årligt følge op på elementerne i Aalborg Alliancen og vil tage om nødvendigt initiativer i forhold til erhvervs-
livets andel for at sikre, at det aftalte provenu opnås. Det bliver også et utroligt spændende tiltag.

Ellers indeholder budgettet rigtig mange spændende initiativer inden for kommunens serviceområder.

Det er også værd at bemærke, at vores skatteudskrivningsprocenter og 
– promiller er uændret i forhold til 2018 o g har i øvrigt været uændret 
i rigtig mange år. Og ikke mindst medvirker vi til, at aftalen mellem 
Kommunernes Landsforening og Regeringen om kommunernes 
økonomi kan overholdes. 

Jeg vil med disse ord ønske jer en rigtig god læselyst.

Thomas Kastrup-Larsen, borgmester
december 2018

Forord
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I Budget 2019-2022 f orudsættes en fastholdelse af de nuværende skatteudskrivningsprocenter og der er i budgettet 
anvendt det kendte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2019. Indk omstskatterne i overslagsåre-
ne 2020-2022 bygger på den skønnede statsgaranti for Aalborg Kommune – beregnet ved hjælp af KL´s skatte- og 
tilskudsmodel.
Med budgettet overholdes aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019. Som led i bud getlo-
ven er der, for kommunerne under ét, fastsat et loft over kommunernes serviceudgifter i 2019 på 252,3 mia. kr ., mens 
loftet for bruttoanlægsudgifter i 2019 er på 17,8 mia. kr .
For at sikre kommunernes overholdelse af lofterne, er en del af kommunernes bloktilskud gjort betinget. Således er 3 
mia. kr. af kommunernes bloktilskud gjort betinget af overholdelse af det aftalte serviceudgiftsloft, men 1 mia. kr . er 
gjort betinget af overholdelse af det aftalte loft over bruttoanlægsudgifterne.
+Bus-projektet blev igangsat i 2018 o g projektet strækker sig over perioden 2018 – 2022 med en samlet ud gift på 
510 mio . kr. Finansieringen er i perioden fordelt mellem Staten, Regionen og Aalborg Kommune.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne er 8.909,7 mio. kr. i budgettet. Den beregnede mulige serviceramme for Aalborg Kommune er på 
8.914,0 mio . kr. Serviceudgifterne i budgettet ligger 4,3 mio. kr. under denne ramme.

Skatteudskrivning og skatteprocenter

Vedrørende finansiering og skatteudskrivning har Byrådet valgt statsgaranti for 2019 o g følgende udskrivningsprocen-
ter er uændret i forhold til 2018:

• Udskrivningsprocent for indkomstskat er på 25,4 pct.
• Grundskyldspromillen er på 26,95 promille
• Grundskyldspromillen på produktionsjord er på 7,2 promille (lovbestemt loft)
• Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsværdi er på 5,35 promille
• Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi er på 8,75 promille
• Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi er på 13,475 pr omille

Budget 2019-2022 i ho vedtræk
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Demografiregulering i 2019

Budget 2019 indeholder f ølgende merudgifter til demografi i forhold til budget 2018:

Aalborg Kommunes befolkningsprognose viser umiddelbart, at den demografiske udvikling i børnetallet medfører en 
merudgift på 7,6 mio. kr. til dagpasning i 2019. Det f aktiske børnetal udvikler sig knap så hurtigt som prognosticeret. 
Derfor indeholder budgettet kun en merudgift på 4,0 mio. kr. til området. Den demografiske udvikling for 2019 t ages 
op til fornyet vurdering medio januar 2019, når den pr æcise demografiske udvikling er kendt.
Tilsvarende tages den demografiske udvikling på skoleområdet op til fornyet vurdering.

Overførsel af serviceudgifter til 2019

Jf. byrådets beslutning den 23. april 2018 (punkt 4) er det f orudsat, at der fra 2018 til 2019 k an overføres ikke-
forbrugte serviceudgiftsbevillinger på 76,7 mio. kr. De forudsatte overførsler til 2019 fr emgår af følgende oversigt.

Serviceudgifter – forudsatte overførsler til 2019 1.000  kr. 

Borgmesterens Forvaltning 7.711
By- og Landskabsforvaltningen 5.321
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 27.320
Ældre- og Handicapforvaltningen 20.741
Skoleforvaltningen 9.486
Sundheds- og Kulturforvaltningen 4.061
Miljø- og Energiforvaltningen 2.078
Rammebeløb 0

Sum 76.718

Demografi - merudgifter (+) ift. 2018 mio. kr. 

Ældre- og Handicapforvaltningen, ældreområdet 27,2
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, dagpasning, efterregulering 2018  3,3
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, dagpasning, 2019  4,0
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, tandpleje og sundhedspleje 0,7
Skoleforvaltningen, Skoler og DUS -10,2
Skoleforvaltningen, Privat- og Efterskoler 6,5
Sundheds- og Kulturforvaltningen 0,4

Sum 32,1
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Hensigtserklæringer godkendt i Budget 2019-2022

Stigsborg Havnefront - beslutningsgrundlag
Udbygningen at Stigsborg Havnefront forventes for alvor at tage fart i 2019. Det bety der, at der i løbet af 2020 vil være 
bygget i nærheden af 600 boliger i Etape 1.

Som konsekvens heraf er der behov for, at der tages stilling til, om og hvordan Stigsborg Havnefront forbindes med 
Aalborg-siden.

På den baggrund ønsker Aalborg Byråd, at der etableres et beslutningsgrundlag for en mulig etablering af en cykel - og 
gangbro mellem forpladsen ved Musikkens Hus og Stigsborg-området. I forlængelse heraf anmodes arealudviklingssel-
skabet om at undersøge de tekniske og økonomiske muligheder for at etablere en sådan bro.

Stigsborg for alle generationer
Som følge af byrådets ambitioner om at etablere en attraktiv bydel på Stigsborg for alle generationer vil det planlagte 
skolebyggeri blive suppleret af en børnehave med tilhørende vuggestue med plads til ca. 120 børn i alder en 0-5 år. Der 
igangsættes en visionær proces på tværs af Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedr. ind-
holdet og udformningen af det nye børneunivers på Stigsborg. Byggeriet forventes færdigt i 2023.  Endvidere lægges 
der op til byggeri af et plejehjem med 75 pladser.

Analyse vedrørende demografimodeller inden for skole-, dagpasnings-, 
ældre- og handicapområdet
I budgettet foreslås en revision af de demografisk bestemte budgettildelingsmodeller til ældreområdet, dagpasnings- 
og skoleområdet. Herudover har Ældre- og Handicapudvalget og Familie- og Socialudvalget udarbejdet forslag til en 
demografimodel på voksen-handicapområdet til budget 2019. Dett e forslag henstår til beslutning efter analysen.
Årsagen til analysen - i forhold til specielt ældreområdet - er primært markante ændringer i den relative aldersfordeling, 
stigende middellevetider samt borgernes ændrede behov for pleje osv. som følge af en forbedret sundhedstilstand. 
Årsagen er også, at der i budgetperioden 2016 – 2019 har v æret en 4-årig aftale, som ophører ved udgangen af 2019.
Analysearbejdet skal således understøtte, at der principielt tages stilling til, om demografimodeller skal anvendes og i 
så fald, hvordan den teknisk, administrative og politiske proces skal håndteres i forhold til fremtidsrettede budgettilde-
lingsmodeller, hvad gør man i andre større kommuner mm.   

Direktørgruppen udarbejder kommissorium for analysen, hvilket godkendes af magistraten.  Analysen afrapporteres til 
byrådet april måned 2019. 

Fleet Manager funktion i Aalborg Kommune
Efter anbefaling fra Direktørgruppen indføres der en Fleet Manager funktion i Aalborg Kommune, som organisatorisk 
placeres i Koncernservice, Borgmesterens Forvaltning. Finansieringen af løn og øvrig drift sker via en forholdsmæssig 
afregning fra de enkelte forvaltninger – baseret på forvaltningens andel af biler tilknyttet Fleet Management.
Desuden skal effektiviseringspotentialet indgå som en del af de årlige budgetdrøftelser – dog tidligst i forbindelse med 
budgetdrøftelserne for 2020.
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Næste generation Digital Post
Konsulentfirmaet Devoteam har foretaget en analyse for Digitaliseringsstyrelsen vedrørende udgifterne til den decen-
trale omstilling til næste generation Digital Post, NemLog-In 3 og MitID. 
For Aalborg Kommune vil der være tale et meget forsigtigt skøn på mellem 2,6 mio. kr. og 7,1 mio . kr. i perioden 2018 – 
2020. Mere præcise skøn forventes i løbet af 1. halv år 2019. A alborg Kommune har meldt sig som pilotkommune med 
igangsætning i efteråret 2018 samt i løbet a f 2019. 

Udgiften til omstilling til næste generation Digital Post vedrørende tværgående systemer afholdes over det fælleskom-
munale budget til fastprisaftale/monopolbrud.

Indsatser om automatisering
Der igangsættes et projekt på tværs af alle forvaltningsområder om automatisering af bilagsbehandling. Projektet 
tager udgangspunkt i et review af konteringspraksis med henblik på afdækning af potentialet. Projektet har også til 
opgave at fokusere på kontrolmuligheder og sikkerhed på tværs af kommunen fx momskontrol, bedragerianalyse samt 
dobbeltfaktureringsanalyse. Endvidere skal det også medvirke til en bedre styring af kommunens indkøb af vare- og 
tjenesteydelser ved brug af eksisterende indkøbsaftaler (compliance).

Der igangsættes også en foranalyse i 1. halv år 2019 til a fdækning af muligheder og begrænsninger i forbindelse med at 
automatisere inden for mellemkommunale refusioner. Det overordnede formål er at vurdere perspektiverne i at udvikle 
og implementere en løsning, som understøtter en effektiv og sikker håndtering af refusionsområdet. 

Projektforslaget er klar til behandling i Direktørgruppen i juni 2019 o g derefter forventes implementeret fra 2. halvår 
2019.

Finansloven for 2019 
I Regeringens forslag til Finanslov for 2019 v edrører enkelte dele kommunernes økonomi og opgaver. Når Folketin-
get har vedtaget Finansloven, og når eventuelle konsekvenser for Aalborg Kommune er kendte, behandler Byrådet 
udmøntningen af disse. 

Potentiale på indkøbsområdet i 2019 og frem 
Der skal i alle forvaltninger fortsat være fokus på besparelsespotentialet ved at minimere andelen af indkøb med leve-
randører, Aalborg Kommune ikke har en aftale med (øge compliance), ligesom indkøbene i videst muligt omfang skal 
ske igennem kommunens indkøbssystem. Dermed sikres billigere indkøb, og der spares tid på indkøbsprocessen. 

På sektor Rammebeløb afsættes et rammebeløb vedrørende ”Forøget brug af kommunens indkøbsaftaler” på -9,5 
mio. kr. årligt. Fordelingen af rammebeløbet på forvaltningerne forudsættes at ske ved en byrådsbehandling i januar 
2019, når det k orrekte datagrundlag foreligger. Eventuel manglende udmøntning i 2019 vil ind gå ved fastsættelsen af 
potentialet for 2020.   
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Analyse vedrørende geografisk decentralisering af Borgerservice 
Aalborg Kommunes Borgerservicecenter er beliggende i Rantzausgade 4 – d.v.s. i bycentrum. 

I Borgerservicecentret er der ca. 99.000 personlige henvendelser om året. Den største del af henvendelserne vedrører 
flytninger, NemId, pas, kørekort, opkrævning, vielser, sundhedskort og lægevalg. Borgerservicecentret anvender stort 
set alle kendte digitale selvbetjeningsløsninger, og der er elektronisk tidsbestilling. 

Alligevel er der er i lange perioder et stort kapacitetspres på Borgerservicecentret. 

Selvom Borgerservicecentret geografisk er placeret centralt i kommunen, er der for mange borgere en meget lang 
afstand til Borgerservicecentret. 

Budgetforligspartierne ønsker, at der i løbet af første halvår 2019 g ennemføres en analyse af mulighederne for at 
decentralisere borgerbetjeningen geografisk – f.eks. ved at gøre brug af biblioteker og bogbusser. Der ønskes en vur-
dering af, hvilke opgaver, der hensigtsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, også vil kunne løses decentralt som et 
tilbud til borgerne. Analysen skal ligeledes beskrive de økonomiske og organisatoriske konsekvenser af forslagene. 
Forslaget om muligheden for pasfoto i Borgerservice fra 2019 ud går, idet spørgsmålet om fremtidig fotoløsning vil 
indgå i analysen. 

Analysen udføres af Borgmesterens Forvaltning med inddragelse af fagforvaltningerne.  

Analyse af telefonisk borgerkontakt 
Aalborg Kommune har i sin nuværende organisering af borgerkontakten etableret en række callcentre og omstillinger i 
forvaltningerne, der varetager både beslægtede borgerkontaktopgaver og faglige opgaver i forhold til forvaltningernes 
sagsbehandling. 

Erfaringer fra andre større organisationer og kommuner peger på, at der gennem effektiv organisering af borgerkon-
takten kan opnås serviceforbedringer, samt et budgetmæssigt rationale. Pladsanvisningen indgår som eksempel på et 
område, hvor en ny organisering kan forbedre mulighederne for borgernes adgang til kontakt til kommunen. 

Der er enighed om, at der i 2019 g ennemføres en analyse af Aalborg Kommunes organisering af borgerkontakten. Det 
er forventningen, at analysens resultater kan implementeres fra 2020, hvilket forventeligt indebærer både organisato-
risk forandring i forvaltningerne og budgettilpasning. Analysen gennemføres eventuelt med ekstern bistand.  

Flytning af demensafdelingen i VUK 
Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK) er en specialskole for voksne under Skoleforvaltningen, der 
bl.a. tilbyder kompenserende undervisning til borgere med demens i et tidligt stadie i samarbejde med Ældre- og Han-
dicapforvaltningen. Demensafdelingen er en selvkørende afdeling, der ligger geografisk placeret på en anden matrikel 
end Voksenskolen. Med henblik på at sikre optimal sammenhæng mellem indsatserne på demensområdet er det aftalt, 
at demensafsnittet i Voksenskolen, fra 2019 o vergår fra Skoleforvaltningen til Ældre- Handicapforvaltningen. Der 
overføres således 1.150.000 kr . til Ældre- Handicapforvaltningen til dækning af demensafsnittets udgifter, herunder 
de ansatte medarbejdere (1,5 år sværk), materialer, aktiviteter og transport. Der er ikke tilknyttet anlægsbevillinger til 
demensafsnittet i Voksenskolen.  
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Cykelsikkerhed i Midtbyen 
Der afsættes 1,0 mio .kr i 2020 til projekter i midtbyen, som fremmer cykelsikkerheden. 

Cykelhandlingsplan 
Cykelhandlingsplanen tilføres 0,5 mio. kr. i 2020 således at mindre strækninger, hvor der mangler sammenhæng, kan 
etableres. 

Ny dagtilbudslov 
Det er vigtigt, at den nye dagtilbudslov kommer rigtigt fra start, og det er derfor besluttet at tilbagerulle en del af 
besparelsesforslaget vedrørende hhv. en leder og en tilsynspædagog i Dagplejen. 

Flere ledige skal i arbejde eller i gang med en uddannelse 
Til at understøtte en forstærket beskæftigelsesindsats iværksættes to investeringsmodeller: 

Der afsættes 1 mio . kr. til at få flere ledige i gang med et voksenlærlingeforløb. Virksomhederne efterspørger i stigende 
grad faglært arbejdskraft og i en tid med flaskehalse kan øget brug af voksenlærlingeordningen medvirke til, at endnu 
flere ufaglærte ledige bliver opkvalificeret og får en faglig uddannelse.  

Der afsættes 3 mio. kr. til en målrettet beskæftigelsesindsats over for jobparate kontanthjælpsmodtagere, således at 
endnu flere ledige profiterer af det økonomiske opsving og de gode beskæftigelsesmæssige konjunkturer. Indsatsen 
skal intensiveres ved en tidligere vejlednings- og beskæftigelsesindsats samt jobklubaktiviteter for ny-ledige. De ledige 
skal hjælpes med udarbejdelsen af CV og jobsøgning og flere ledige skal ud i ordinære job eller alternativt en virksom-
hedsplacering enten via løntilskud eller virksomhedspraktik.  

Som følge af de to tiltag nedsættes udgifterne til forsørgelse på det budgetgaranterede område med tilsvarende 4 mio. kr.  

Tværfagligt Team 
Tidlig, tværfaglig og forebyggende indsats er vigtigt, og det har vist sig muligt at sløjfe rammebesparelsen i Tværfagligt 
Team (0,5 mio. kr.). 
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Udsatteområdet 
Det er vigtigt at sikre mennesker, der lever i udsathed, et værdigt liv. Derfor annulleres besparelsen på 0,4 mio. kr. på 
udsatteområdet. 
Det er samtidig erfaringen fra arbejdet i Udsatterådet, at der er vilje og ressource i målgruppen. Flere udsatte skal såle-
des tjene en almindelig løn fremfor udelukkende at modtage offentlig forsørgelse. Derfor etableres et antal småjobs, i 
et samarbejde mellem Job- og Ydelsesafdelingen, By- og Landskabsforvaltningen, Bo- og Gadeteamet samt Udsatterå-
det, ved de tre hellesteder, som oprettes for udsatte borgere i Aalborg Kommune. Formålet er, at udsatte borgere skal 
fungere som ’pedeller’ ved hellesteder i Midtbyen (Kildeparken, ved Medborgerhuset, Teglgaards Plads). Brugen af det 
sociale frikort vil medvirke til, at de ledige opnår en økonomisk gevinst ved at tage et almindeligt arbejde. 

Tidlig beskæftigelsesindsats over for grønlændere
Der er relativt mange grønlændere, som er ledige og dermed uden for arbejdsmarkedet. For mange grønlændere 
bliver ankomsten til Danmark desværre starten på et liv i udsathed. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. til tidlig indsats ved 
ankomsten til Aalborg Kommune. En aktiv beskæftigelsesindsats skal sikre at flere grønlændere får en tilknytning til 
arbejdsmarkedet.  

Udsatte unge 
Det er vigtigt at fastholde og udbygge indsatsen med forebyggelse ift. udsatte unge. Derfor tilbagerulles besparelsen 
vedrørende Midtbysjakket (0,4 mio. kr.) samtidig med, at der tilføres 0,5 mio. kr. til projekt ’En vej ind’, som skal forebyg-
ge unges rekruttering til bandemiljøer. 

Flere flygtningekvinder skal ind på arbejdsmarkedet 
Det går godt med at få flygtninge i arbejde eller uddannelse. Men erfaringerne fra integrationsindsatsen viser, at 
kvinderne ikke i samme udstrækning som mændene kommer ind på arbejdsmarkedet eller i gang med en ordinær 
uddannelse. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. til en mere målrettet beskæftigelsesindsats over for kvinder med anden etnisk 
baggrund. Det er vigtigt for integrationen, at også flygtningekvinder er i arbejde og bidrager til samfundet på lige fod 
med alle andre.  

Cafe Parasollen 
Cafe Parasollen løser en stor opgave i forhold til kommunens udsatte. Cafeen oplever et stærkt pres, bl.a. som følge af at 
flere søger stedets tilbud om bespisning, og det er besluttet at afsætte 0,150 mio . kr. til en udvidelse af driftsbudgettet.  

Omsætning af ”Nye Fælles Veje” i et §17, stk. 4 udv alg  
På tværs af Skole-, Ældre- og Handicap-, Beskæftigelses- og Familie- og Socialudvalgets områder skal der sikres mere 
sammenhængende indsatser på specialområdet. Det skal ske på baggrund af den fælles strategi på det specialiserede 
område ”Nye Fælles Veje”, som forventeligt vedtages af byrådet i november 2018. Der vil i den f orbindelse skulle ses på 
serviceadgang og serviceniveauer bl.a. på servicelovens voksenområde, og på tværfaglige bæredygtige løsninger, der, 
som en rød tråd, sikrer borgerne et liv med uddannelse, arbejde, sundhed og fritidsinteresser. 
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Strategien er udarbejdet på tværs af de omtalte politiske udvalg, og i processen har der været høj grad af inddragelse 
af medarbejdere og relevante interesse- og brugerorganisationer. 

For at sikre en fortsat høj grad af inddragelse og sammenhæng på tværs af forvaltninger i omsætningen af strategi-
en, nedsættes der et rådgivende udvalg med repræsentanter fra de fire politiske udvalg, Handicaprådet samt andre 
relevante eksterne parter fx psykiatrien, erhvervslivet og frivillige organisationer. Udvalget etableres i henhold til den 
kommunale styrelseslov §17, stk. 4. 

Integration 
Budgettet til beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet er på grund af faldende tilgang af flygtninge reduceret 
med 2,6 mio. kr. i Magistratens budgetforslag for 2019 o g efterfølgende år. Det vurderes, at der i 2020 fortsat vil an-
komme få flygtninge, og at der dermed er basis for at reducere udgiften til indsatsen med yderligere 2,0 mio. kr. i 2020 
og efterfølgende år. 

På folkeskoleområdet er det ligeledes vurderingen, at det faldende antal tilkomne flygtninge vil reducere udgifterne til 
området i de kommende år. Derfor reduceres Skoleforvaltningens budget til flygtninge med 2,0 mio. kr. fra 2020 og i de 
efterfølgende år.

Opkvalificering af medarbejdere i Hjemmepleje Aalborg 
Aalborg Kommune har deltaget i Bedre til ord, tal og IT som pilotprojekt. Erfaringer viser, at grundlæggende færdighe-
der i dansk, matematik og IT har positiv betydning for kvaliteten af medarbejdernes daglige opgaver, deres generelle 
trivsel og deres mod på videreuddannelse og nye opgaver. Formålet er således at øge kvaliteten af opgavevaretagelsen 
i hjemmeplejen og understøtte en bedre implementering af nye faglige metoder. Det forventes at ca. 450 medarbejde-
re i Hjemmepleje Aalborg skal modtage undervisning i ét eller flere trin.  Der tildeles 0,8 mio. kr. i 2019, 1,55 mio . kr. i 
2020, 1,55 mio . kr. i 2021 o g 1,55 mio . kr. i 2022 

Plejehjem 
Der tilføres 3,7 mio. kr. til plejehjem, således at besparelsen på 3,7 mio. kr. vedr. reduktion af serviceniveauet ikke 
gennemføres. Samtidig tilbageføres 5 mio. kr. af den påtænkte besparelse på 6,8 mio. kr. vedrørende klippekort på 
plejehjem. Det betyder, at der samlet set er 11,8 mio . kr. til klippekort, der giver beboere på plejehjem mulighed for 
valgfrie aktiviteter.  

Mangfoldighedsindsats 
Med ønsket om et yderligere fokus på Aalborg som en rummelig kommune afsættes 0,1 mio .kr. i 2019 til ma teriale der 
støtter op om mangfoldighed som et væsentligt element i kommunens selvforståelse. 
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Idræt i undervisning 
Det afsættes 3,0 mio. kr. hver år i årene 2019-2022 til ekstr a idræt i folkeskolen med henblik på at forøge børnenes 
sundhed og trivsel ved hjælp af meningsfuld fysisk aktivitet. De ekstra idrætstimer implementeres, som en forsøgs-
ordning på et antal skoler, ved omlægning af 4 lektioner fra understøttende undervisning. Forsøget er inspireret af de 
dokumenterede effekter fra Svendborg Kommunes forsøg med yderligere idrætstimer i løbet af skoledagen, hvor fysisk 
aktivitet øgede børnenes læring væsentligt. 

Skolepsykologisk rådgivning og ungdomsskolen 
Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2019 til sk olepsykologisk rådgivning og ungdomsskolen. Hensigten er, at indsatsen 
vedr. pædagogisk psykologisk vejledning til børn, forældre, daginstitutioner og skoler kan videreføres indtil der er 
vedtaget en ny model for inklusion på skoleområdet. Der er samtidig hensigten at ungdomsskolen skal kunne viderefø-
re den nuværende indsats i forhold til intentionen i Ungdomsskoleloven. Den samlede reduktion for skolepsykologisk 
rådgivning bliver 0,5 mio. kr. årligt og for ungdomsskolen 1,5 mio . kr. årligt fra 2019. 

Indsatser for tosprogede børn 
Der afsættes 1,5 mio . kr. i 2019 o g 3,0 mio. kr. fra 2020 til Skoleforvaltningens indsatser for tosprogede børn, herunder 
vejledning, kompetenceudvikling, sidemandsoplæring og forældresamarbejde, samt reduktion af timer til basisun-
dervisningen og/ eller supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Den samlede reduktion bliver 4,0 mio. kr. 
årligt fra 2020. Den konkrete udmøntning godkendes i Skoleudvalget med efterfølgende udmøntning fra skoleåret 
2020/2021. 

Pædagoger i skoledelen 
Der afsættes 1,7 mio . kr. i 2019 o g 4,0 mio. kr. årligt fra 2020 til pædagoger i skoledelen med henblik på sikre fortsat 
fokus på børnenes trivsel i deres skolegang, herunder bl.a. med henblik på at kunne inkludere flere elever i den almene 
undervisning. Der vil således ikke være en reduktion på området. 

Bevæg Dig For Livet 
Aalborg Kommune er Bevæg Dig For Livet Visionskommune, i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og DGI. For 
at sikre succes som Bevæg Dig For Livet Visionskommune, afsættes der 600.000 kr. til Fritidsområdet til primært at 
understøtte foreninger og aftenskoler der indgår som part i særlige initiativer i regi af Bevæg dig for livet, rekruttering 
af særlige målgrupper, udvikling af faciliteter mv.  

Idrætsmødet  
Der afsættes 600.000 kr. til ”Idrætsmødet” - Aalborgs nye og tilbagevendende idrætsfestival. Idrætsmødet skal med 
primær afsæt i Havnefronten og Vestre Fjordpark have fokus på at gøre fysisk aktivitet og idræt tilgængeligt for alle. 
Samtidig skal der etableres et forum for debat om centrale idræts- og bevægelsespolitiske temaer. Idrætsmødet skal 
løbende tilpasses det aktuelle idræts og motionsbillede.  
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Nibe Museum 
Nibe Museum omfatter lokalhistorisk arkiv samt materialer og genstande, som belyser Nibe by’s og egnens historie. 
Aalborg Kommune vil fortsat yde et årligt tilskud på 200.000 kr. til driften af Nibe Museum. 

Bogbusbetjening 
Der afsættes 200.000 kr. til understøttelse af bogbusbetjeningen. 

Ordkraft 
Ordkraft forbindes med Aalborg og er vokset til en betydelig kulturel aktivitet, som i høj grad er med til at sætte Aal-
borg på det kulturelle og ikke mindst litterære Danmarkskort. Desuden rækker Ordkraft ud i hele Nordjylland gennem 
et stærkt samarbejde med alle kommuner via folkebibliotekerne. Med henblik på konsolidering og videreudvikling af 
Ordkraft ydes et yderligere årligt tilskud på 200.000 kr. 

Kunsten 
Kunsten har fået øgede driftsudgifter efter modernisering af museet, hvilket bl.a. skyldes væsentligt øgede udgifter til 
el efter, at museet har ibrugtaget et nyt og velfungerende klimaanlæg, der sikrer, at kunstværkerne kan holdes i god 
stand. Fra 2020 øges driftstilskuddet til Kunsten med 1.000.000 kr.  

Aalborg Symfoniorkester 
I 2020 udløber en aftale mellem Kulturstyrelsen og Aalborg Kommune om finansieringen af Aalborg Symfoniorkesters 
udgifter til leje af prøvefaciliteter efter indflytningen i Musikkens Hus. Fra 2020 yder Aalborg Kommune et yderligere 
årligt driftstilskud på 1.000.000 kr. til delvis finansiering af lejeudgifterne, under forudsætning af at Symfoniorkestret 
og Musikkens Hus i fællesskab tilvejebringer den resterende finansiering.  

Sønder Tranders Forsamlingshus 
Der afsættes 500.000 kr. i 2020 til at igangsætte processen med etablering af et forsamlingshus i Sønder Tranders. 

Øster Hassing Forsamlingshus 
Der afsættes 500.000 kr. i 2020 til at understøtte etableringen af forsamlingshus i Øster Hassing. 

Motionsfacilitet i Farstrup 
Der afsættes 1,5 mio . kr. i 2020 til at understøtte etableringen af en bevægelses- og motionsfacilitet i tilknytning til 
Farstrup Hallen. En sådan facilitet vil udover at sikre efterspørgslen på motionsfaciliteter i lokalområdet også under-
støtte Aalborg Sundhedscenters decentrale tilbud.
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Idrætshal i Klarup 
Den nuværende Klarup Hal er en af kommunens mest bookede haller, og dette sammenholdt med lokalområdets 
udvikling gør, at den nuværende hal inden for en kort tid ikke er tilstrækkelig. Derfor afsættes 3 mio. kr. i 2022 til at 
understøtte etableringen af en ekstra idrætshal i Klarup - i tilknytningen til den nuværende hal. 

Røgfri arbejdstid / røgfri kommune 
Budgetforligspartierne vil undersøge mulighederne for at indføre røgfri kommune eller røgfri arbejdstid. Med røgfri 
kommune menes, at medarbejderne ikke må ryge på de kommunale arealer i arbejdstiden og med røgfri arbejdstid at 
der ikke må ryges i arbejdstiden, uanset hvor medarbejderne befinder sig. Røgfri kommune / røgfri arbejdstid vil dels 
medføre forbedret sundhed og mindsket sygefravær blandt medarbejderne og vil også forebygge, at andre – især børn 
og unge – ser rollemodeller ryge. Undersøgelsen vil ske i tæt dialog med medarbejderne og kommunens medindflydel-
sesudvalg for at sikre, at afdækningen forholder sig til de problemstillinger, der rejses fra medarbejdernes side.  

Vandløbsregulativer 
Der er behov for at revidere de 278 vandløbsregulativer, der beskriver hvordan vandløbene vedligeholdes. Vandløbsre-
gulativerne afbalancerer natur og afvandingsinteresser.  De nuværende regulativer stammer fra de tidligere kommuner 
samt Nordjyllands Amt - og trænger til en gennemgribende revision. Da der både skal tages hensyn til målopfyldelse 
for naturen og afvanding er arbejdet omfattende. Med de 200.000 kr. pr. år, der er afsat til området, er det muligt at 
komme i gang med den store opgave - der vil strække sig over mange år. 

P-huset på Sauers Plads 
I 2019 sk al der ske afklaring af mulighederne for salg af P-huset på Sauers Plads – herunder en afklaring af de afledte 
konsekvenser og Byrådets muligheder for at regulere parkeringsafgifterne. 

Flere togstationer/trinbræt  
Budgetforligspartierne imødeser NT´s analyse vedrørende mulighederne for etablering af flere stationer/trinbræt 
nord og syd for fjorden, og Aalborg Kommune indgår i et muligt samarbejde med Region Nordjylland om dette. 

Byggeri af ny skole på Stigsborg 
I Budgetforslaget for 2019 - 2022 er der i perioden a fsat 81,0 mio . kr. til byggeri af en ny skole på Stigsborg. Byggepe-
rioden forventes at vare til og med 2023. Projektets endelige anlægssum – og fordeling på årene -  kendes endnu ikke, 
men der er mellem budgetforligspartierne enighed om, at der ved budgetlægningen for 2020 - 2023 tilvejebringes 
budgetmæssig dækning for anlægssummen. Dette vil bl.a. ske ved omprioriteringer i den flerårige investeringsoversigt 
og ved indregning af en salgssum for den nuværende Skansevejens Skole. 
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Udgifter                                                                                                                      Mio. kr. Procent

  Borgmesterens Forvaltning..................................................................................................................... 578,3 3,6%
  By- og Landskabsforvaltningen ............................................................................................................. 752,2  4,7%
  Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.......................................................................................... 6.705,3 41,5%
  Ældre- og Handicapforvaltningen ........................................................................................................ 3.430,0 21,2%
  Skoleforvaltningen ...................................................................................................................................... 2.330,3 14,4%
  Sundheds- og Kulturforvaltningen ....................................................................................................... 1.661,0  10,3%
  Miljø og Energiforvaltningen ................................................................................................................... 502,3 3,1%
  Rammebeløb .................................................................................................................................................. -1,7  0,0%
  Moms, afdrag, renter og balanceforskydninger m.m. .................................................................. 190,1  1,2%

I alt ............................................................................................................................................................................. 16.147,8  100,0%

Indtægter                                                                                                             Mio. kr. Procent

  Tilskud og udligning, inkl. bidrag til regioner ................................................................................... 3.198,2  19,8%
  Refusioner ....................................................................................................................................................... 864,9 5,4%
  Skatter .............................................................................................................................................................. 9.796,1  60,7%
  Lånoptagelse, renter og frigivelse af el-deponeringer m.m..................................................... 273,4 1,7%
  Drifts- og anlægsindtægter..................................................................................................................... 2.015,2  12,5%

I alt ............................................................................................................................................................................. 16.147,8  100,0%

Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune
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Resultatopgørelse - Skattefinansieret område   
 

Mio. kr. 2019 2020 2021  2022

Skattefinansieret område
Skatter (statsgaranti i 2019 - f orventet statsgaranti 2020-22) -9.796,1  -10.117,8  -10.431,4  -10.735,6
Tilskud, udligning og div. reguleringer, ekskl. likviditets- og 
beskæftigelsestilskud -2.667,4 -2.623,8 -2.659,9 -2.693,7
Beskæftigelsestilskud 2019 - f orudsat uændret 2020-2022 -334,0 -334,0 -334,0 -334,0
Huslejemoms 1,0  1,0  1,0  1,0
Renter og garantiprovision -11,2  -11,2  -11,2  -11,2
A. Indtægter i alt -12.807,8 -13.085,8 -13.435,6 -13.773,6

Driftsvirksomhed (udgifter)
Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb, 
ekskl forsikrede ledige 12.163,1  12.116,0  12.134,8  12.132,2
Udgifter til forsikrede ledige 493,0 402,1  402,1  402,1
Lønfremskrivning 2020-2022  151,5  344,8 545,5
Hensat budgetgaranti m.m. jfr. KL’s tilskudsmodel 2020-22, 
inkl. satsregulering  100,0 177,3  260,0
Hensat til takstregulering serviceudgifter, 2020-2022  48,4 92,8 138,4
KL- Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering 2020-22, 
jf tilskudsmodel  25,9 48,7 71,5
B. Drift i alt (udgifter) 12.656,1  12.843,9 13.200,6 13.549,7

C. Resultat af ordinær drift (A+B) -151,7  -241,9  -235,0 -223,9
Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning)
Bruttoanlægsudgifter 547,3 510,3  466,5 386,4
Rammereduktion til senere fordeling   -50,0 -50,0
Anlægsindtægter -199,7  -163,2  -150,1  -112,4

D. Anlægsvirksomhed i alt 347,6 347,1  266,4 224,0

E. Resultat af skattefinansieret område (C+D) 195,9  105,2  31,5  0,0
Finansieringsposter
Indskud i Landsbyggefonden 61,0  51,0  31,0  0,0
Frigivelser, el-deponeringer -98,7 -98,7 -98,7 -9,3
Frigivelser, deponeringer -6,0 -6,0 -6,0 -6,0
Diverse øvrige balanceforskydninger 2,7 2,7 2,7 2,7
Lånoptagelse skattefinansieret område - Energiinvesteringer mm. -85,5 -69,5 -65,2 -61,6
Lånedispensation 0,0 -10,0  -10,0  -10,0
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld 73,8 77,1  80,2 83,5
Nettoafdrag på ældreboliger 21,7  22,2 22,8 23,4
Provenu KMD-bygninger -1,0  

F. Finansieringsposter i alt -32,0 -31,2  -43,2 22,7

G. Resultat 163,9  74,0 -11,7  22,7
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -196,8

H. Resultat efter tilskud til styrkelse af likviditet -32,9 74,0 -11,7  22,7
Vedrørende serviceudgifter 
Effektivisering - andel af 0,5 mia. kr. pr år på landsplan  -18,0  -36,0 -36,0

I.Resultat efter justering af serviceudgifter -32,9 56,0 -47,7 -13,3
+BUS samlet anlægsudgift 77,9 169,6  162,9  100,2
+BUS anlægstilskud -37,9 -100,8 -81,4  -50,1

J. Resultat efter +BUS-løsning 7,1  124,8 33,8 36,8

Henlæggelse til 3. Limfjordsforbindelse 30,0 30,0 30,0 30,0

K. Resultat efter henlæggelse til 3. Limfjordsforbindelse 37,1  154,8 63,8 66,8

minus (-) = indtægt
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Finansiering

Kommunens indtægter på finansieringssiden består af skatteindtægter, tilskud og udligning samt lånoptagelse. Herud-
over består finansieringssiden af poster som renter, afdrag, moms og bidrag til Region Nordjylland.

Skatteindtægter 

De kommunale skatteindtægter i 2019 k ommer primært fra beskatning af indkomst jf. personskatteloven. Herudover 
er de væsentligste indtægtskilder beskatning af grundværdier og beskatning af aktieselskaber mv. 

Nedenfor oplistes de forskellige kommunale skatteindtægter og den forventede udvikling i kommunens skatteindtæg-
ter.

Indkomstskat

Byrådet har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2019. Indk omstskatterne i over-
slagsårene 2020-2022 bygger på den skønnede statsgaranti for Aalborg Kommune beregnet ved hjælp af KL’s skatte- 
og tilskudsmodel.  

Udskrivningsprocenten er forudsat uændret på 25,4 pct.

KL har medio september 2018, på ba ggrund af Økonomisk Redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet august 
2018, v algt at justere sit skøn over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag i forhold til det, der blev udmeldt i 
juni 2018. KL’s forventede udvikling i udskrivningslaget i hhv. juni og september 2018 fr emgår nedenfor:

Oversigt over samtlige skatter i perioden 2018 - 2022

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021  2022

Indkomstskat* -8.551,3  -8.711,8  -8.976,9 -9.258,9 -9.528,5
Selskabsskat  -197,1  -227,2 -249,9 -239,7 -230,1
Grundskyld  -694,9 -728,2 -762,0 -803,9 -848,1
Dækningsafgifter  -115,3  -114,3  -114,3  -114,3  -114,3
Øvrige skatter   -18,9  -14,6  -14,6  -14,6  -14,6

Skatteindtægter i alt  -9.577,6 -9.796,1  -10.117,8  -10.431,4  -10.735,6

Udskrivningsgrundlaget i Aalborg Kommune - statsgaranti 

• Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019 b ygger på et korrigeret 2016-grundla g
• Den statsgaranterede vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2016 til 2019 er på 11,1 pct.
• Statsgarantien bygger på senest tilgængelige skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget inden udmeldingen  

ultimo juni 2018.



20 Budget 2019-2022 • Aalborg Kommune

Anm.: Ovenstående KL-vækstskøn er opgjort på et såkaldt efterreguleringsgrundlag, mens den statsgaranterede vækst 
er baseret på et korrigeret grundlag og udgør dermed 11,1%. De rfor er det umiddelbart ikke muligt at sammenligne de 
to grundlag.  

Som det fremgår af tabellen har KL samlet set nedjusteret landsskønnet i perioden 2016-2019 med ca. 0,1 pct.-point 
fra 8,1% til 8,0%. Nedjust eringen har ikke betydning for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som ligger fast. 

Grundskyld og dækningsafgift
Der er loft over grundskylden, idet denne opkræves som den laveste af følgende værdier:
1.  Ejendommens grundværdi – efter fradrag for forbedringer – som fastsat ved seneste vurdering
2. Den afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for grundskyldsberegningen det foregående skatteår, forhøjet 

med reguleringsprocenten (skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag tillagt 3 pct. – maksimalt 7 pct.)

I provenuet fra grundskyld og dækningsafgift er der taget højde for nedslag som følge af klagesager vedrørende fra-
drag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme. Der er samlet set i 2019 indr egnet 
tilbagebetalinger for 10 mio . kr.  

Beregningsgrundlag, provenu og promiller for grundskyld m.v.

Vækst i udskrivningsgrundlaget i pct.

Vækst i udskrivningsgrundlaget i pct. 2016-17  2017-18  2018-19  2016-19
KL-skøn september 2018  3,1  3,8 0,9 8,0
KL-skøn juni 2018  2,7 4,3 0,9 8,1

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021  2022

Afgiftspligtige grundværdier, Aalborg 25.375,7  26.616,0  27.867,0 29.399,7 31,016,7
Grundskyldspromille 26,95 26,95 26,95 26,95 26,95
Provenu grundskyld, excl. produktionsjord -683,9 -717,3  -751,0  -792,3 -835,9
Grundskyld, tilbagebetaling 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Afgiftspligtige grundværdier, produktionsjord 2.649,3 2.624,6 2.637,8 2.719,4  2.803,8
Grundskyldspromille produktionsjord 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Provenu produktionsjord -19,1  -18,9 -19,0 -19,6  -20,2

Skønnet vækstpct. grundværdier 2020-22   4,7 5,5 5,5
I alt provenu grundskyld -694,9 -728,2 -762,0 -803,9 -848,1
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Dækningsafgifter
Nedenfor ses Aalborg Kommunes forventede indtægter fra dækningsafgift.

Som det fremgår ovenfor er der i 2019-2022 årli gt afsat 2,0 mio. kr. til tilbagebetaling af dækningsafgift. 

Selskabsskat
Den forventede udvikling i selskabsskatterne ses i følgende tabel:

For 2019 er pr ovenuet kendt, idet det er endelig afregning for indkomståret 2016. Udvikling en i overslagsårene er 
beregnet på baggrund af KL’s landsskøn for hele perioden 2020-22 (indkomstårene 2017-19).

Øvrige skatter
Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i øvrige skatter. 

Udvikling i indtægter fra dækningsafgift

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021  2022

Offentlig dækningsafgift, grundværdi -5,0 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9
Offentlig dækningsafgift, forskelsværdi -24,7 -24,4 -24,4 -24,4 -24,4
Erhvervsdækningsafgift -87,6 -87,0 -87,0 -87,0 -87,0
Tilbagebetaling af dækningsafgift 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

I alt -115,3  -114,3  -114,3  -114,3  -114,3

Forventet indtægt fra selskabsskatter

Mio. kr. / pct.  2018 2019 2020 2021  2022

Selskabsskat, endeligt 3 år før -197,1  -227,2 -249,9 -239,7 -230,1
Stigning ifht. året før 8,6% 15,3%  10,0%  5,5%  -7,9%

Udvikling i Øvrige skatter

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021  2022

Dødsboskat -15,3  -8,5 -8,5 -8,5 -8,5
Forskerskat -4,5 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
Medfinansiering skrå skatteloft 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

I alt -18,9 -14,6  -14,6  -14,6  -14,6
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Af nedenstående tabel fremgår Aalborg Kommunes indtægter i tilskud og udligning 2018-2022. Tilskud o g udligning i 
overslagsårene 2020-2022 er beregnet ved anvendelse af KL´s skatte- og tilskudsmodel. Der er taget udgangspunkt 
i KL’s forventninger til statsgaranterede beløb i de pågældende år. Det er forudsat, at kommunerne overholder aftalen 
med regeringen, således at det betingede statstilskud bliver udbetalt. 

Nedenfor oplistes de forskellige kommunale indtægter i tilskud og udligning.

Tilskud og udligning

Oversigt over samtlige indtægter i tilskud og udligning, 2018-2022

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021  2022
 
Kommunal udligning -2.215,6  -2.369,7 -2.386,5 -2.401,5  -2.439,8
Statstilskud til kommuner -241,8  -212,5  -186,0  -184,5  -182,2
Udligning af selskabsskat -39,2 -55,7  -62,0 -59,6 -57,5
Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto 41,9  41,0  42,5 43,7 45,0
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen 28,5 29,1  24,2 24,8 25,5
Særlige tilskud:     
Beskæftigelsestilskud, foreløbig -367,1  -334,0 -334,0 -334,0 -334,0
Beskæftigelsestilskud, midtvejs- og efterregulering  -18,0  25,0  
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -196,5  -196,8    
Øvrige særlige tilskud -62,0 -81,5  -81,0  -82,8 -84,7
Tilskud og udligning i alt -3.051,8 -3.198,1  -2.957,8 -2.993,9 -3.027,7

Nedenfor uddybes de enkelte tilskuds- og udligningsordninger, der indgår i ovenstående oversigt.
 
     

Kommunal udligning
       
Nedenfor ses indtægterne fra de forskellige udligningsordninger.

Indtægterne fra de forskellige udligningsordninger

Mio. kr. Opr. 2018 2019 2020 2021  2022
  
Kommunal udligning     
Landsudligning  -2.036,9 -2.146,0  -2.174,2  -2.178,8  -2.200,3
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud -177,8  -223,1  -211,5  -222,0 -238,8
Overudligning, korrektion  -0,9 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
Kommunal udligning i alt -2.215,6  -2.369,7 -2.386,5 -2.401,5 -2.439,8

Landsudligning og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud finansieres af statstilskuddet. Kommunens 
indtægter afhænger af det strukturelle underskud, som er forskellen mellem et beregnet udgiftsbehov og beregnede 
skatteindtægter – begge beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
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Aalborg Kommune har en relativt stor stigning fra 2018 til 2019 i indt ægter fra landsudligning og tilskud til kommu-
ner med højt strukturelt underskud. Den relativt store stigning i Aalborg Kommunes indtægter skyldes udelukkende 
stigning i det beregnede udgiftsbehov som følge af højere socioøkonomisk indeks (primært som følge af registrering af 
udlændinges uddannelsesniveau) og ændrede enhedsbeløb for aldersgrupperne ved beregningen af det aldersbestem-
te udgiftsbehov. Aalborg Kommunes andel af beskatningsgrundlaget er uændret fra 2018 til 2019.

Statstilskud til kommuner

Nedenfor ses de forventede statstilskud 2018-2022.

Statstilskud

Mio. kr. Opr. 2018 2019 2020 2021  2022

Statstilskud til kommuner     
Statstilskud, ordinært -93,5 -64,3 -37,5  -35,7  -33,2
Statstilskud, betinget serviceudgifter -111,2  -111,2  -111,4  -111,6  -111,8
Statstilskud, betinget anlægsudgifter -37,1  -37,1  -37,1  -37,2 -37,3

Statstilskud til kommuner i alt -241,8 -212,5  -186,0 -184,5 -182,2

Ovenstående vedrører Aalborg Kommunes andel af rest-statstilskuddet, efter at landsudligning og tilskud til kommuner 
med højt strukturelt underskud er finansieret.

En del af statstilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder aftalen mellem regeringen og KL. I 2019 er der 
ligesom i 2018 både beting et statstilskud vedrørende serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne. KL forudsætter i 
skatte- og tilskudsmodellen, at der også vil være de betingede statstilskud i 2020-2022.

Der er samlet set mindre indtægter i statstilskud i 2019 i f orhold til 2018. Det skyldes, a t en større del af statstilskud-
det skal finansiere landsudligningen og tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud.
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Aalborg Kommune har haft en stigning i indtægterne i selskabsskat fra 2018 til 2019 på 15,3 pct., h vor hele landets 
indtægter er steget med 22,7 pct. Derfor modtager Aalborg Kommune mere i udligning af selskabsskat i 2019 end i 
2018. 

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i 
forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge fra ikke-vestlige lande. Aalborg Kommune betaler 
til ordningen, fordi kommune har relativt få indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. I Aalborg Kommune 
er 6,7 pct. af indbyggerne indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, hvor landsgennemsnittet er 8,5 pct. 
Ikke-vestlige lande er ifølge Danmarks Statistiks definition lande udenfor Vesteuropa, EU, Nordamerika, Australien og 
New Zealand.

I aftalen mellem regeringen og KL er det besluttet, at kommunerne i 2019 sk al betale 135 kr . pr. indbygger til regioner-
ne i udviklingsbidrag. Der vil blive foretaget en midtvejsregulering af udviklingsbidraget for 2019 s om følge af aftale om 
forenkling af erhvervsfremmesystemet.

Særlige tilskud

Ud over ovenstående tilskuds- og udligningsordninger modtager kommunerne en række tilskud, som betegnes som 
særlige tilskud. Nogle af disse er af nyere dato, mens andre har eksisteret i en årrække. Desuden er nogle af tilskudde-
ne midlertidige, mens andre er permanente.

Af nedenstående tabel fremgår de særlige tilskud, som Aalborg Kommune forventes at modtage i 2018-2022.

Øvrige tilskuds- og udligningsordninger

Mio. kr. Opr. 2018 2019 2020 2021  2022
  
Udligning af selskabsskat  -39,2 -55,7  -62,0 -59,6 -57,5
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge, netto 41,9  41,0  42,5 43,7 45,0
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen 28,5 29,1  24,2 24,8 25,5

Diverse øvrige tilskuds- og udligningsordninger

Nedenstående tabel viser tre forskellige tilskuds – og udligningsordninger
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Aalborg Kommune modtager tilskud som ø-kommune, fordi Egholm er beliggende i Aalborg Kommune. I KL’s Skatte- 
og tilskudsmodel medregnes tilskuddet kun i budgetåret. 
 
Siden 2013 har k ommunerne modtaget et tilskud til styrket kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet udgør 554,8 mio. kr. i 2019 
og fordeles mellem kommunerne i forhold til antallet af 0-5 årige.

Siden 2002 har kommunerne modtaget et tilskud til generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet er på 739,1 mio . kr. i 2019. 
Desuden har kommunerne siden 2007 modtaget et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet blev forøget i 
2010 o g udgør 990,5 mio. kr. i 2018. Be gge tilskud fordeles efter en demografisk udgiftsnøgle på ældreområdet.

Aalborg Kommune modtager i 2019 196,8 mio . kr. i tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet. I 2018 modt og 
Aalborg Kommune 196,5 mio . kr. Tilskuddet fordeles i 2019 eft er følgende kriterier:

• Det samlede tilskud er 3,5 mia. kr. i 2019.
• I 2019 f ordeles 1,5 mia. kr . som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
• I 2019 f ordeles 1,0 mia. kr . efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over lands-

gennemsnittet.
• I 2019 f ordeles 1,0 mia. kr . efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 

179.200 kr . pr. indbygger. 

Aalborg Kommune opfylder både kriterierne med strukturelt underskud og beskatningsgrundlag. 

Særlige tilskud

Mio. kr. Opr. 2018 2019 2020 2021  2022

Særlige tilskud     
Beskæftigelsestilskud, foreløbig -367,1  -334,0 -334,0 -334,0 -334,0
Beskæftigelsestilskud, midtvejs- og efterregulering  -18,0  25,0  
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -196,5  -196,8    
Øvrige særlige tilskud:     
Tilskud til kommuner med mindre øer -2,1  -2,3 0,0 0,0 0,0
Tilskud nedsatte færgetakster - gods og passager -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -19,7  -20,0 -20,5 -21,0  -21,5
Statstilskud vedr. ældreområdet -24,7 -25,2 -25,8 -26,4 -27,0
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (fra 2007) -33,0 -33,8 -34,6 -35,4 -36,2
Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægn. 22,3    
Tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen -4,5    
Øvrige særlige tilskud i alt -62,0 -81,5  -81,0 -82,8 -84,7
     
Særlige tilskud i alt -625,6 -630,3 -390,0 -416,8 -418,7
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Det er altså en fordel for Aalborg Kommune, at en del af tilskuddet fordeles efter kriterierne vedrørende strukturelt 
underskud og beskatningsgrundlag. Aalborg Kommune modtager 3,7 pct. af grundtilskuddet til alle kommuner fordelt 
efter indbyggertal.

Der er i budgettet ikke indregnet et likviditetstilskud i overslagsårene 2020-2022.

Det foreløbige beskæftigelsestilskud er på 334,0 mio. kr. i 2019. 

Vedrørende beskæftigelsestilskuddet er det beregnet, at Aalborg Kommune i 2019 sk al betale en efterregulering for 
2018 på 7 mio . kr. Endvidere er det forudsat, at Aalborg Kommune i 2019 vil modt age en midtvejsregulering på 25 mio. 
kr. vedrørende 2019 o g i 2020 skal betale 25 mio. kr. i efterregulering vedrørende 2019. Når ud gifterne til forsikrede 
ledige medregnes forudsættes et nettotab på beskæftigelsestilskudsordningen vedrørende 2019 på 159 mio . kr. efter 
beskæftigelsesvirkningen af Aalborg-Alliancen, som forudsættes fordelt med 134 mio . kr. i 2019 o g 25 mio. kr. i 2020.

Huslejemoms

Udgift vedr. huslejemoms, mio. kr. 2018 2019 2020 2021  2022

Egne huslejeindtægter, tilbagebetaling af moms 1,0  1,0  1,0  1,0  1,0

I alt 1,0  1,0  1,0  1,0  1,0
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Statsgaranti eller selvbudgettering 

Aalborg Kommune har i 2019 v algt statsgaranti af udskrivningsgrundlag m.v. Nedenstående tabel viser KL’s forventnin-
ger til vækst 2016-2019 sammenli gnet med statsgarantien:

Som det fremgår af tabellen har KL samlet set nedjusteret landsskønnet for perioden 2016-2019 med ca. 0,1 pct.-
point. fra 8,1% til 8,0%. Det bemærk es, at nedjusteringen dækker over en forskydning i væksten mellem 2016/17 o g 
2017/18. 

Herudover skal det bemærkes, at Aalborg Kommune forventer et indbyggertal 1. januar 2019, der er mar ginalt højere 
end det statsgaranterede. 

Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti er forbundet med usikkerhed. Samlet set viser KL’s skatte- og tilskuds-
model, at der vil være marginal forskel på det samlede provenu ved valg af statsgaranti og selvbudgettering.

Ramme for serviceudgifter i 2019

I modsætning til tidligere år har KL i 2019 ikk e udarbejdet en endelig vejledende serviceramme til kommunerne. 

I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL blev servicerammen indledningsvis reduceret med 462 mio. kr. for 
at serviceudgifterne i budget 2018 skulle k omme på niveau med udgiftsloftet for 2019. E fterfølgende blev der som 
forhandlingsresultat i forbindelse med aftale 2019 giv et et løft til styrket velfærd på 1,7 mia. kr . Disse to ændringer 
har KL ikke udmøntet til kommunerne i forbindelse med fastsættelse af en vejledende serviceramme for de enkelte 
kommuner.

Tidligere år har KL fordelt sådanne poster mellem kommunerne i forhold til den enkelte kommunes andel af kom-
munernes samlede serviceudgifter året forinden. Aalborg Kommune har derfor anvendt denne metode for 2019 v ed 
kommunens fastsættelse af en vejledende serviceramme.

Dermed kan beregnes en vejledende serviceramme på 8.914,0 mio . kr. for Aalborg Kommune. Serviceudgifterne i det 
endelige budget er 8.909,7 mio. kr.

Vækst i pct. 2016/17  2017/18  2018/19  I alt 2016/19
 
September - skøn 3,1  3,8 0,9 8,0
Statsgaranti - skøn 2,7 4,3 0,9 8,1

Ændring i pct. point 0,4 -0,5 0,0 -0,1
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Anlægsbudgettet i 2019 på det sk attefinansierede område indeholder anlægsudgifter på i alt 625,2 mio. kr. og indtæg-
ter på i alt 237,6 mio. kr., svarende til et nettobudget på 387,6 mio. kr. inkl. +BUS.

Anlæg - skattefinansieret

Skattefinansieret anlæg 2019 2020 2021  2022

1.000 kr. udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt

Borgmesterens Forvaltning 63,8 -6,0 53,8 -11,0  49,4 -6,0 45,8 -6,0

By- og Landskabsforvaltningen 248,5 -176,9  196,6  -139,2  174,9  -119,8  120,5  -97,4

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 23,9 -3,0 60,0 -13,0  34,5 -6,0 23,0 0,0

Ældre- og Handicapforvaltningen 57,9 0,0 18,6  0,0 25,4 -18,3  22,0 -9,0

Skoleforvaltningen 79,0 0,0 122,7  0,0 116,2  0,0 138,2  0,0

Sundheds- og Kulturforvaltningen 74,0 -13,8  58,7 0,0 66,2 0,0 36,2 0,0

Miljø- og Energiforvaltningen 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rammereduktion til senere fordeling 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 0,0 -50,0 0,0

I alt ekskl. +BUS 547,3 -199,7  510,4 -163,2  416,6 -150,1  335,8 -112,4

Netto 347,6   347,2    266,5   223,4  

+BUS 77,9 -37,9 169,6  -100,8 162,9  -81,4  100,2  -50,1

I alt inkl. +BUS 625,2 -237,6 680,0 -264,0 579,5 -231,5  436,0 -162,5

Netto 387,6   416,0    348,0   273,5   

En del af de budgetterede anlægsmidler i budgetårene er øremærket til energibesparende foranstaltninger/-renove-
ringer og dermed forudsat lånefinansieret. I 2019 er der s om følge af energiinvesteringer forudsat lånoptagelse på i alt 
83,5 mio. kr.

Lånefinansierede energiinvesteringer   2019  2020  2021   2022

1.000 kr.  udgift  udgift  udgift  udgift

Borgmesterens Forvaltning  30,9  32,9  28,6  25,0

By- og Landskabsforvaltningen  6,6  6,6  6,6  6,6

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen   2,0  0,0  0,0  0,0

Ældre- og Handicapforvaltningen  0,0  0,0  0,0  0,0

Skoleforvaltningen  30,0  30,0  30,0  30,0

Sundheds- og Kulturforvaltningen  14,0   0,0  0,0  0,0

Miljø- og Energiforvaltningen  0,0  0,0  0,0  0,0

I alt  83,5  69,5  65,2  61,6
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Forventet udvikling i renteindtægter og renteudgifter inkl. garantiprovision, 2019 - 2022

Der er i budgettet for 2019-2022 indarbejdet en f orudsætning om et samlet årligt resultat for renter på 11,2 mio . kr. i 
indtægt inkl. garantiprovision.

Nettolånoptagelse 2019 - 2022 (eksklusive afdrag på ældreboliger)

I 2019 er der indr egnet låneoptagelse på 85,5 mio. kr. øremærket energibesparende foranstaltninger i kommunens 
bygninger og genopretning af belysningsanlæg. Der er ikke givet tilsagn om lånedispensation for 2019.

Langfristet gæld
Den samlede langfristede gæld forventes primo 2019 a t udgøre 1.690,9 mio . kr. Her af vil gælden vedrørende ældrebo-
liglån udgøre 444,9 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 1.246,0 mio . kr. 

Ultimo 2019 f orventes den langfristede gæld at udgøre 1.680,3 mio . kr. Her af vil gælden vedrørende ældreboliglån 
udgøre 422,6 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 1.257,7 mio . kr. 

Renter, afdrag og langfristet gæld

Mio. kr. 2019 2020 2021  2022

Renter i alt, inklusive ældreboliglån (skøn) -11,2  -11,2  -11,2  -11,2

Mio. kr. 2019 2020 2021  2022

Afdrag på langfristet gæld 73,8 77,1  80,2 83,5
Lånoptagelse i 2019-2022  -85,5 -79,5 -75,2 -71,6
Nettolånoptagelse på skattefinansieret virksomhed -11,7  -2,4 5,0 11,9
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I følgende oversigt vises den budgetterede udvikling i en række balanceforskydninger. Det er bl.a. kommunens indskud i 
landsbyggefonden, udlån til beboerindskud og ejendomsskatter, pantebreve og tilgodehavender m.v.

Oversigt over udvikling i en række balanceforskydninger
  

- = indtægt
*) Den kirkelige ligning er ikke indregnet i totalen, idet beløbet er en mellemregning, der reelt ikke vedrører kommunens 
skattefinansierede virksomhed. 

Balanceforskydninger

Mio. kr. 2019 2020 2021  2022

Rammebeløb til indskud i Landsbyggefonden:    
Ungdomsboliger, almene familieboliger samt    
Demensplejecenter, midlertidige plejeboliger mv. 61,0  51,0  31,0  0,0
    
Kirkelig ligning*    
    
Udlån beboerindskud 0,8 0,8 0,8 0,8
    
Udlån til ejendomsskatter 5,0 5,0 5,0 5,0
    
Forudbetalt gebyr - ny Gistrup hal 0,1  0,1  0,1  0,1
    
Frigivelser, el-deponeringer -98,7 -98,7 -98,7 -9,3
    
Frigivelser, HMN Naturgas-deponeringer -6,0 -6,0 -6,0 -6,0
    
Provenu KMD-bygninger  -1,0    
    
Forstærket opkrævningsindsats vedr. restancer -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
    
Afdrag på pantebreve -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

I alt -42,0 -51,0  -71,0  -12,6
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Indskud i Landsbyggefonden
I budgettet 2019-2022 er der a fsat 61 mio . kr. i 2019 til indskud i L andsbyggefonden. I budgetoverslagsårene 2020 til 
2022 er der afsat henholdsvis 51 mio . kr., 31 mio . kr. og 0 mio. kr. I alt 143 mio . kr. til indskud. Heri er der i 2019-2021 
årligt indregnet 3 mio. kr. til renovering (kapitaltilførsel).
 
By- og Landskabsforvaltningen orienterer løbende Byrådet om gældende boligprogrammer. Med budgettet vil der 
løbende skulle prioriteres, ligesom periodiseringen af indbetalingerne til Landsbyggefonden vil skulle koordineres med 
boligselskaberne i forlængelse af byggeriernes færdiggørelse.

Kirkelig ligning
Der er budgetteret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019 i A alborg Kommune og en kirkeskattepro-
cent på uændret 0,98 %. Det resulterer i et provenu fra kirkeskat på 276,3 mio. kr. 

Landskirkeskatten er i 2019 f astsat til 42,1 mio . kr. og ligningsbeløbene til de fire provstier i Aalborg Kommune er på 
234,3 mio. kr. Ved udgangen af 2018 har kirk erne et tilgodehavende hos Aalborg Kommune på 0,1 mio . kr. 

Kirkernes samlede tilgodehavende ved Aalborg Kommune forventes ved udgangen af 2019 a t udgøre knap 0,1 mio . kr. 

Udlån til ejendomsskatter
Der budgetteres årligt med et netto udlånsbeløb på 5 mio. kr. 

Ny Gistruphal
I forbindelse med opførelse af ny Gistruphal i 2010 er der forudbetalt gebyr på 5,5 mio. kr., som er placeret på en mel-
lemregningskonto, hvorefter der overføres 110.000 kr . årligt til fritidsområdets driftsbudget.

Frigivelser, el-deponeringer 
De deponerede beløb vedrørende salg af Elforsyningen, AKE Net, ELSAM-aktier og Nordjysk Elhandel frigives i perio-
den 2012-2021, - 89,5 mio . kr. årligt.

De deponerede beløb vedrørende salg af NV Net frigives i perioden 2013-2022, - 9,3 mio . kr. årligt. 

Samlet set drejer det sig i perioden 2019 - 2021 om i alt 98,7 mio . kr. I 2022 frigives - 9,3 mio. kr. vedrørende salg af 
NV Net og hermed ophører frigivelsen af el-deponeringer. 

Frigivelser, HMN Naturgas-deponeringer 
De deponerede beløb vedrørende salg af HMN Naturgas forventes frigivet i perioden 2019-2028, - 6,0 mio. kr. årligt.

Provenu KMD-bygninger 
I 2019 fri gives der 1,0 mio . kr. af provenuet fra salget af KMD-bygningerne.

Forstærket opkrævningsindsats vedrørende restancer
I Borgmesterens Forvaltning er der i perioden 2016-2019 årli gt afsat 0,850 mio. kr. til en yderligere styrkelse af op-
krævningsindsatsen, hvilket svarer til 2 ekstra normeringer. Resultatet af den forstærkede indsats er skønnet til et øget 
provenu på 3,0 mio. kr. årligt. Det øgede årlige provenu forventes, som følge af den skærpede indsats, fortsat realiseret 
i perioden 2020-2022.
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Lønbudgettering
Principperne for lønsumsstyring og fremskrivning af løn er uændrede i forhold til sidste år. 
Lønbudgetterne fremskrives med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL’s budgetvejledning.

3-årige overenskomster
KL og Forhandlingsfællesskabet har godkendt det samlede overenskomstresultat (forlig af 28. april 2018). De n ye 
overenskomster er tre-årige og er gældende for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021. 
 
Der blev i budget 2018 a fsat et rammebeløb på 94,2 mio. kr. i 2018 til dækning a f overenskomstfornyelsen i 2018. 
Lønstigningen blev med de udmeldte lønstigningsprocenter, jfr. nedenstående oversigt, på i alt 77,7 mio . kr. i 2018 o g 
154,5 mio . kr. i årsvirkning 2019-2021.  
 
Lønstigninger i 2019
KL har i budgetvejledning af 29. juni 2018 udmeldt nedenst ående skøn over lønstigninger i 2019.

Lønstigningsprocenter og tidspunkter i 2018, 2019 o g 2020.

 

*) Forhøjelse af lønninger til SOSU-elever sker pr. 1. augus t 2018.

Årsvirkningen af lønstigningsprocenterne for 2018 er i indr egnet i budget 2019 o g budgetoverslagsårene 2020-2021.
 
Der er i budget 2019 indr egnet virkningen af ovenstående lønstigningsprocenter for 2019 med 62,1 mio . kr. og årsvirk-
ningen med 140,6 mio . kr. i budgetoverslagsårene 2020-2021.
 
For budgetoverslagsårene 2020-2022, er der med baggrund i ovenstående for 2019 o g KL’s skøn for lønstigning 
(budgetårsvirkning) i 2020 (2,08 procent) og i 2021 o g 2022 med 2,70 procent pr. år.  Der er indregnet 151,5 mio . kr. i 
2020, 344,8 mio. kr. i 2021 o g 545,5 mio. kr. i 2022 i resultatopgørelsen.

Lønudvikling og personaleforbrug

Mio. kr. 1/4  1/10  1/4  1/10  1/1  1/4  1/10  I alt
 2018  2018  2019  2019  2020 2020 2020

Generelle lønstigninger 1,10  1,30   1,00  1,60  0,40 0,70 6,10
Reguleringsordning (skøn)  -0,14   0,35   0,38 0,59
Organisationsforhandlinger    0,35     0,35
Rekrutteringspulje  0,03* 0,27     0,30
Puljer til særlige formål   0,02     0,02
Øvrige elementer   0,01      0,01

I alt 1,10  1,19  0,65 1,35  1,60 0,40 1,08 7,37
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Selvejende institutioner
Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner er fremskrevet med de af byrådet udmeldte fremskrivnings-
procenter baseret på KL’s skøn 2018 o g 2019 - det vil si ge 1,25 pr ocent i 2018 o g 1,96 pr ocent i 2019.

Årsvirkning af ovenstående lønstigninger i for 2018 o g 2019 er indr egnet i budget 2019-2022.

Personaleforbruget
Det samlede budgetterede personaleforbrug for Aalborg Kommune i 2019 er på 16.348,46 heltidsstilling er og en 
lønsum på 7.145 mio . kr. På det skattefinansierede område er der budgetteret med 16.120,16 heltidsstilling er og en 
lønsum på 7.041 mio . kr. 

De personalemæssige ændringer fremgår af de forvaltningsopdelte budgetter. 
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Sektorens budget og formål  

Under sektoren afsættes budget til udgifter og indtægter, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger 
og til formål der vedrører hele kommunen:
 
Lønpuljer AKUT
Det årlige budget vedr. AKUT (Amternes og Kommunernes Uddannelse af Tillidsrepræsentanter) udgør årligt 350.000 
kr. 

Trepartsmidler
Rammebeløbet på 17,5 mio . kr. afsættes til ekstraordinært elevindtag (voksenelever), lederuddannelse og kompeten-
ceudvikling samt til opkvalificering af ufaglærte.

Sektor Rammebeløb

Budget - Sektor Rammebeløb     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Lønfremskrivning fra 2017-2018  94.245 0 0 0 0
Lønpuljer AKUT 350 350 350 350 350
Trepartsinitiativer 17.500  17.500  17.500  17.500  17.500
Prisstigninger, takster i      
offentlige institutioner 0 0 -2.500 -5.000 -5.000
Dataanalyse -10.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
El-indkøb -3.000 0 0 0 0
Energiinvesteringer 0 -2.320 -2.910  -2.910  -2.910
Lønfremskrivning andre omkostninger 662 0 0 0 0
Potentiale på indkøbsområdet fra 2019  0 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
Indsats i forhold til udsatte familier på     
tværs af relevante forvaltninger -5.000 -500 -500 -500 -500
Høste stordriftsfordele på tværs af     
forvaltningerne -2.419  -1.219  -1.219  -1.219  -1.219
Effektivisering - andel af 0,5% pr. år på landsplan 0 0 -18.000 -36.000 -36.000

Sektor i alt, drift 92.338 -1.689 -22.779 -43.279 -43.279
     
Anlæg     
     
Rammereduktion til senere fordeling 0 0 0 -50.000 -50.000
     
Sektor i alt, anlæg 0 0 0 -50.000 -50.000
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I 2019 ansætt es der 24 ekstra SOSU-elever. Udgifterne hertil finansieres af rammebeløbet til trepartsmidler: 
• Der afsættes 1,6 mio . kr. i 2019
• Der afsættes 2,6 mio. kr. i 2020
• Der afsættes 0,4 mio. kr. 2021

Prisstigninger/takster
Sats- takstreguleringer og øvrige prisstigninger fra 2020 afsættes med henblik på at skabe sammenhæng mellem 
udgifter og indtægter.

Dataanalyser
Udvalgte områder – f.eks. mellemkommunal refusion, energiafgifter mm. I alt 6 mio. kr. i indtægter årligt i 2019-22. 

Energiinvesteringer
Til senere fordeling afsættes på sektor Rammebeløb besparelser på regulering af driften i forbindelse med energiinve-
steringer 2018. 

Potentiale på indkøbsområdet i 2019 og frem
Der skal i alle forvaltninger fortsat være fokus på besparelsespotentialet ved at minimere andelen af indkøb med leve-
randører, Aalborg Kommune ikke har en aftale med (øge compliance), ligesom indkøbene i videst muligt omfang skal 
ske igennem kommunens indkøbssystem. Dermed sikres billigere indkøb, og der spares tid på indkøbsprocessen. 

Der afsættes et rammebeløb (besparelse) vedrørende ”Forøget brug af kommunens indkøbsaftaler” på 9,5 mio. kr. 
årligt. Fordelingen af rammebeløbet på forvaltningerne forudsættes at ske ved en byrådsbehandling i januar 2019, når 
det korrekte datagrundlag foreligger. Eventuel manglende udmøntning i 2019 vil ind gå ved fastsættelsen af potentialet 
for 2020. 

Stordriftsfordele
På stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne blev der oprindeligt budgetteret med en besparelse på 4 mio. kr. Dette 
beløb er nu nedskrevet til 1.219.000 kr . årligt, idet der er hentet besparelser på Netværk og Mobiltelefoni som følge af 
IT-analysen (fase 2) i 2018 samt på print analysen i 2019. Bespar elserne er udmøntet i forvaltningernes driftsbudgetter 
for 2019-22. 
Initiativpligten er fortsat hos Direktørgruppen. 

Indsats i forhold til udsatte familier
Med henblik på udvikling af en helhedsorienteret og koordineret indsats for socialt udsatte familier (børn, unge, 
voksne) blev der indregnet rammebesparelser på i alt 7,5 mio. kr. i 2019 o g 10 mio . kr. i 2020-21.  Bespar elserne kan 
imidlertid ikke realiseres fuldt ud, men nedsættes til 500.000 kr. årligt.
Initiativpligten er hos de berørte forvaltninger.

Effektivisering – andel af 0,5 mia.
Effektivisering – andel af 0,5 mia. kr. pr. år på landsplan indregnes med mindreudgifter i overslagsårene 2020-22.  
(18 mio . kr. i 2020 og 36 mio. kr. i årene 2021-22). 

Rammereduktion anlæg 
I 2021 o g 2022 afsættes der en rammereduktion på 50 mio. kr. på anlæg til senere fordeling.
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Befolkningsprognosen udgør et beslutningsunderstøttende værktøj i forhold til Aalborg Kommunes planlægning ved-
rørende børnepasning, skoler og ældrepleje. Befolkningsprognosens forudsætninger baserer sig på udviklingen i til - og 
fraflytninger, nye boliger, flygtninge, antallet af nyfødte og dødelighed samt Aalborg Kommunes boligprogram for de 
kommende år. 

Befolkningsprognosens væsentligste forudsætninger: 
1)   Fertiliteten er beregnet som et gennemsnit af fertilitetsniveau i perioden 2011-2017
2) Mortaliteten er beregnet på grundlag af Danmark Statistiks dødelighedstavler. Prognosen tager højde for en sti-

gende levealder
3) De fremtidige flyttemønstre i 2018-2023 f orventes at ligne de historiske mønstre i perioden 2014-17 f or så vidt 

angår tilflytningen til kommunen fra resten af landet. Aalborg Kommune har den største flytteudveksling med dels 
landets øvrige største kommuner, og dels med de nærmeste naboer. I prognosesammenhæng udgør forventningen 
til mellemkommunal flyttebalance en central forudsætning for den samlede udvikling

4) I prognose forventes samme netto indvandring incl flygtninge, som de sidste 5 år, hvor nettoindvandringen har 
været mellem 800-900 personer, med undtagelse af 2015, h vor indvandringen var påvirket af store kvoter på 
flygtninge, indvandringen var i 2015 på 1.602 per soner. Indtil 2016 har per soner fra Øst Europa bidraget med 
nettoindvandring, siden 2016 har flygtninge været den største nettobidrager.

5) Nye boliger, I prognosen forventes der at blive opført 7.979 nye boliger i løbet af 5 prognose år. Det er (gennem-
snitligt) 14 % mer e end i de historiske år. Der er store forskelle i boligbyggeriet fra år til år. I den historiske periode 
er der især bygget ungdomsboliger, samt en del etageboliger. I prognoseperioden forventes det, at etageboliger vil 
udgøre langt den største andel af byggeriet.

Befolkningsudviklingen 2019-2024

Aldersgruppe Faktisk tal 2018 2019 2020 2021  2022 2023 2024
 
0-2 år 6.835 6.927 6.937 7.055 7.207 7.352  7.478
3-5 år 6.128  6.173  6.446 6.616  6.691  6.705 6.814
6-16 år 23.885 23.872 23.685 23.534 23.444 23.413  23.342
17-24 år 31.507  31.261  30.724 30.337 29.975 29.816  29.668
25-66 år 111.797  113.048  114.352  115.378  116.323  117.034  117.605
67-79 år 24.596 24.989 25.376  25.705 25.938 26.055 26.167
80-84 år 4.692 4.831  5.006 5.208 5.419  5.718  6.039
85 år og derover 4.147  4.266 4.327 4.416  4.554 4.706 4.880
I alt 213.587  215.366  216.852  218.249 219.552  220.798 221.992

Aldersgruppe Faktisk tal 2018 2019 2020 2021  2022 2023 2024
 
0-2 år 100  101  101  103  105  108  109
3-5 år 100  101  105  108  109  109  111
6-16 år 100  100  99 99 98 98 98
17-24 år 100  99 98 96 95 95 94
25-66 år 100  101  102  103  104  105  105
67-79 år 100  102  103  105  105  106  106
80-84 år 100  103  107  111  115  122  129
85 år og derover 100  103  104  106  110  113  118
I alt 100 101  102  102  103  103  104
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I perioden fra september 2017 til s eptember 2018 er ant allet af fuldtidsledige i Aalborg Kommune faldet fra 5.485 til 
5.267 fuldtidsledige et fald på 218 f uldtidsledige. 

For Aalborg Kommune og hele landet var arbejdsløshedsprocenten på henholdsvis 5,2 pct. og 3,6 pct. den 1. s eptem-
ber 2018. 

Aalborg Kommune: Udviklingen i antallet af fuldtidsledige 2017-2018

Arbejdsløshedsudvikling i procent Aalborg Kommune og hele landet i 2017 o g 2018

Kilde: Danmarks Statistik 2018

Udviklingen i arbejdsløsheden 2017-2018
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Borgmesterens Forvaltning

Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning

En stor af aktiviteterne i Borgmesterens Forvaltning består bl.a. i at samordne kommunens aktiviteter.
 
Organisation
Borgmesterens Forvaltning består af fem afdelinger:
Borgmesterkontoret som en stabsenhed samt fire afdelinger: Business Aalborg, Økonomisk Afdeling, AaK Bygninger og 
Koncernservice. 

Borgmesterens Forvaltnings opgaver
Forvaltningens opgaver er bl.a.: Servicering af Aalborg Byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og 
Aalborg Events, tværgående kommunikationsopgaver,  borgerservice, overordnet fysisk planlægning og overordnet 
økonomi, budget og regnskab, kommunikation og personaleadministrative forhold, IT, HR, løn og personale, lager og 
indkøb, erhvervsudvikling, rådgivning til iværksættere og internationale relationer, valg og afstemninger, administration 
af kommunale bygninger samt styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygnings-
område. 

Lønbudget
Lønbudgettet er fremskrevet med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL’s budgetvejledning og indeholder løn-
fremskrivningen fra 2017-18 o g fra 2018-19.
 

Drifts- og anlægsramme for Borgmesterens Forvaltning

Beløb i 1.000 kr.  Drift 2019  Drift 2019
 Udgift  Indtægt
Drift   
Serviceudgifter  
Fælles kommunale udgifter 404.407 -26.561
Resultatcentre 11.590  -11.590
Administration 98.487 -15.555  
 
Drift i alt 514.484 -53.706
  
 Anlæg 2019 Anlæg 2019 
 Udgift Indtægt
Anlæg
Fælles kommunale udgifter 63.752  -6.000
Anlæg i alt 63.752 -6.000

Budget 2019-2022 • Borgmesterens Forvaltning
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Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning

Sektor: Fælles kommunale udgifter
Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen, f.eks. drift af ejendomme, tilskud til selvejende insti-
tutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center, vederlag til byråd, valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, 
kommunal service, kommunal information samt ikke specificerede tilskud, tjenestemandspensioner og andre fælles 
personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, venskabsbysamarbejde, events m.m. 

Sektor: Resultatcentre
IT-Centret er Aalborg Kommunes centrale driftscenter, og driver det administrative netværk, herunder skolenetværk, 
servere, pc’er, printere og telefoni. Herudover udvikler og drifter IT-Centret diverse administrative løsninger, herunder 
kommunens medarbejder- og borgerportaler. Der løses samtidig opgaver inden for sats- og layout, digitaltryk, bogbind 
m.m.

AaK Bygninger er tværgående rådgiver for Aalborg Kommunes forvaltninger inden for den samlede bygningsporte- 
følje. De væsentligste områder er administration af kommunale bygninger, som udlejes. Administration af interne leje-
mål, tværgående prioritering af ledige lokaler og bygninger, salg/køb og genudlejning, varetagelse af ejerrettigheder  
til kommunale bygninger med tilhørende grundarealer samt energibesparende foranstaltninger.

Sektor: Administration
Sektoren varetager følgende opgaver: Økonomisk planlægning og styring, finans, overordnet fysisk planlægning,  
erhvervsudvikling og internationale relationer, service til iværksættere og etablerede virksomheder, AK indkøb, HR,  
Løn- og Personale, arbejdsmiljø, IT- strategi, byrådsadministration, kommunalretlige spørgsmål, vielser, administrativ 
service og information, drift af administrationsbygninger, borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøg-
ning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, 
flytning, lægeskift m.m.
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Fokusområder Budget 2019-22

• Selvom forslag til Erhvervsfremmelov endnu ikke er vedtaget af Folketinget, står det klart, at kommunernes skal be-
tale en andel af en ny digital erhvervsfremmeplatform og et forhøjet bidrag til nogle tværkommunale Erhvervshuse, 
som tager udgangspunkt i de nuværende ”Væksthuse”. 

• Der ydes fortsat en forstærket erhvervs- og beskæftigelsesindsats (jobvækstpakken). Virksomhedernes behov for 
kvalificeret arbejdskraft for fortsat vækst i Aalborg. 

• Oprettelse af Fleet Manager funktion til styring af hele kommunens bilpark, og som organisatorisk placeres i Kon-
cernservice i Borgmesterens Forvaltning. 

 Effektiviseringspotentialet skal efterfølgende indgå som en del af de årlige budgetdrøftelser – dog tidligst i forbin-
delse med budgetdrøftelserne for 2020.

• Omstilling til næste generation Digital Post. Aalborg Kommune har meldt sig som pilotkommune med igangsætning i 
efteråret 2018 samt i løbet a f 2019. 

• I løbet af første halvår 2019 g ennemføres der en analyse vedrørende geografisk decentralisering af Borgerservice. 
Analysen udføres af Borgmesterens Forvaltning med inddragelse af fagforvaltningerne.

• Der igangsættes et projekt på tværs af alle forvaltningsområder om automatisering af bilagsbehandling. 
 Projektet tager udgangspunkt i et review af konteringspraksis med henblik på afdækning af potentialet. Projektet 

har også til opgave at fokusere på kontrolmuligheder og sikkerhed på tværs af kommunen. Projektforslaget er klar til 
behandling i Direktørgruppen i juni 2019 o g forventes implementeret fra 2. halvår 2019. 

• Projekt mellemkommunale refusioner.

• Ungdomslegene som afholdes i Aalborg i 2019.

• Der afholdes Folketingsvalg og EU-parlamentsvalg i 2019.

• Aalborg bliver en del af Tall Ships Races 2019.

• Aalborg bliver værtsby for World Firefighters Games 2020 

• Der afholdes Kommunal- og Regionrådsvalg i 2021.

• I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 ble v det besluttet, at Aalborg Kongres og Kultur Centers fremtidige 
organisatoriske forankring i Aalborg Kommune også fremover er i Borgmesterens Forvaltning. 
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Sektor Fælles kommunale udgifter

Sektorens budget og formål 

Formålet er at koordinere en række meget forskelligartede opgaver, som går på tværs i kommunen og som af styrings-
mæssige årsager samles under én sektor.

De største poster på sektoren er udgifter til tjenestemandspensioner, vederlag til kommunalbestyrelsen, revision, 
udgifter til valg, forsikringer, IT-kontrakter og fastprisaftale, tilskud til AKKC og andre selvejende institutioner, køb af 
ydelser fra Visit Aalborg, kontingent til KL, Erhvervshuse, Business Region North Denmark, kontingent til Norddan-
marks EU-kontor m.m. Under sektoren afvikles forskellige events. 
 

Budget - Sektor Fælles kommunale udgifter     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 386.699 404.407 388.484 390.784 389.784
Indtægter -29.465 -26.561  -26.561  -26.561  -26.561
Netto 357.234  377.846 361.923  364.223 363.223  
    
Sektor i alt, nettodrift 357.234 377.846 361.923  364.223 363.223
     
Anlæg     
Udgifter 52.000 63.752  53.771  49.409 45.846
Indtægter -5.000 -6.000 -11.000  -6.000 -6.000
Netto 47.000 57.752  42.771  43.409 39.846 
    
Sektor i alt, nettoanlæg 47.000 57.752 42.771  43.409 39.846
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Driftsaktiviteter i 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Fast ejendom -4.244 -0,2 1.892  -1,3
AKKC, tilskud  17.418  4,7 17.958  4,9
Kommunal service m.m. 500 0,1  500 0,1
Støtte til politiske partier 518  0,1  833 0,1
Kommunalbestyrelsen 17.812  4,2 17.641  4,8
Revision 2.355  0,6 2.095 0,6
Fastprisaftalen 72.147  19,8  67.184  18,1
Kontingent til KL 7.740 2,0 7.989 2,2
Information/kommunikation 713  0,1  693 0,2
Ikke specificerede tilskud 318  0,1  318  0,1
Moppeadministration 2.049 0,7 2.090 0,6
Forsikringer 19.363  6,0 19.082  5,2
Fælles IT- kontrakter m.m. 20.579 4,9 20.888 5,6
Køb af ydelser VisitAalborg 9.380 2,5 9.430 2,5
Husleje VisitAalborg 738 0,1  751  0,2
4. juli komiteen 269 0,0 269 0,0
Jens Bangs Stenhus 250 0,0 250 0,0
Studenterhuset 736 0,1  732 0,2
Håndværkerhuset 340 0,1  340 0,1
Det grønlandske Hus  2.002 0,5 2.044 0,6
AKU 478 0,1  480 0,2
AKU - ekstraordinært tilskud 2019  0 0,0 350 0,1
AKI 25 0,0 25 0,0
Aalborg Events 1.762  0,3 1.722  0,3
Business Region North Denmark 5.995 1,7  5.702 1,5
Væksthus Nordjylland - erhvervsfremme 3.792 1,0  0 0,0
Erhvervshuse- nyt erhvervsfremmesystem 0  5.592 1,5
Tag over hovedet 100  0,0 100  0,0
Kommissioner, råd og nævn 351  0,0 351  0,1
Flådebesøg, Idrætsmestre m.m. 143  0,0 143  0,0
Valg  207 1,5  9.207 2,5
Kontingent EU-kontor  1.301  0,5 1.312  0,4
Tilskud til LOA 750 0,2 750 0,2
Tjenestemandspensioner 166.316  44,5 171.657  46,3

Overføres til næste side 352.203 96,2 370.370 97,9
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Driftsaktiviteter i 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Sum overført fra forrige side 352.203 99,9 370.370 98,1
    
Tall Ships Races  0  6.500 1,6
Ungdomslege 0  650 0,2
Administration af spildevand 200 0,0 200 0,0
Takstregulering fra 2017  -400 0,0 -400 0,0
AK Indkøb flyttet fra Miljø- og Energiforvaltning  3.291  0,0 0 0,0
Andet  440 0,1  526 0,1  
   
I alt driftsaktiviteter 355.734 100,0 377.846 100,0
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift) 

I nedenstående er vist de væsentligste ændringer fra 2018 til 2019. 

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
Regulering af løn -kommunalbestyrelsen,  ejendomme m.m.  550
Regulering af løn - selvejende institutioner 817
Regulering af løn - tjenestemandspensioner 5.341
Sats- og takst regulering 2.455
Udmøntning af Moderniserings- og effektiviseringskatalog 2019  -4.787
Melodi Grand Prix - budget fra 2018 ud går -1.500
Yderligere lejeindtægt Vagtcentral Hjulmagervej -203
Ekstern lejeindtægt Medborgerhuset -400
Fastprisaftalen, reduktion i overslagsårene fra vedtaget budget 2018  -4.198
Tall Ships Races 2019  6.500
Ungdomslege 2019  650
Valg til Folketinget 4.800
Valg til EU-parlamentet 4.200
Bortfald af udbytte - madservice 1.168
Bortfald af huslejeindtægt - Riishøjcentret 321
Nyt erhvervsfremmesystem - erhvervshuse 2.000
Forhøjelse af støtte til politiske partier 315
AKU ekstraordinært tilskud 350
El-indkøb - andel i besparelse 
Overførsel af anlæg til drift - alm. vedligehold på bygninger 7.000
 
Tekniske ændringer  
AK Indkøb flyttes fra sektor Fælles kommunale udgifter til Administration -3.291
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Bemærkninger:

• Borgmesterens Forvaltnings andel i Moderniserings- og Effektiviseringskataloget udgør 5,4 mio. kr. – hvoraf der på 
sektor Fælles kommunale udgifter udmøntes 4,8 mio. kr. således: 

Aktiviteter 2019 2020-22 
Driftstilskud til AKKC -210  -210  
Køb af ydelser Visit Aalborg -110  -110
Studenterhuset -4 -4
Det Grønlandske Hus -25 -25
Kommunalbestyrelsens konto -558 -458
Revision m.v. -300 -100
Fastprisaftalen – IT-løsninger, monopolbrud -2.000 -2.000
Fælles information/kommunikation -20 -20
Aalborg Events -20 -20
Forsikringer – reduktion af reserve til arbejdsskader -600 -550
Fælles IT-kontrakter -300 -300
Business Region North – ”Aalborg-projekter” -320 -320
Branding Aalborg -20 -20
Erhvervshuse  -200 -200
Trykning af budget og regnskab -60 -60

• KOMBIT: Udgifterne til implementeringen af nye it-løsninger, til afløsning af de hidtidige monopolløsninger, er inde-
holdt i budgettet til fastprisaftalen fra budget 2015 o g frem til 2019. Beløbene til implement eringen er svarende til 
det provenu, som over årene er udbetalt i forbindelse med salg af KMD-ejendomme. I 2019 r educeres budgettet på 
fastprisaftalen således med 4,1 mio . kr. Budgettet til implementering udgår helt fra 2020. 

• Konsulentfirmaet Devoteam har foretaget en analyse for Digitaliseringsstyrelsen vedrørende udgifterne til den 
decentrale omstilling til næste generation Digital Post, NemLog-In 3 og MitlD.

 For Aalborg Kommune vil der være tale om et meget forsigtigt skøn på mellem 2,6 mio. kr. og 7,1 mio . kr. i perioden 
2018-2020. Mere præcise skøn forventes i løbet af 1. halv år 2019. A alborg Kommune har meldt sig som pilot-kom-
mune med igangsætning i efteråret 2018 samt i løbet a f 2019. 

 Udgiften til omstilling til næste generation Digital Post vedrørende tværgående systemer afholdes over det fælles-
kommunale budget til fastprisaftale/monopolbrud. 

• Budgettet til tjenestemandspensioner forhøjes fra 2019 o g fremefter med 5,3 mio. kr. (Lønfremskrivning fra 2017-
18 o g fra 2018-19). B udgettet til tjenestemandspensioner udgør herefter 171,7 mio . kr. 

• Det årlige beløb på 750.000 kr. til den fortsatte drift af LOA udbetales under forudsætning af, at et tilsvarende beløb 
skaffes fra andre bidragsydere. (Første gang udbetalt i 2016).

• I forbindelse med færdiggørelsen af den fælles vagtcentral Hjulmagervej 20, forhøjes den årlige lejeindtægt med 
203.000 kr. (Byrådets møde den 19.06.2017, punkt 22). 
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• Udleje af lokaler i Medborgerhuset til Cafe. Eksterne lejeindtægter forhøjes med 400.000 kr. årligt. (Byrådets møde 
den 29.01.2018, punkt 4). 

• Aalborg Kommune bliver en del af Tall Ships Races 2019 o g der blev til formålet - i forbindelse med vedtagelsen af 
budget 2017-20 - a fsat 6,5 mio. kr.

 Herudover kommer en særlig uddybning af havnen på 3 mio. kr. i 2019. ( Anlæg)

• Til valg til Folketinget og til EU-Parlamentsvalget er der i budget 2019 a fsat 9 mio. kr. 
 Til Kommunal- og Regionrådsvalget i 2021 f orhøjes budgettet med 1 mio . kr. til 5,4 mio. kr.

• Tilskud til støtte til politiske partier forhøjes med 315.000 kr . Udgifterne på kontoen udregnes på antal stemmer 
ved kommunalvalget i 2017 x med den f astsatte takst på pt. 7,25 kr. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet der 
administrerer den statslige partistøtteordning og som fastsætter den årlige lokale partistøttesats, der administreres 
af kommunerne.

• Beregning af udbytte af madservice ophørte med virkning fra 1. januar 2018. Det bud getterede indtægtskrav på 
samme konto bortfalder derfor i budget 2019 o g fremefter. (Byrådets møde den 13.08.2018, punkt 7).

  
• Ældre- og Handicapforvaltningen har overtaget huslejebetalingen for Riishøjcentret/Havrevangen, og den skal derfor 

ikke mere opkræves af Borgmesterens Forvaltning. Indtægtskravet på årlig leje i alt 321.000 kr. bortfalder hermed. 

• Nyt Erhvervsfremmesystem: Selvom forslag til Erhvervsfremmelov endnu ikke er vedtaget af Folketinget står det 
klart, at kommunernes skal betale en andel af en ny digital erhvervsfremmeplatform og et forhøjet bidrag til nogle 
tværkommunale Erhvervshuse, som tager udgangspunkt i de nuværende Væksthuse. Budgettet afsat til ”Væksthu-
se”, forøges derfor og ændre navn til ”Erhvervshuse”. Tilskuddet udgør, med det forhøjede bidrag, herefter 5,6 mio. 
kr. årligt. 

 Samtidig reduceres Business Aalborgs bevilling med 898.000 kr. Dette beløb skal finansiere Aalborgs andel af den 
digitale erhvervsplatform (DUT-regulering under sektor Administration). 

• Ekstraordinært tilskud til AKU i 2019 på i alt 350.000 kr. finansieres indenfor Borgmesterens Forvaltnings eksiste-
rende ramme i 2019. 

• Til almindelig vedligehold på bygninger flyttes der 7 mio. kr. fra anlæg til drift under ejendomme.

• Af styringsmæssige årsager flyttes AK Indkøb fra sektor Fælles kommunale udgifter til sektor Administration. Samti-
dig bortfalder den interne opkrævning på administrationsbidrag samt den tilsvarende budgetlagte udgift til betaling 
af bidraget. Administrationsbidraget er fra den tid da AK Indkøb var et resultatcenter. 

• Der afsættes 2,5 mio. kr. i tilskud til World Firefighters Games i 2020. World Firefighters Games er en international 
sportsbegivenhed for frivillige heltids- og deltidsansatte brandmænd, ansatte i luftfartstjenesten m.fl. 

• Mangfoldighedsindsats
 Med ønsket om et yderligere fokus på Aalborg som en rummelig kommune afsættes 0,1 mio . kr. i 2019 til ma teriale 

der støtter op om mangfoldighed som et væsentligt element i kommunens selvforståelse.
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Udvalgte nøgletal

Budget 2019-2022 • Borgmesterens Forvaltning

AK Indkøb flyttes af styringsmæssige årsager til sektor Administration fra 2019. 

Nøgletal personale 2018 2019 2020 2021  2022

Personale - heltidsansatte     
AaK bygninger, fast ejendom 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
KeMiLab (lønudlæg) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
AK Indkøb 10,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Anlægsprojekter i 2019 1.000 kr. 

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse  18.268
Tagrenovering af Medborgerhuset  *) 9.100
Nyt tag Vester Mariendal Skole 10.000
Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse (ekskl. skoler) 3.773
Separatkloakering 4.367
Renovering af klimaskærm, Boulevarden 13 m. fl.  7.244
Uddybning af havn - Tall Ships Races 2019  3.000
Ejendomsanalysen -6.000
Anlægstilskud AKKC 8.000
 
Lånefinansiering 2019:  
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse: 7 mio. kr.  
Tagrenovering Medborgerhuset:  9,1 mio . kr.  
Nyt tag Vester Mariendal Skole 10 mio . kr.  
Renovering af klimaskærm: 4,8 mio. kr. 

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2019-2022.

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt 1390)
I 2019 a fsættes et rammebeløb til udvendig vedligeholdelse på 18,3 mio . kr. Der foretages arbejder efter prioriteret 
liste.

Projekt Tagrenovering af Medborgerhuset 
Anden etape af tagrenoveringsprojektet, som indeholder udskiftning af det resterende tagpap samt efterisolering på 
Medborgerhuset.
Første etape af projektet er igangsat i 2018. 

Nyt tag på Vester Mariendal skole
Arbejdet påbegyndes i 2019.
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Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse – ekskl. skoler 
For at få skabt et overblik over tilstanden på Aalborg Kommunes bygningsmasse og vedligeholdelsesslæb, er der behov for 
at få udarbejdet en tilstandsvurdering af de 563 ejendomme, som er omfattet og ejet af Aalborg Kommune (ekskl. skoler). 
Formålet med en tilstandsvurdering er at skabe et overblik over bygningsmassens tilstand, planlægge og styre byg-
ningsmassens udvikling, forudse investeringsbehov og arbejde med optimering på bygningsområdet fremover. 
Herudover er formålet, at kunne benytte tilstandsvurderingen som et værktøj til prioritering. 

Det vurderes relevant at opdele tilstandsvurderingen i nedenstående bygningsdele:
• Klimaskærm
• Tekniske installationer
• Indvendig vedligeholdelse
• Udenomsarealer
• Energimærkning

Separatkloakering 2019-22 
Byrådet godkendte den 13. juni 2016 ” Spildevandsplan 2016-2027” . Planen har afledt, at en større mængde ejendom-
me skal separatkloakeres inden for en begrænset periode på 4 år. Som en afledt konsekvens af den nye spildevands-
plan opleves et stigende problem med kollapsende kloakker.

I en 4 årig periode er separatkloakeringen udpeget til at foregå i Nibe, Klarup, Vodskov, Nørresundby, Aalborg SV og 
Aalborg C og fordeler sig på 18 ejendomme. 

8 ejendomme der skal være separatkloakeret inden 31/12-2019.
8 ejendomme der skal være separatkloakeret inden den 31/12-2021
2 ejendomme der skal være separatkloakeret inden den 31/12-2022

Den samlede anlægssum udgør 6 mio. kr. Heraf 4,4 mio. kr. til separatkloakering i 2019. 

Renovering og genopretning af klimaskærm
Renovering og genopretning af klimaskærm, Boulevarden 13, D anmarksgade 17 A o g B og Rantzausgade 4,6 og 8. 

Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategien og som klimakommune i Danmarks Naturfredningsforening beslut-
tet, at der som minimum skal ske en årlig reduktion af energiforbruget på 2%. Dette betyder, at der i alle kommunale 
bygninger, herunder administrationsbygningerne omkring Boulevarden 13, sk al ske energibesparelser. 

Hele bygningskomplekset omkring Boulevarden 13 er a f ældre dato, og der er oparbejdet et vedligeholdelsesslæb med 
nedslidte bygningsdele og installationer som bør genoprettes, moderniseres og energieffektiviseres, hvilket ikke er 
muligt inden for ordinær vedligehold.

Den samlede anlægssum udgør 30,5 mio. kr. Heraf er 7,2 mio. kr. budgetlagt i 2019 med lånefinansiering på 4,8 mio. kr.

Uddybning af Havn
Til ekstra uddybning af Aalborg Havn, som sker forud for afholdelse af The Tall Ships Races i 2019, a fsættes der 3,0 
mio. kr.

Salg af Kjellerupsgade Skole
Indtægten er indregnet i ejendomsanalysen i 2020 med 5 mio. kr.
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Sektor Resultatcentre

Sektorens budget og formål 

Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser beregnes ud fra de om-
kostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private 
udbydere ud fra bedst - og billigst - princippet. 

• IT- Centret er Aalborg Kommunes centrale driftscenter, og driver det administrative netværk herunder skolenet-
værk, servere, pc’er printer og telefoni. Herudover udvikler og drifter IT- Centret diverse administrative løsninger, 
herunder kommunens medarbejder- og borgerportaler. Der løses samtidig opgaver inden for sats- og layout, digital-
tryk, bogbind m.m. idet AKprint og IT-Centret er sammenlagt til ét fælles resultatcenter. 

 IT-Centret skal være en kunde- og serviceorienteret virksomhed, der kvalificereret og troværdigt optræder som 
rådgiver og sparringspartner samt leverer let og prisbillig adgang til udvikling og integration af it-løsninger på et 
kvalitetsmæssigt højt niveau.

 IT- Centret skal være en attraktiv arbejdsplads for at fastholde den nødvendige viden.

• AaK Bygningers formål er at sikre en effektiv udnyttelse af kommunens bygningsmasse, herunder optimere den 
tværgående kommunale anvendelse af bygningerne. 

 Der løses opgaver omkring energibesparende projekter og udbredelse af energiledelse i kommunens bygninger.

Budget - Sektor Resultatcentre     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 11.465  11.590  11.590  11.590  11.590
Indtægter -11.465  -11.590  -11.590  -11.590  -11.590
Netto 0 0 0 0 0 
    
Sektor i alt, nettodrift 0 0 0 0 0

Nøgletal personale 2018 2019 2020 2021  2022

IT-Centret 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
AKPrint 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
AaK Bygninger 19,0  19,0  19,0  19,0  19,0
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift) 

Andel i besparelser fra 2019 

Andel i Moderniserings- og Effektiviseringskataloget udgør for IT-Centret 170.000 kr. og for Aak Bygninger 90.000 kr. 
Andel i fordeling af El-indkøb udgør for IT-Centret 42.000 kr. og for Aak Bygninger 35.000 kr.
Tilsvarende forhøjes administrationsbidraget i 2019 o g fremefter som anført i skemaet ovenfor. 
 

Serviceudgifter 1.000 kr. 

IT-Centret: 
Lønfremskrivning fra 2017-18 o g fra 2018-19  605
Regulering ved tilsvarende forhøjelse af indtægter -605
Andel i besparelser fra  Moderniserings- og Effektiviseringskataloget udgør -170
El-indkøb - andel i fordeling af besparelser -42
Regulering i alt 212.000 kr (Forhøjelse af administrationsbidrag) 212
 
Herefter udgør IT- Centrets administrationsbidrag i 2019 6.071.000 kr.  

AaK Bygninger: 
Lønfremskrivning fra 2017-18 o g fra 2018-19  340
Regulering ved tilsvarende forhøjelse af indtægter -340
Andel i besparelser fra  Moderniserings- og Effektiviseringskataloget udgør -90
El-indkøb - andel i fordeling af besparelser -35
Regulering i alt 125.000 kr (Forhøjelse af administrationsbidrag) 125
 
Herefter udgør Aak Bygningers administrationsbidrag i 2019 1.062.000 kr.  
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Sektorens budget og formål 

Sektorens hovedformål er at varetage opgaver i forbindelse med byrådets og magistratens virke.
Sektoren varetager den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver inden for Borgmesterens Forvalt-
ning som organisatorisk omfatter:

• Borgmesterkontoret: Stabsfunktion som består af Byrådssekretariat, Aalborg Events, Kommunikation herunder 
Telefonomstilling.

• Business Aalborg: Herunder Internationaliseringsprojekt, Iværksætteri, Socialøkonomi, Jobvækst, bidrag til erhvervs-
huse m.m.

• Koncernservice: HR, Løn og Personale, AK Indkøb.

• Økonomisk afdeling: Økonomikontor, Juridisk kontor, Finanskontor, It- og Digitalisering, Borgerservice samt fælles-
funktionerne Kantine, Budtjeneste og Rengøring. 

Under sektoren hører driften af administrationsbygninger under Borgmesterens Forvaltning.

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration      
    

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 86.590 98.487 99.446 99.375 99.375
Indtægter -12.895  -15.555  -15.555  -14.189  -14.189
Netto 73.695 82.932 83.891  85.186  85.186
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Driftsaktiviteter i 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Administrationsbygninger 8.343 11,5  8.302 10,0
Løn til administrativt personale (incl. elever, 
Internationaliseringspakken, iværksætteri, iværksætterhus,     
socialøkonomi og jobvækstpakken) 87.909 120,9  93.020 112,2
AUB-refusioner - elever -1.300  -1,8  -1.300  -1,6
Dagpengerefusioner -118  -0,1  -118  -0,2
Andre personaleudgifter, uddannelse, kørsel, kontorhold, 
IT-udstyr, inventar, rejser, møder, og repræsentation,    
tryksager, annoncering, licenser, styringsværktøjer og 
øvrige udgifter til Internationaliseringspakken, iværksætteri, 
iværksætterhus, socialøkonomi og jobvækstpakken 7.184  9,9 7.696 9,3
Rammebeløb til aktiviteter vedr. Jobvækstpakken 2.000 2,8 2.000 2,4
Rammebeløb til projekter (overført fra anlæg) 0  3.000 3,7
Erhvervssamarbejde 500 0,7 500 0,6
STAY - jobskabelse i partnerskab 500 0,7 500 0,6
Markedsføring af sport 1.500  2,1  1.500  1,8
Fælles portobudget 231  0,3 231  0,3
Fælles fotokopiering 220 0,3 220 0,3
E-handel (Finanskontor) -1.500  -2,1  -1.500  -1,8
Administrationsbidrag fra Resultatcentre -16.834  -23,2 -15.019  -18,1
Administrationsbidrag fra Miljø- og Energiforvaltningen -2.547 -3,5 -2.547 -3,1
Administrationsbidrag Kunsten,    
Historisk Museum og Sundheds- og Kulturforvaltningen -498 -0,7 -498 -0,6
Rykkergebyrer -6.755  -9,3 -6.755  -8,1
Andre indtægter (Finanskontoret) -2.650 -3,6 -2.986 -3,6
Andre indtægter Folkeregisterattester m.m. -1.350  -1,9  -1.350  -1,6
Indtægter Arbejdsmiljørådgivning -440 -0,6 0 0,0
Indtægter Socialøkonomisk virksomhed -300 -0,4 -300 -0,4
Øvrige indtægter -1.400 -1,9  -1.664  -2,0
    
I alt driftsaktiviteter 72.695 100,0 82.932 100,0
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Justering af lønbudget til Borgerrådgiver
Budgettet forhøjes med 225.000 kr. fra 2019.

Fleet manager funktion
Efter anbefaling fra Direktørgruppen indføres der en Fleet manager funktion i Aalborg Kommune til styring af kommu-
nens bilpark. Stillingen placeres organisatorisk i Koncernservice i Borgmesterens Forvaltning. Finansieringen af løn og 
øvrig drift (658.000 kr.) sker via en forholdsvis afregning fra de enkelte forvaltninger – baseret på forvaltningens andel 
af biler tilknyttet Fleet Management. 
Desuden skal effektiviseringspotentialet indgå som en del af de årlige budgetdrøftelser – dog tidligst i forbindelse med 
budgetdrøftelserne for 2020.

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
Lønfremskrivning fra 2017-18 o g fra 2018-19  2.969
Regulering af lønbudget til Borgerrådgiver 225
Tilbageflytning af ansatte til FB -  løn til 2 medarbejdere (Jobvækst) -825
Overhead til FB -100
Business Aalborg - kompensation for stigende opgaver  500

Ansættelse af Fleet manager:  
Løn  600
Overhead 58
Finansering af udgifter ved opkrævning til forvaltninger -658

Øvrige ændringer:
Lov- og cirkulæreprogrammet -848
Forhøjelse af administrationsbidrag (IT-Centrets og 
Aak Bygningers andel i besparelser 2018 o g 2019)  -337
Udmøntning af besparelser fra sektor Rammebeløb m.m. - andel BF:  
Kopi og print -26
Sektorens andel i fordeling af El-indkøb -75
Sektorens andel i udmøntning af Moderniserings- og effektiviseringskataloget 2019  -717
Bortfald af administrationsbidrag fra AK-indkøb - indtægt 939
Bortfald af udbytte vedrørende madservice  1.168
Bortfald af huslejeindtægt fra Riishøjcentret/Havrevangen 321
Rammebeløb til projekter - Business Aalborg. Flyttet fra anlæg til drift 3.000
 
Koncernservice:
Ak Indkøb flyttes fra sektor Fælles kommunale udgifter 
til sektor Administration - Løn og øvrige udgifter 3.291
Fald i bonusindtægter fra vedtaget budget 2018-2020 (i takt med nuværende indkøbsaftalers udlæg) 2.142
Udgift til betaling af administrationsbidrag bortfalder fra 2019  -939
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Evaluering af Jobvækstpakken
”Evaluering af Jobvækstpakken” blev godkendt på magistratens møde den 25.06.2018, punkt 4. Her ble v det bl.a. 
besluttet, at foretage organisatoriske tilpasninger ved at myndighedsopgaven vedrørende selvforsørgende borgere 
under Integrationsloven blev flyttet tilbage til Jobhuset og Integrationshuset fra Business Aalborg med virkning fra 1. 
juli 2018. 
Lønudgiften til 2 medarbejdere udgør på årsbasis 825.000 kr. (ekskl. lønfremskrivning + overhead 100.000 kr. – i alt 
925.000 kr. som omplaceres fra Business Aalborg til Jobhuset/Integrationshuset. 

Ny digital erhvervsfremmeplatform 
Forslag til Erhvervsfremmelov er endnu ikke er vedtaget af Folketinget men det står klart, at kommunerne skal betale 
en andel af den ny digitale erhvervsfremmeplatform og et forhøjet bidrag til nogle tværkommunale Erhvervshuse, som 
vil tage udgangspunkt i de nuværende Væksthuse. 
Aalborgs andel til den ny digitale erhvervsplatform udgør 898.000 kr. (1,5 normering) s om reduceres i Business Aal-
borg fra 2019 (L ov- og cirkulæreprogrammet). 

Business Aalborg kompenseres til gengæld for stigende opgaver med en regulering af udgiftsbudgettet på 500.000 kr. 

Regulering af administrationsbidrag
På Magistratens møde den 26.06.2018, punkt 9, blev det anbefalet til Byrådet, at betaling af udbytte vedrørende Mad-
service ophører med virkning fra 1. januar 2018. Dermed bortf alder Indtægtskravet på 1.168.000 kr . i Borgmesterens 
Forvaltning. 

Ældre- og Handicapforvaltningen har overtaget huslejebetaling for Riishøjcentret/Havrevangen og indtægtskravet i 
Borgmesterens Forvaltning på 321.000 kr. bortfalder.

Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019
Borgmesterens Forvaltnings andel i Moderniserings- og Effektiviseringskataloget udgør 5,4 mio. kr. kr. – hvoraf der 
udmøntes 0,7 mio. kr. på sektor Administration således: 

Kontor 2019 2020-22
Borgmesterkontoret -82 -82
Business Aalborg -100  -100
Koncernservice, Løn, Personale, HR -150  -150
Koncernservice - AK-indkøb -40 -40
Økonomisk afdeling -345 -345
 -717  -717

Øvrige besparelser – fra sektor Rammebeløb 
På sektor Rammebeløb er der budgetteret med en årlig besparelse på 3 mio. kr. vedrørende fælles el-indkøb i Aalborg 
Kommune. Fra 2019 o g fremefter fordeles hele beløbet på forvaltningerne efter fordelingsnøgle. 
Ligeledes realiseres der 1,2 mio . kr. på Stordriftsfordele på tværs af forvaltninger på baggrund af printanalysen.



56 Budget 2019-2022 • Borgmesterens Forvaltning

Fordeling i Borgmesterens Forvaltning:
Borgmesterens Forvaltnings andel af besparelserne på El-indkøb udgør 192.000 kr., mens besparelserne på kopi og 
print udgør 26.000 kr.

El-lndkøb – 192.000 kr. 
Sektor Fælles kommunale udgifter Aak bygninger 40.000 kr.
Sektor Resultatcentre Aak bygninger 35.000 kr.
Sektor Resultatcentre – IT-Centret  42.000 kr.
Sektor Administration - Administrationsbygninger 75.000 kr.  

Kopi og print – 26.000 kr. 
Besparelsen fordeles på kontorerne i Administrationscentret med hver 3.250 kr. 
(Borgmesterkontoret, Business Aalborg, Økonomikontoret, Finanskontoret, Juridisk kontor, It- og Digitalisering, Bor-
gerservice samt HR, Løn og Personale).    
 
Tekniske ændringer:
Af styringsmæssige årsager ændres følgende: 

• AK indkøb ændres fra sektor Fælles kommunale udgifter til sektor Administration. Samtidig bortfalder den interne 
opkrævning og betaling af administrationsbidrag (939.000 kr.). Administrationsbidraget er fra den tid, da AK indkøb 
var et resultatcenter. 

• Business Aalborgs projektdel ændres fra styring under anlæg til styring under drift gældende fra 2019. 

  

Takstændringer

Gebyr for underretninger om udlægsforretninger 
Byrådet godkendte på møde den 29. januar 2018, punkt 5, a t der på Aalborg Kommunes takstoversigt for 2018 – o g så 
længe opgaven varetages af kommunen - optages et gebyr på 450 kr. 
Der blev samtidig givet en tillægsbevilling på 300.000 kr. på merindtægter på gebyrer. 

Indrejser for udenlandsk arbejdskraft
I et samarbejde med de nordjyske kommuner foretager Aalborg Kommune indrejser for udenlandsk arbejdskraft i 
International Citizen Service på Statsforvaltningen. Der behandles årligt ca. 200 indrejser for samarbejdskommunerne. 
Satsen forhøjes fra 117 kr . til 150 kr . og er baseret på en omkostningsberegning. 

Gebyr for udenlandske vielser
Taksten er lovbestemt og er pt. på 870 kr. (2018-niv eau). Gebyret reguleres årligt – næste gang 1. januar 2019. 
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Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Af styringsmæssige årsager flyttes AK-indkøb fra sektor Fælles kommunale udgifter til sektor Administration fra 2019 
(10 norme ringer). Herudover reduceres sektor Administration med 4 normeringer. 

  Mål- og Resultatkrav

• Forvaltningen tager initiativ til og koordinerer samarbejde på tværs i kommunen.

• Forvaltningens faglige kompetencer skal løbende udvikles således at en faglig og professionel rådgivning, leverer 
gode og brugbare løsninger såvel internt som eksternt.

• Der skal på de borgerrettede funktioner ydes en professionel og korrekt betjening - baseret på faglig kompetence og 
personlig service og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning.

   

Personaleforbrug 2018 2019 2020 2021  2022

Administrationsbygninger 11,5  11,5  11,5  11,5  11,5
Administrationscentret 187,0  193,0  193,0  193,0  193,0

Budget 2019-2022 • Borgmesterens Forvaltning
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By- og Landskabsforvaltningen

By- og Landskabsforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. 
på områderne: Veje, færger, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen - via 
planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling - løser opgaver, der berører både borgere og virksom-
heder.

Drifts- og anlægsramme for By- og Landskabsforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.  Drift 2019  Drift 2019
 Udgift  Indtægt
Serviceudgifter  
AK-Arealer 954 -4.238
Byfornyelse og boligbyggeri 25.021  -228
Parker, fritid og kirkegårde 139.124  -18.487
Veje 133.949  -39.260
Parkeringskontrol Nord 7.529 -8.500
Entreprenør 6.014  -6.511
Myndighed og administration 113.167  -4.487 
 
Drift i alt 425.758 -81.711  
 
 Anlæg 2019 Anllæg 2019
Anlæg Udgift Indtægt
AK-Arealer 38.720 -125.200
Byfornyelse og boligbyggeri 0 0
Parker, fritid og kirkegårde 0 0
Veje 209.754 -51.744
BRT (+BUS) 77.900 -37.900
Parkeringskontrol Nord 0 0
Entreprenør 0 0
Myndighed og administration 0 0 
 
Anlæg i alt  326.374 -214.844

Budget 2019-2022 • By- og Landskabsforvaltningen
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Sektorer og driftsområder i By- og Landskabsforvaltningen

AK-Arealer
Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af 
Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje.
Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning.
 
Byfornyelse og boligbyggeri
Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til 
almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag.
Desuden kan sektoren rumme udgifter med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer. 

Parker, fritid og kirkegårde
Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen 
og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. 
Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift 
af fredede arealer – fortidsminder, § 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper.
Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt 
som en del af AK-Arealer.

Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og planlægning og 
udvikling – herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene.

Veje
Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe 
en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og 
genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse 
af ressourcer.

Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne inden for sektorens ramme.
BRT (+BUS). Aalborg Kommune har for budget 2019-22 indarbejdet BR T (+BUS) - et ambitiøst projekt, som skal løfte 
Aalborg. Linjeføringen skal bevæge sig gennem byen fra vest til øst og skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele – 
fra Vestre Fjordpark i vest til det nye universitetshospital i øst.   

Parkeringskontrol Nord
Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve 
afgifter for ulovlige parkeringer.  

Entreprenørenheden
Sektorens formål er at løse By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markeds-
mæssige vilkår i størst muligt omfang. 

Myndighed og administration
Forvaltningen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i for-
hold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste 
anvendelse af ressourcerne. Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver.
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Fokusområder i Budget 2019-22

Drift 

Den samlede driftsramme for By- og Landskabsforvaltningen er i budgettet for 2019 344,0 mio . kr. (netto).

Væksten i Aalborg sætter sig spor ved en stor aktivitet i byggeriet og et behov for planlægning. Det medfører, at der er 
behov for ressourcer til byggesagsbehandling og lokalplanlægning for at holde trit med efterspørgslen fra borgere og 
erhvervsliv.
Samtidig skal Aalborg Kommune – som alle landets kommuner – løse omfattende opgaver med de kommunale grund-
data om borgernes og erhvervslivets ejendomme og adresser. En opgave, der skal løses også af hensyn til det kom-
mende, statslige ejendomsskattesystem, der skal baseres på så aktuelle data som muligt. Til dette område afsættes 2,5 
mio. kr. pr. år til at sikre, at opgaverne løses korrekt og rettidigt.

Sommeren 2018 v ar varm og satte en tyk streg under, at Aalborg Kommune har nogle unikke tilbud til borgerne i form 
af Vestre Fjordpark, Havnebadet og havnefronten. Efterspørgslen efter tilbuddene var meget stor og i Magistratens 
budgetforslag er der prioriteret yderligere 0,5 mio. kr. pr. år til at søge åbningstiden øget – blandt andet ved at søge 
flere livreddere ansat – og at forbedre renholds standarden på havnefronten, når der er er mange, der gør brug af den.

By- og Landskabsforvaltningen bidrager til modernisering og omstilling med forslag svarende til 4,1 mio . kr. på drifts-
budgettet. Samlet vurderes forslagene at have personalemæssige konsekvenser svarende til 2-3 stillinger – disse 
forventes realiseret ved naturlig afgang. Samtidig tilføres personaleressourcer i kraft af prioriteringen af 2,5 mio. kr. til 
myndighedsproduktion.

Anlæg

Den samlede anlægsramme for By- og Landskabsforvaltningen (inkl. BRT (+BUS)), er i budgettet for 2019 111,530 
mio. kr. (netto).

Byudvikling
Med etablering af BRT (+BUS) og færdiggørelsen af Budolfi Plads og området deromkring i 2019 er omdannels en af 
Midtbyen allerede godt i gang. I forlængelse heraf vil der i de kommende år ske en omlægning af strækningen fra Ny-
torv til Nordkraft, hvor der er afsat henholdsvis 5,0 mio. kr., 3,0 mio. kr., 3,0 mio. kr. og 25 mio. kr. i årene 2019 til 2022.

De allerede aftalte helhedsplaner for Vestbyen, Vejgård og Nørresundby følges nu op med, at der afsættes 4,5 mio. kr. 
til igangsætning af de nødvendige analyser. Herudover er der til opfølgning på helhedsplanerne afsat 1,0 mio . kr. i 2021 
og 3,0 mio. kr. i 2022.

I forbindelse med omdannelsen af de tidligere spritfabrikker skal der gennemføres en klimasikring. Til igangsætning af 
denne proces afsættes der i 2020 2,0 mio. kr., i 2021 8,0 mio . kr. og i 2022 12,0 mio . kr.
Ved udflytningen af Sygehus Nord i løbet af 2020 skal området omdannes med etablering af et nyt byområde. Arbejdet 
med planlægningen heraf sker i samarbejde med Region Nordjylland og i de kommende 3 år afsættes henholdsvis 0,7 
mio. kr. (2019), 0,2 mio . kr. (2020) og 0,5 mio. kr. (2021).
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Byggemodning
Aalborg vokser fortsat og derfor er det vigtigt, at der byggemodnes de nødvendige arealer til boligudbygningen, og 
arealer til erhverv i de attraktive områder. Derfor er der bl.a. i 2019 o g de kommendes år afsat midler på budgettet 
til at byggemodne grunde til boligformål i Sofiendal Enge og ved Lindholm Høje på Zangenbergs Allé. Der vil også ske 
yderligere byggemodning i erhvervsområdet i Flødalen ved Svenstrup.

Stigsparken
Som et vigtigt element i udbygningen af Stigsborg Havnefront skal der etableres en park på ca. 15 ha, der sk al være 
med til at tilføre området rekreative funktioner for både beboerne i området og for Aalborgs borgere. Til dette formål 
afsættes der i alt 26,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. i 2019, 10,0 mio . kr. i 2020 og 11,0 mio . kr. i 2021.

Infrastruktur
Igennem flere år har der især i myldretiden været stort pres på trafikafviklingen ved TechCollege på Rørdalsvej og på 
Øster Uttrupvej. Til afhjælpning af trafikafviklingsproblemer på de to lokaliteter er der afsat 1,0 mio . kr. i 2019 o g 3,3 
mio. kr. i 2020 til etablering af en signalregulering på Rørdalsvej og en forlængelse af svingbanerne på Øster Uttrupvej.
Som et led i forskønnelsen af indfaldsvejen til Aalborg afsættes der 1,0 mio . kr. i årene 2019-21til et ablering af vejtræ-
er.

BRT 2 (+BUS 2)
Med henblik på en fortsat udbygning af en attraktiv og tidssvarende kollektiv trafik afsættes der i 2019 1,0 mio . kr. til 
en undersøgelse af de trafikale, tekniske og økonomiske forudsætninger for etablering af en BRT 2 (+BUS 2) på stræk-
ningen mellem Svenstrup og Kvickly i Bouet.

P-hus på Sauers Plads
I budgettet for 2019 o g 2020 er der afsat henholdsvis 10,0 mio . kr. og 13,0 mio . kr. til etablering af et ekstra dæk på 
p-huset på Sauers Plads med 90 pladser. Endvidere skal der i 2019 sk e en afklaring af mulighederne for salg af P-huset 
på Sauers Plads – herunder en afklaring af de afledte konsekvenser og Byrådets muligheder for at regulere parkerings-
afgifterne.

Ny Materielgård
I 2018 er der udarbejdet en analy se af, hvordan behovet for en ny materielgård i By – og
Landskabsforvaltningen kan realiseres. Der er på grundlag heraf afsat samlet 83,0 mio. kr. over de næste 4 år, som 
finansieres dels ved frasalg af eksisterende lokaliteter og på sigt også en driftsbesparelse på 2,5 mio. kr. årligt oveni det 
nuværende udbytte fra Entreprenørenheden.

Renovering af bynære parker
Flere af de bynære parker trænger til en større renovering, ligesom der kan være behov for at tilføre nye faciliteter. Der 
er således afsat 1,0 mio . kr. i hvert af årene 2020 og 2021 o g 2,0 mio. kr. i 2022.

Cykelsikkerhed i Midtbyen
Der afsættes 1,0 mio .kr i 2020 til projekter i midtbyen, som fremmer cykelsikkerheden.

Cykelhandlingsplan
Cykelhandlingsplanen tilføres 0,5 mio. kr. i 2020 således at mindre strækninger, hvor der mangler sammenhæng, kan 
etableres.
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Sektor AaK-Arealer

Sektorens budget og formål 

Resultatcenteret AK Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsynings-
politik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen og sikrer:
 
• at efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket
• at byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen
• at de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlæg-

ning og opkøb af udviklingsarealer
• at byggemodningsdelen som udgangspunkt ”hviler i sig selv” i form af økonomisk balance over en 4-årig periode 

(valgperiode)
• at finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen

Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens 
ubebyggede arealportefølje (drift) herunder:

• Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord,
• Lejeaftaler vedr. grundarealer,
• Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer.

Budget - Sektor AaK-Arealer     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 969 954 954 954 954
Indtægter -4.238 -4.238 -4.238 -4.238 -4.238
Netto -3.269 -3.284 -3.284 -3.284 -3.284
     
Anlæg     
Udgifter 21.000 38.720 26.950 17.850  18.000
Indtægter -108.900 -125.200  -99.900 -93.500 -82.400
Netto -87.900 -86.480 -72.950 -75.650 -64.400
     
Sektor i alt, netto -91.169  -89.764 -76.234 -78.934 -67.684
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Serviceudgifter 1.000 kr.

Tekniske ændringer  
MEK, AK Arealer -drift, samling af økonomiske opgaver -15

Driftsaktiviteter i 2019

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)    

Budget 2019-2022 • By- og Landskabsforvaltningen

Driftsaktiviteter i 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
AK Arealer - drift -3.269 100  -3.284 100
- Drift af kommunale arealer -3.269  -3.284 
    
I alt driftsaktiviteter -3.269 100 -3.284 100

Nøgletal AaK-Arealer 2018 2019

Udgift pr. byggegrund eksl. jordkøb og tilslutningsafgifter, ca. 200.000  200.000

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger  
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Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2019-2022.

Anlægsprojekter i 2019 1.000 kr. 

Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder 1.000
Rammebeløb, byudviklingsomr. (Stigsborgkvarteret) -10.000
Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej og Elektravej) -2.600
Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) -4.500
Ferskenvej (Morbærhaven), Hasseris -5.600
Vodskov v/Langbrokrovej -3.500
Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning -630
Reduktion - Eksterne konsulentydelser, sektor AK Arealer -150
Udbygning af eksisterende erhvervsarealer 1.000
Svenstrup Syd, Flødal 500
Salg af grunde m.v., ubestemte formål -25.000
Salg af grund (Løvvangskolen) -30.000
Salg af jordlodder, forpagtede arealer -3.000
Salg af arealer til finansiering af 20 mio. kr’s pulje oplandsbyer -4.000

Anlægsprojekter i 2019
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Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Sektorens budget og formål 

Ydelsesstøtte til almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og støttede private andelsboliger opført før 
1998. Driftsst øtten er lovbunden og kommunen er dermed forpligtet til at yde støtten.

Disse boligtyper modtager i varierende grad en løbende driftsstøtte fra staten. Afhængigt af opførelsestidspunktet 
betaler kommunen en del af statens udgifter. For almene boliger opført efter 1998 bet ales hele støtten af staten. 
Kommunens udgifter vil derfor være lidt faldende fremover. Den del som går til ydelsesstøtte i forbindelse med gamle 
lån er faldende.

Desuden modtager alle almene ungdomsboliger et særligt tilskud til nedbringelse af huslejen – det såkaldte ungdoms-
boligbidrag – hvor kommunen betaler 1/5 a f statens udgifter. 

Byfornyelsen er en del af den samlede by- og boligpolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling 
af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private 
investeringer.

Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kon-
demnering.

Driftsaktiviteter i 2019

Sektorens udgifter i 2019 an vendes til den lovbundne finansiering af den kommunale andel af driftsstøtten til det støt-
tede boligbyggeri og ydelsesstøtte til gamle indekslån.

Budget - Sektor Byfornyelse og boligbyggeri     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 25.021  25.021  25.021  25.021  25.021
Indtægter -228 -228 -228 -228 -228
Refusion 0 0 0 0 0
Netto 24.793 24.793 24.793 24.793 24.793
     
Sektor i alt, netto 24.793 24.793 24.793 24.793 24.793
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Fra 2013 st eg udgifterne til ungdomsboligbidrag betydeligt som følge af færdiggørelsen af de første af mange nye 
ungdomsboliger. 

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

I forbindelse med Aalborg Kommunes forslag til budget 2019-22 er de indledende politisk e drøftelser startet i forhold 
til tilrettelæggelsen af en boligpolitisk drøftelse. Boligpolitikken skal være et prioriteringsværktøj for Byrådet, der tager 
afsæt i vedtagne planer, lovgivningsmæssige tiltag (eks. Omdannelse af erhvervsområder, Ghettoplaner, Grundkapital 
til almene boliger m.v.), udviklingserfaringer fra Aalborg Kommune i de seneste 7-10 år samt ekst erne analyser og 
vurderinger. Aalborg har i samarbejde med firmaet Exometric gennemført en boliganalyse for Aalborg by og en række 
delområder i kommunen. Analysen resultater blev præsenteret på Byrådet temadag den 17. a ugust 2018 – målet med 
analysen har været, at give Aalborg Kommune nogle centrale input til den plan- og bypolitiske udvikling.

Driftsaktiviteter i 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Byfornyelse og boligbyggeri    
- Driftssikring af boligbyggeri 18.893  76,2 18.893  76,2
- Ydelsesstøtte 5.900 23,8 5.900 23,8
    
I alt driftsaktiviteter 24.793 100 24.793 100
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Sektor: Parker, fritid og kirkegårde

Sektorens budget og formål 

Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er:

• At varetage udvikling, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, naturområder, boldbaner, friluftsbad, hav-
nebade, vejplantninger og andre grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de 
kommunale børneinstitutioner og skoler.

• At varetage administration, udvikling og drift af de 3 kommunale kirkegårde med kapel samt krematoriet på Østre 
Kirkegård. 

• At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder.
• At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne. 
• At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven.
• At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen. 
• At varetage Aalborg kommunes vintertjeneste. 
• Renhold på vejarealer herunder midtbykonceptet.

For at bevare naturområder samt historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse 
områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende krav til aktivitetstilbud og rekreation. Ligeledes skal de 
grønne områder være robuste, sammenhængende og med stor biologisk mangfoldighed.

Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et 
attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede grønne områder.

Budget - Sektor Parker, fritid og kirkegårde     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022 
Serviceudgifter     
Udgifter 138.026  139.124  138.239  139.221  138.221
Indtægter -18.087  -18.487  -18.487  -18.487  -18.487
Netto 119.939  120.637  119.752  120.734  119.734
     
Sektor i alt, netto  120.637  119.752  120.734  119.734

Budget 2019-2022 • By- og Landskabsforvaltningen
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Driftsaktiviteter i 2019

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.100 k ommunalt ejede ha grønne områder, bygninger, 
skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, 2 ha vnebade, pleje af ca. 8.400 ha fredede arealer, naturformidling samt til drift 
og vedligeholdelse af 31 ha kirk egårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. Endvidere 
varetages vintertjeneste og renhold på 2.400 km veje og stier, 250 km fortove samt 400.000 m2 pladser.

Driftsaktiviteter i  2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Grønne arealer/pladser 54.088,1  45,1  54.594,1  45,3
- Parker 14.271,1   14.121,1  
- Grønne arealer 5.011,0   5.011,0  
- Kommunale institutioner 8.870,0  8.870,0 
- Veje og stier 5.320,0  5.320,0 
- Kolonihaver 330,0  330,0 
- Naturområder, strande m.v. 3.692,0  4.692,0 
- Inventar, udsmykning, legepladser,     
skulpturer/springvand 4.560,0  4.560,0 
- HOD-ramme 5.422,0  5.422,0 
- Anden grøn drift og projekter 6.612,0   6.268,0 
    
Fritidsfaciliteter 15.625,3  13,0  15.985,3  13,3
- Stadion og idrætsanlæg + øvrige 15.625,3   15.985,3  
fritidsfaciliteter    
    
Renhold 15.215,0  12,7  15.411,0  12,8
- Renhold - kommunalt + Midtby koncept 15.215,0   15.411,0  
    
Vintertjeneste 24.438,0 20,4 24.433,0 20,3
- Vintertjeneste 24.438,0  24.433,0 
    
Kirkegårde 3.453,0 2,9 3.078,0 2,6
- Kirkegårde 3.453,0  3.078,0 
    
Naturbeskyttelse og museer 7.119,9  5,9 7.135,9  5,9
- Naturbeskyttelse og museer 7.119,9   7.135,9  
    
I alt driftsaktiviteter 119.939,3  100,0 120.637,3  100,0

Endelig fordeling af beløb på driftsområder afventer afklaring.    
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
MEK, Øget indtægt ifbm kommercielle arrangementer -400
MEK, tilpasning af borger-/brugerdialog  -100
MEK, Reduktion i forbrugsafgifter og bygningsvedligeholdelse -150
MEK, Kirkegårde -400
Havnebad, Vestre Fjordpark, Renhold 500
Fra anlæg til drift, Hegning af arealer med kæmpebjørneklo 1.000
 
Tekniske ændringer  
Lønfremskrivning 63
Lønregulering 2018  214

Budget 2019-2022 • By- og Landskabsforvaltningen

Der skal fremover opkræves – lovpligtig - betaling i forbindelse med udlån af kommunale arealer i forbindelse med 
kommercielle arrangementer – forventet indtægt 400.000 kr.

Endvidere omprioriteres 150.000 kr. ved en reduktion i forbrugsafgifter og bygningsvedligeholdelse. Herudover sker 
der en yderligere tilpasning af borger-/brugerdialogen, hvilket giver en forventet besparelse på 100.000 kr.

På kirkegårde omprioriteres 400.000 kr. ved at udviklingsplanen for kirkegårdene realiseres over en længere årrække.

I forbindelse med den store benyttelse af Havnefronten, Havnebadet og Vestre Fjordpark afsættes 500.000 kr. til øget 
åbningstider samt forbedret/øget renhold.

I Aalborg Kommune har en analyse af udbredelsen af kæmpebjørneklo vist, at den samlet set forefindes på ca. 200 
ha. Da afgræsning af arealerne har vist sig at være en effektiv metode til bekæmpelse, afsættes der i 2019 o g i 2021 
1.000.000 kr. til hegning, således at metoden kan anvendes på afgrænsede arealer.

Vedligeholdelsesaftaler for udearealer på institutioner under forvaltningerne for Familie- og Beskæftigelsesforvaltnin-
gen og Skoleforvaltningen samt Administrationsbygninger baseres på en standardaftale med en kvalitetsbeskrivelse for 
drift af grønne områder i Aalborg Kommune. 
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AK-Arealer - Kontraktsummer grundejerforpligtelser 1.000 kr. 

Institutioner under: 
Ældre- og Handicapforvaltningen - Hammer Bakker 900
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 3.057
Skoleforvaltningen 4.408
Administrationsbygninger 505

I alt 8.870

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Parker, fritid og kirkegårde 2014 2015  2016  2017  2018 2019

Kremeringer 2.400 2.588 2.667 2.612  2.800 2.800
Højtideligheder 483 562 547 469 500 500
Kistebegravelser 90 120  120  106  120  120

Tallene afspejler en forsat ændring af begravelsesskik ved en forskydning fra kistebegravelse til kremering.

Mål- og Resultatkrav

• Der er fokus på øget digitalisering af arbejdsgangene mellem administrationen og arbejdet i marken. 
• Der skal være fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur.
• Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder og rekreation i de grønne områder.
• Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og udvikles.
• Der skal arbejdes for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder. 
• I henhold til vinterstrategi 2016 er målet med vint ertjenesten størst mulig tilgængelighed for kommunens borgere 

inden for den givne økonomiske ramme. 
• Byen skal opleves indbydende, pæn og ren selv med et meget højt aktivitetsniveau.
• Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov.
• Digitalisering af kistehåndtering udbygges og bringes i anvendelse som et væsentligt element i forbindelse med 

anlæg af nyt kølerum.

Brugertilfredshed

Der arbejdes bredt med brugertilfredshedsundersøgelser f.eks. i dialog med brugerpanel, brugergrupper og interesse-
organisationer. Desuden gennemføres brugerundersøgelser af forskellig karakter og omfang. 
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Sektor Veje

Sektorens budget og formål 

Målet er, at

• Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter,
• Minimere trafikkens miljøgener,
• Skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby,
• Bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg,
• Digitalisere parkeringsservice
• Sikre optimal kapitalbevarelse af infrastruktur, levetid og genanvendelse for fysiske anlæg,
• Koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer, og
• Sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm, samt mellem Hals og Egense.

Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift, tilsyn med veje, 
broer, parkeringspladser og havne (erhverv og fritid), stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning m.v. samt færgedrift.

Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense.

Budget - Sektor Veje     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 127.440  133.949  135.439  135.421  135.421
Indtægter -39.260 -39.260 -39.260 -39.260 -39.260
Netto 88.180 94.689 96.179  96.161  96.161
     
Anlæg     
Udgifter 179.010  209.754 169.660  157.060  102.500
Indtægter -34.600 -51.744  -39.250 -26.300 -15.000
BRT (+BUS) udgifter 24.600 77.900 169.600 162.900  100.200
BRT (+BUS) indtægter -15.300  -37.900 -100.800 -81.400 -50.100
Netto 153.710  198.010  199.210  212.260  137.600
     
Sektor i alt, netto 241.890 292.699 295.389 308.421 233.761

Budget 2019-2022 • By- og Landskabsforvaltningen
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Kommunale veje 
Digitalisering af parkeringsservice.
Realisering af Belysningsplan.
Udskiftning og renovering af kritiske broer og bygværker. 
Implementering af Havneplan for Hals Havn og Aalborg Havn.
Ajourføring af data til kapitalbevarelse af infrastrukturen.

Hals - Egense færgerne
Realisering af 10 år s vedligeholdelsesplan.

Egholm-færgerne 
Realisering af investeringsstøtte og tilskud fra staten.
Realisering af 10 år s vedligeholdelsesplan.

Driftsaktiviteter i 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Infrastruktur  113.100  128  119.634  126
- Kørebaner 25.978  26.278 
- Cykelstier   1.000 
- Fortove 4.589  9.589 
- Gågader 1.080  1.080 
- Afvanding 12.687   12.687  
- Afmærkning 1.605   1.605  
- Vejudstyr 3.250  3.250 
- Signalanlæg 9.973  9.856 
- Gadebelysning 29.075  28.778 
- Broer og bygværker 3.930  3.930 
- Færger 8.299  8.546 
- Havne 2.524  2.774 
- Øvrig vejdrift 8.860  9.030 
- Fælles formål 1.250   1.231  
    
Parkering -24.920 -28 -24.945 -26
- Parkering -24.920  -24.945 
    
I alt driftsaktiviteter 88.180 100 94.689 100

Driftsaktiviteter i 2019

Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vejudstyr af 1936 km offentlige veje og 598 
km stier i Aalborg Kommune samt færgedrift og erhvervs- og fritidshavne.
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
MEK, kørebaner - udløb af 15 åri g funktionskontrakt vedr. Vestbjerg -1.400
MEK, Signalanlæg - udskiftning til energivenlige lyskilder -117
MEK, Gadebelysning - udskiftning til energivenlige lyskilder -297
MEK, Fællesfunktioner - reduktion af trafiktællinger m.v. -19
MEK, Parkering - øget digitalisering -68
Fra anlæg til drift, uddybning af Honnørkajen 250
Fra anlæg til drift, veje og fortove i landdistrikter 5.000
Fra anlæg til drift, vedligeholdelse veje 2.700
 
Tekniske ændringer 
Årsvirkning af lønstigning 2018  384
Lønstigning i 2019  104

Nøgletal Færger 2018 2019 2020 2021  2022

Passagerer     
Egholmfærgen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Hals-Egensefærgen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
     
Køretøjer     
Egholmfærgen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Hals-Egensefærgen 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

I regnskab 2019 – med effekt i midtvejsregulering af bloktilskuddet i efteråret 2020 - vil der være økonomisk effekt af 
den lov om loft over indtægter fra betalingsparkering og parkeringskontrol, der blev vedtaget i Folketinget i juni 2018. 
Det forventes, at de økonomiske konsekvenser og håndteringen af disse drøftes i Byrådet i foråret 2019.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Budget 2019-2022 • By- og Landskabsforvaltningen

Mål- og Resultatkrav

• Sikker drift - udlægning af ca. 100.000 m2 slidlag.
• Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne.
• Rensning af rendestensbrønde pr. år ca. 31.000 stk. ud af 51.500 r egistrerede brønde.
• Skadespoint på
 o  Trafikveje = 2
 o  Lokalveje = 4
• Energi, færgernes forbrug af brændstof (dieselolie).
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Anlægsprojekter i 2019 1.000 kr. 

Byrumsudvikling 1.000
Aalborg Øst - Tornhøjområdet (Astrupstien) 10.000
Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale 7.000
Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder 400
Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder 1.000
Legepladser i centrum 1.000
Kloakering i kolonihaver 500
Vejtræer 1.000
Stigsparken, Stigsborg Havnefront 5.000
Boldbaner i.f.m byudvikling og renovering 1.000
Køleanlæg i tilknytning til krematoriet 2.700
Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse 3.000
Lille Vildmose, LIFE 3.250
Rærup Natur 1.000
Ny materielgård -4.000
Havnefronten, etape II 3.000
Midtbyplan, i øvrigt 1.735
Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen 7.000
Aalborg som cykelby 2.000
Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015  3.482
Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital 6.000
Cykeltiltag Dall-Ferslev 7.700
Cykelparkering 2.000
Udbygningsaftaler 1.500
Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 9.283
Genopretning af belysningsanlæg 6.600
Infrastruktur, nyt universitetshospital 2.000
Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej 27.800
Astrupstien som kollektiv trafikkorridor incl. førerløs bus 5.000
Algade incl. byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads) 26.700
Nytorv-Nordkraft 5.000
Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade 4.000
Renovering af affaldskurve 500
Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler (P-dæk Sauers Pl) 10.000
Genopretning af grøfter (klimaprojekt) 500
Reduktion - Eksterne konsulentydelser, sektor Veje -1.040
Forbedring af adgangsforhold til Tech College, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej 1.000
Sygehus Nord og Gåsepigen 700
Spritten, Havnefront fra Vestre Bådehavn til C. W. Obels Kanal -10.000
Analyser vedr. byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby 1.500
Ny færge Hals - Egense (grøn omstilling) 200
BRT (+BUS) 39.000
BRT 2 analyse (+BUS 2) 1.000
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2019-2022.

Anlægsprojekter i 2019
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Sektor Parkeringskontrol Nord

Sektorens budget og formål 

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt og 
efter de pågældende regler samt at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer.

Driftsaktiviteter i 2019

Budget - Sektor Parkeringskontrol Nord     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022 
Serviceudgifter     
Udgifter 7.563 7.529 7.561  7.561  7.561
Indtægter -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
Refusion  
Netto -937 -971  -939 -939 -939
    
Sektor i alt, nettodrift -937 -971  -939 -939 -939

Driftsaktiviteter i 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Parkeringskontrol i Aalborg Kommune -937 100,0 -971  100,0
    
I alt driftsaktiviteter -937 100,0 -971  100,0

Budget 2019-2022 • By- og Landskabsforvaltningen
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
MEK - parkeringskontrol -114
 
Tekniske ændringer  
Årsvirkning af lønstigning i 2018  63
Lønfremskrivning 2019-22  17

Nøgletal 2018 2019 2020 2021  2022

Antal normeringer     
Parkeringsvagter 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Mål- og Resultatkrav

God og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune.

Derudover løses opgaver med parkeringskontrol for andre kommuner og staten samt vægteropgaver for kommunale 
institutioner i Aalborg.

I regnskab 2019 – med effekt i midtvejsregulering af bloktilskuddet i efteråret 2020 - vil der være økonomisk effekt af 
den lov om loft over indtægter fra betalingsparkering og parkeringskontrol, der blev vedtaget i Folketinget i juni 2018. 
Det forventes, at de økonomiske konsekvenser og håndteringen af disse drøftes i Byrådet i foråret 2019.
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Sektor Entreprenør

Sektorens budget og formål 

Det overordnede formål med By- og Landskabsforvaltningen, Entreprenør (EBL) er at sikre, at løsningen af By- og 
Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver sker på markedsmæssige vilkår, under hensyntagen til udvikling, kvalitet, 
miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar.

EBL er resultatcenter.

EBL skal være med til at sikre, at opgaverne i By- og Landskabsforvaltningen til enhver tid kan løses til priser, der ligger 
inden for et gennemsnitligt og acceptabelt prisniveau på det samlede entreprenørmarked.

EBL udarbejder ikke kontrolbud på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at udvikle et samarbejde omkring 
praktisk opgaveløsning mellem EBL og private aktører.
Samtidig er det blevet muligt, at udnytte EBLs kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med private aktø-
rer.

Som en del af Park og Natur er EBL en integreret del af By- og Landskabsforvaltningen, og bidrager dermed til den 
samlede forvaltningsindsats i forhold til at sikre Aalborg Kommunes borgere velfungerende fysiske anlæg og gode 
rekreative oplevelser.

Markpersonalet synliggør gennem det daglige arbejde By- og Landskabsforvaltningen over for borgerne, og fungerer 
som et bindeled og informationsformidler mellem borgere og forvaltning.

By- og Landskabsforvaltningens organisering og arbejde med kerneopgaver og opgaveløsningen skal være kendeteg-
net af de tre grundprincipper.

• Helhedsorientering
• Borgerfokus
• Fleksibilitet

Budget - Sektor Entreprenør     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
  
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 6.209 6.014  6.014  6.014  6.014
Indtægter -6.511  -6.511  -6.511  -6.511  -6.511
Netto -302 -497 -497 -497 -497
     
Sektor i alt, netto -302 -497 -497 -497 -497

Budget 2019-2022 • By- og Landskabsforvaltningen
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Det er derfor vigtigt, at man i EBL og i forvaltningen som helhed etablerer og koordinerer et tæt tværfagligt samarbej-
de med fokus på:

• Benchmarking
• Omkostningsbevidsthed
• Rummelighed

Målsætninger for drift og vedligehold:

• Drift og vedligehold tilrettelægges og udføres, så det understøtter de strategiske målsætninger.
• Kvaliteten af den udførte kerneopgave kendetegnes ved en helhedsorienteret drift, hvor borgertilfredshed, faglig 

kvalitet, økonomisk effektivitet og medarbejdertilfredshed er målet.
• Løsningen af drifts- og vedligeholdelsesopgaver sker på markedsmæssige vilkår med fokus på kundernes tilfredshed 

og den fastlagte kvalitet.
• Servicebehov, udvikling og forventninger afstemmes i dialog med kunder og borgere.
• De grønne og rekreative områder er anvendelige, robuste og tidssvarende, og tilrettelægges i dialog med borgerne.
• De fysiske anlæg er velholdte og indbydende i forhold til udnyttelsen.

I budgettet for 2019-22 ind går prioritering af midler til etablering af en ny materielgård til Entreprenør. Den samlede 
anlægssum er på 83 mio. kr. og forventes delvist, at kunne finansieres ved at sælge de arealer, der bliver ledige, når der 
bygges nyt.

Forslaget har dels baggrund i en nuværende bygningsmasse, der er meget nedslidt og dels i et ønske om, at effektivi-
sere driften. Det forventes, at investeringen giver en årlig driftsbesparelse i størrelsesordenen 2,5 mio. kr., når den er 
fuldt indfaset.

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Tekniske ændringer  
Årsvirkning af lønstigning i 2018 ( overslagsår 2020-22) - brutto 1.827  0
Lønstigning i 2019 - brutt o 500 0

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)
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Sektor Myndighed og administration

Sektorens budget og formål 

Myndighed og administration skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et 
tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne sam-
arbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.

Driftsaktiviteter i 2019

Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og 
geokoder samt GIS, it-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg Kommune, økonomi og personaleopgaver, 
kundecenter samt drift af administrationsbygning m.m.

Budget - Sektor Myndighed og administration     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 109.694  113.167  114.306  114.005  114.005
Indtægter -4.487 -4.487 -4.487 -4.487 -4.487
Netto 105.207  108.680 109.819  109.518  109.518
     
Sektor i alt, netto 105.207  108.680 109.819  109.518  109.518

Budget 2019-2022 • By- og Landskabsforvaltningen
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Driftsaktiviteter i 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Myndighed og administration    
- Byggesagsbehandling 10.453  9,9 10.586  9,7
- Natur myndighed 4.463 4,2 4.576 4,2
- Øvrig myndighed 45.572  43,3 45.422 41,8
- Øvrig administration 40.617  38,6 44.008 40,5
- Bygningen 4.102  3,9 4.088 3,8
    
I alt driftsaktiviteter 105.207  100,0 108.680 100,0

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
Ressourcer til myndighedsproduktion 2.500
Udmøntning af MEK - Projektering og anlæg -100
Udmøntning af MEK - Ledelse, sekretariatsbistand og støtteprocesser -950
Lov- og cirkulæreprogram 2019  320
 
Tekniske ændringer  
Organisationsændring (6.51-001)  -2.000
Organisationsændring (6.51-002)  2.000
Årsvirkning af lønstigning 2018  2.345
Lønstigning i 2019  648
Kopi og print - fordeling af potentiale -44
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Væksten i Aalborg sætter sig spor i stor aktivitet i byggeriet, det medfører, at der er behov for ressourcer til byggesags-
behandling for at holde trit med efterspørgslen fra borgere og erhvervsliv.

Samtidig skal Aalborg Kommune – som alle landets kommuner – løse omfattende opgaver med de kommunale grund-
data om borgernes og erhvervslivets ejendomme og adresser. En opgave, der skal løses også af hensyn til det kommen-
de, statslige ejendomsskattesystem, der baseres på så aktuelle data som muligt.

I alt afsættes der 2,5 mio. kr. pr. år til at sikre, at opgaverne løses korrekt og rettidigt, svarende til 5 stillinger.

By- og Landskabsforvaltningen bidrager til moderniserings- og effektiviseringskataloget (MEK) med samlet -4,1 mio . 
kr. i serviceudgifter. Samlet for By- og Landskabsforvaltningens sektor Myndighed og administration er andelen af MEK 
i 2019 -1,050 mio . kr. Udmøntningen af MEK har personalemæssige konsekvenser i 2019, sv arende til 3 stillinger, der 
forventes realiseret ved naturlig afgang. 

Generelt er der stort fokus på effektiviseringer i sektoren – blandt andet ved energibesparelser afledt af investeringer 
og ved digitalisering.

Mål- og Resultatkrav

• At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse inden for de gældende regler
• At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser
• At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune
• At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske.

Budget 2019-2022 • By- og Landskabsforvaltningen
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Drifts- og anlægsramme for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.  Drift 2019  Drift 2019
 Udgift  Indtægt
Serviceudgifter  
Sektor Børn og Unge 1.966.999  -252.970
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg 268.904 -41.070
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 92.240 -27.564
Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner 
samt administration 498.196  0
Serviceudgifter i alt 2.826.339 -321.604
  
Budgetgaranterede udgifter  
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 3.340.000 -704.000
Budgetgaranterede udgifter i alt  3.340.000 -704.000
  
Beskæftigelsestilskud  
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 515.016  -22.000
Beskæftigelsestilskud i alt 515.016  -22.000
  
Ikke rammebelagte driftsudgifter  
Sektor Børn og Unge 0 -30.400
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg  -563
Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt 0 -30.963
  
Drift i alt 6.681.355 -1.078.567
  
 Anlæg 2019 
Anlæg Udgift Indtægt
Sektor Børn og Unge 23.900 -3.000
  
Anlæg i alt 23.900 -3.000

Budget 2019-2022 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
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Opgaver, mål og strategier

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen løser en bred vifte af kerneopgaver, der er rettet mod både børn, unge og 
voksne. Det drejer sig i hovedtræk om

• Pædagogiske dagtilbud for børn i 0 – 6 års alderen
• Forebyggelse og tilbud på sundhedsområdet
• Vejledning og indsatser for børn, unge, familier og voksne med særlige behov
• Vejledning og formidling af borgere til uddannelse og job
• Bevilling af ydelser
• Virksomhedsservice vedrørende rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af personale

I arbejdet med at skabe et solidt og kendt fundament for løsning af forvaltningens kerneopgaver arbejdes der i hele 
organisationen løbende med vision, mål og strategier.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er udtryk for den særlige rolle, som forvaltningen har. Forvaltningens 
mission er at skabe rammerne for et godt hverdagsliv for borgerne og herunder særlige indsatser for dem med svære 
livsbetingelser. Missionen er grundlaget for den vision, der er pejlemærket for alt det arbejde, der udføres i forvaltnin-
gen. Visionen lyder: ’Vi vil opnå holdbare resultater for borgerne ved at arbejde inddragende, forebyggende, tværfagligt 
og helhedsorienteret’.

Den overordnede mission og vision omsættes i forvaltningens ’Mål og Strategier’. ’Mål og Strategier’ beskriver særligt 
områder, der vil være i fokus det kommende år i forhold til bestræbelserne på at gøre Aalborg til en endnu bedre ram-
me om det gode hverdagsliv – også for dem, der har særlige udfordringer.

Målene er samlet i syv centrale spor, der sætter retning for arbejdet i alle Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens 
områder. De syv spor er:

• Alle børn skal have gode muligheder for leg og læring
• Vi har ambitioner på alle børns vegne
• Flere unge skal i uddannelse
• Flere skal have plads på arbejdsmarkedet
• Større lighed i sundhed 
• Aalborg skal være en kommune, hvor alle hører til
• Forvaltningen skal være en attraktiv og udviklende arbejdsplads

Arbejdet med at konkretisere ’Mål og Strategier’ for 2019 i en r ække delmål og temaer er i fuld gang, og den fulde 
udgave kan fra januar 2019 s es på kommunens hjemmeside. ’Mål og Strategier’ bæres ud på alle arbejdspladser, hvor 
der arbejdes med lokale målstyringsaftaler.
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Sektorer i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Politisk er opgaveløsningen på familie og beskæftigelsesområdet funderet i to udvalg: Familie- og Socialudvalget, der 
dækker familie- og socialtilbud til både børn og voksne samt Beskæftigelsesudvalget, der har ansvar for den beskæfti-
gelsesrettede indsats. 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er budgetmæssigt organiseret i fire sektorer:

Sektor Børn og Unge
Børne- og Familieområdets kerneopgaver er dagpasning 0-6 år, børn og unge med særlige behov samt sundhedsfrem-
me og forebyggelse. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem daginstitutioner, dagpleje, fritidscentre, Center for børn, 
unge og familier, Center for voksne, Tandplejen, rådgivere og sundhedsplejersker.

Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget
Sektoren omfatter boligstøtte og omsorgsforanstaltninger til 18 til 65 åri ge. Det drejer sig sociale formål og om-
sorgsforanstaltninger efter Servicelovens voksenbestemmelser, såsom misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, 
boformer og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder.

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalget
Denne sektor omfatter udgifter i forbindelse med integration, aktivering og revalidering, løntilskud til revalidender og 
kontanthjælpsmodtagere, samt forsørgelse til personer på sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering og ledighedsydel-
se.

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration
Sektoren omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt admini-
stration.
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Fokusområder i budget 2019-2022

Budget 2019-2022 er på lang t de fleste områder en fortsættelse af indsatserne i 2018 o g tidligere år. Sædvanen tro 
har der dog i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019 v æret særlig fokus på udviklingen i nogle af de store 
driftsområder, prioriteret ud fra de mål der er formuleret i forvaltningens strategiplan ’Mål og Strategier’. 

De væsentligste budgettemaer er gennemgået i det nedenstående. En nærmere beskrivelse af fokusområderne for de 
enkelte sektorer kan læses i de efterfølgende kapitler.

Pasningsgaranti sikres
Aalborg er en kommune med mange unge og børnefamilier, og det kan ses på børnetallet, der fortsat stiger. Det bety-
der stigende behov for dagtilbud. Der afsættes derfor 7,4 mio. kr. til at sikre, at pladsgarantien kan overholdes. Byrådet 
vil følge udviklingen på området, og det er aftalt, at der sker en efterregulering ultimo 2019, når det f aktiske børnetal 
pr. 1. januar 2019 kendes. Der ændres ikke på daginstitutionernes åbningstider. Det oprindelige forslag om at nedlægge 
støttegrupper i daginstitutionerne gennemføres ligeledes ikke.

Forebyggelse af kriminalitet blandt unge
Det forebyggende arbejde blandt børn og unge prioriteres fortsat højt i Aalborg Kommune. Derfor fastholdes indsatsen 
i kommunens fritidscentre. Et vigtigt element i indsatsen er fortsat at forebygge, at unge kommer ud i kriminalitet. Det 
gælder ikke mindst om at hindre, at unge bliver en del af rocker- og bandemiljøet. Der er i forhold til dette opnået gode 
erfaringer fra forsøgsprojektet “En vej ind”, som derfor videreføres i sammenhæng med fritidscentrene.

Udgiftspres på voksenhandicapområdet
Både på landsplan og i Aalborg Kommune er der et stigende pres på hjælp efter serviceloven på voksenhandicapom-
rådet. På fem år er antallet af sager vedrørende f.eks. bostøtte, botilbud og personlig assistance mere end fordoblet. 
Derfor tilføres yderligere 14,0 mio . kr. til handicapområdet.  Derudover er der behov for fortsat omstilling på området. 
I forbindelse med budget 2018 iv ærksatte byrådet en proces ”Nye Fælles Veje” på tværs af forvaltningerne. Forvalt-
ningerne skal som led i dette gennemføre en proces sammen med borgere og medarbejdere, der kan lede hen til en 
politisk beslutning om adgangen, omfanget, serviceniveauet og karakteren af de kommunale tilbud.

Tættere kontakt skal føre til mere fleksible løsninger
Både på servicelovens voksenområde og på servicelovens område for handicappede børn og unge afprøves i 2019 
to investeringsmodeller. Ved at investere i flere rådgivere på de to områder ønskes en tættere dialog med de berørte 
borgere og en hyppigere opfølgning. På børn- og ungeområdet skal dette f.eks. føre til tidligere indsats og bedre ind-
dragelse af familien og dets netværk. På voksenområdet skal det især på bostøtteområdet føre til at udvikling og større 
selvhjulpethed hos borgerne. På sigt forventes det at kunne føre til lavere udgifter på områderne. 

Misbrugsbehandling styrkes
Siden 2013 har der v æret en øget indsats for at få flere borgere i misbrugsbehandling. Samtidig er der etableret en 
række fremskudte indsatser på f.eks. uddannelsesinstitutioner, i boligområder og andre sundhedstilbud. Det har den 
positive effekt, at flere borgere med misbrug søger behandling. For fortsat at kunne opretholde behandlingsgarantien 
og kunne sikre kvaliteten i behandlingen tilføres to ekstra stillinger. Herudover undersøges mulighederne for at kunne 
udvide åbningstiden.
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Forenklet beskæftigelsesindsats
Job- og Ydelsesafdelingen arbejder løbende med at effektivisere arbejdsgangene på beskæftigelsesområdet. Dette 
skal ikke mindst ses i lyset af det netop indgåede politiske forlig om en forenklet beskæftigelsesindsats. Samlet forven-
tes det at udgifterne nedbringes med 5,8 mio. kr. i 2019. E n ændring af statens refusion betyder, at rammen til aktive 
tilbud til ledige skal reduceres med 35 mio. kr.

Flere flygtninge- og indvandrerkvinder skal i job
Sammenlignet med mændene udsluses for få flygtninge- og indvandrerkvinder til selvforsørgelse. Kvindernes integrati-
on på arbejdsmarkedet kan samtidig sikre dem en integration i samfundet som helhed, ligesom de bliver rollemodeller 
for deres børn. Derfor vil Job- og Ydelsesafdelingen forstærke indsatsen for at få kvinderne i job. 

Ny tilsynsenhed
Den nye dagtilbudslov øger kravene til at understøtte en lærings- og evalueringskultur i de kommunale og private 
dagtilbud. Der er større krav til godkendelse og tilsyn med private pasningstilbud. Derfor oprettes en ny central enhed, 
der får opgaverne med tilsynet med daginstitutioner, dagpleje, privat pasning, private institutioner, magtanvendelse, 
medicinhåndtering samt intern audit i forvaltningen.

Anlæg

Det har været nødvendigt at nedjustere kommunens anlægsaktiviteter i 2019, f or at overholde kommuneaftalen med 
regeringen. Det betyder, at flere af nuværende og kommende anlægsprojekter bliver trukket ud over flere år, men de 
bevares. Det gælder den nye institution på Sandtuevej, samt en kommende ny børnehave i midtbyen og en kommende 
ny vuggestue i midtbyen.

Nye institutioner i centrum af Aalborg
Pasningsgarantien er under pres i Vesterkæret og Sønderbro skoledistrikter. Der er afsat 21,0 mio . til en ny børnehave 
med 100 plads er, som forventer at stå færdig i 2021, o g en ny vuggestue med 50 pladser som forventes at stå færdig i 
2022.

Ghettoplan og sikring af pasningsgaranti
Folketingets ghettoplan medfører, at højst 30 % af børnene i en institution må være bosat i de i planen udpegede bo-
ligområder. Det afstedkommer ændringer for en række af de nuværende institutioner. Dertil udfordringer med at holde 
pasningsgarantien. Som følge af dette ombygges to institutioner til at være 0-6 års institutioner, en ombygges til en 
vuggestue og der etableres samtidig en børnehave i tidligere DUS lokaler i Nørresundby. Der er samlet afsat 22 mio. kr. 
til dette over en tre-årig periode. Kommunen vil søge penge til dette fra den låne- og ansøgningspulje, som regeringen 
har afsat i forbindelse med ghettoplanen.

Børnetandklinik i Løvvangsområdet
I Løvvangsområdet, er der i forbindelse med at den nuværende klinik nedrives sammen med Løvvangskolen, fortsat 
behov for en ny kommunal børnetandklinik. Der afsættes 5 mio. Samtidig er det aftalt, at en fremtidig kommunal tand-
klinik skal indgå i de kommende planer for Løvvangsområdet.
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Sektor Børn og Unge

Sektorens budget og formål

Sektor Børn og Unge dækker dels Børne- og Familieområdets kerneopgaver, som er dagtilbud for 0-6 årige, støtte til 
børn og unge med særlige behov samt sundhedsfremme og forebyggelse. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem dag-
institutioner, dagpleje, fritidscentre, Center for Dag- og Døgntilbud, Center for Sociale Indsatser, Tandplejen, rådgivere, 
kontaktpersoner, psykologer og sundhedsplejersker. Dels dækker sektoren Socialafdelingens børn- og ungeområde, 
som omfatter støtte til børn, unge og familier med særlige behov.

Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik danner en fælles platform og sætter retning for alle indsatser for børn og 
unge i Aalborg Kommune. Den er gældende i forhold til indsatserne i de almene tilbud og specialtilbuddene og skal 
fungere som paraply for forvaltningernes øvrige politikker og strategier målrettet børn og unge.

 

Budget - Sektor Børn og Unge     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 1.922.374  1.966.999  1.978.542  1.978.377  1.978.377
Indtægter -249.000 -251.856  -251.856  -251.856  -251.856
Refusion -1.114  -1.114  -1.114  -1.114  -1.114
Netto 1.672.260  1.714.029  1.725.572  1.725.407  1.725.407
     
Ikke rammebelagte driftsudg.     
Udgifter 0 0 0 0 0
Indtægter 0 0 0 0 0
Refusion -30.400 -30.400 -30.400 -30.400 -30.400
Netto -30.400 -30.400 -30.400 -30.400 -30.400
     
Sektor i alt, nettodrift 1.641.860  1.683.629 1.695.172  1.695.007 1.695.007
     
Anlæg     
Udgifter 45.600 23.900 55.000 34.500 23.000
Indtægter -7.000 -3.000 -13.000  -6.000 
Netto 38.600 20.900 42.000 28.500 23.000
     
Sektor i alt, netto 1.680.460 1.704.529 1.737.172  1.723.507  1.718.007
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Driftsaktiviteter i 2019

Driftsaktiviteter i 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Genoptræning og vedligeholdelsestræning 7.088 0,4 11.111  0,7
Kommunal tandpleje 72.782 4,4 74.471  4,4
Kommunal sundhedspleje 40.207 2,4 42.218  2,5
Dagpleje og daginstitutioner 1.002.626  61,1  1.036.881  61,6
Børn og unge med særlige behov 537.423  32,7 538.884 32,0
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindregning og befordring 11.165  0,7 9.495 0,6
Øvrige sociale formål 969 0,1  969 0,1
Serviceudgifter i alt 1.672.260  101,9  1.714.029  101,8
    
Ikke rammebelagte driftsudg.    
Centrale refusionsordning -30.400 -1,9  -30.400 -1,8
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt -30.400 -1,9  -30.400 -1,8
    
I alt driftsaktiviteter 1.641.860  100,0 1.683.629 100,0
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
BU-foranstaltninger - realiseret 2018 niv eau -2.050
Dagtilbud - reduktion af støtterammen -1.900
Hjælpemidler  -1.657
Investeringmodel - Børn og Unge Specialgruppen -1.350
Fællestilbud med Skoleforvaltningen -1.250
Takstnedsættelse 1%, jf . KKR-beslutning -1.000
Socialpædagogisk friplads - revision af visitationskrav -500
Supervision af plejefamilier -500
Hyldehaven - ressourcetildeling -400
Tandplejen - omlægning -400
Forebyggelseskonsulent -400
Ny tilsynsenhed  -400
Projekt ’En vej ind’ 500
 
Tekniske ændringer  
Lønfremskrivning 36.766
Lov- og cirkulæreprogram 1.468
Sats- og takstregulering 9.833
Befolkningsudvikling 0-5 års området, tandplejen og sundhedsplejen 8.089
Regulering af takster i institutionerne -2.232
Omorganisering træningsområdet -1.410
Fra anlæg til drift -1.000

Bemærkninger
Serviceændringer

-2,1 mio . kr. – BU-foranstaltninger – realiseret 2018 niveau:
Familie- og Socialudvalget besluttede i foråret 2018 en r ække tiltag for overholdelse af Børne- og Ungebudgettet i 
2018. E ffekten heraf i 2019 sk ønnes at være en mindreudgift på 2,05 mio. kr.

-1,9 mio . kr. – Reduktion i støtterammen:
Støtteindsatser i børnehaverne kan bevilges i form af en individuel indsats, en helhedsindsats eller en timetildeling. Der 
foretages en rammebesparelse i timetildelingen svarende til 5 stillinger.
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-1,7 mio . kr. – Hjælpemidler – reduktion til 2017 niv eau:
Der ydes støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne, når det i væsentlig grad kan afhjælpe og/eller er nødvendig for den pågældende kan udøve erhverv og/
eller færdes uden for hjemmet. Der har været mindreforbrug på området, og budgettet reduceres til regnskab 2017-ni -
veau, og det vil således udgøre 9,5 mio. kr. i 2019.

-1,4 mio . kr. – Investeringsmodel, Børn og Unge Specialgruppen:
Der er overført midler til ansættelse af flere rådgivere på Børne og Unge området i specialgruppen. Målet er forsat 
udvikling og kvalitet i arbejdet for handicappede børn og unge.

-1,3 mio . kr. – Fællestilbud med Skoleforvaltningen:
Der foretages en reduktion i forvaltningens medfinansiering af de fem fællestilbud med Skoleforvaltningen og/eller 
generelt serviceniveau på fællestilbuddene (Bakkeø, Vissegaard, Bådgruppen, Øster Uttrup og Godthåb).

-1,0 mio . kr. – Takstnedsættelse:
KKR besluttede i 2016, a t der fra 2017 fr em til 2020 skulle ske et reduktion i udgifterne på de specialiserede instituti-
oner, blandt andet ved takstreduktion og ved dialogbaseret tilgang. Til og med 2018 er der samlet sk et en reduktionen 
på 3%. For 2019 er r eduktionen fastsat til 1% på en g enerel takstreduktion.

-0,4 mio. kr. – Ny tilsynsenhed:
Den nye dagtilbudslov øger kravene til at understøtte en lærings- og evalueringskultur i de kommunale og private dag-
tilbud. Derfor oprettes der en ny central enhed, der får opgaverne med tilsynet med daginstitutioner, dagpleje, privat 
pasning, private institutioner, magtanvendelse, medicinhåndtering samt intern audit i forvaltningen.  Der sker flere 
omlægninger, rokeringer samt nedlæggelse af lederstillinger. 
Det er vigtigt, at den nye dagtilbudslov kommer rigtigt fra start, og det er derfor besluttet at tilbagerulle en del af 
besparelsesforslaget vedrørende hhv. en leder og en tilsynspædagog i Dagplejen.

+0,5 mio. kr. – Projekt ’En vej ind’:
Det er vigtigt at fastholde og udbygge indsatsen med forebyggelse ift. udsatte unge. Derfor tilføres der 0,5 mio. kr. til 
projekt ’En vej ind’, som skal forebygge unges rekruttering til bandemiljøer. 

Tekniske ændringer

-2,2 mio. kr. – Regulering af takster i institutionerne:
Taksterne for dagpleje, daginstitutioner og fritidsklubber hæves som følge af lønstigninger i 2019.

-1,4 mio . kr. – Omorganisering træningsområdet
Fra 2019 g ennemføres en ændret organisering af træningsområdet, hvor der etableres en træningsenhed på førsko-
leområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og en træningsenhed på skoleområdet i Skoleforvaltningen. Der 
omplaceres derfor 1,4 mio . kr. til Skoleforvaltningen.

+1,0 mio . kr. – fra anlæg til drift:
KL har opfordret kommunerne til at foretage reduktioner særligt i anlægsudgifterne for at sikre, at aftalen med Rege-
ringen om kommunernes økonomi overholdes. Det er vurderet, at der i 2019 k an flyttes 1,0 mio . kr. fra anlæg til drift.



92

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Befolkningsprognose 2018 2019 2020 2021  2022

Antal børn
0-2 år *) 6.878 6.927 6.937 7.055 7.207
3-5 år *) 6.148  6.173  6.446 6.616  6.691
0-17 år 39.244 39.139  39.240 39.382 39.549

*) Der er kun regnet med 6.882 0-2 årige og 6.153 . B udgettet efterreguleres i 2019.     

Dækningsgrad og antal pladser

 2018 2019

 0-2 år 3-5 år 0-2 år 3-5 år

Dagplejen 2.596 - 2.558 
Institutioner 907 5.741  950 5.746
Puljeordninger 27 70 25 53
Private institutioner 135  263 170  278
Frit Valg ordning - private dagplejere 1.189  - 1.205  
Landsbyordninger 12  295 12  295
Antal pladser i alt  4.866 6.369 4.920 6.372
    
Forventet antal 6-årige i børnehaver  160   160
    
Dækningsgrad 71,9%  103,6%  71,5%  103,6%
Dækningsgrad (inkl. de 6-årige)  101,0%   100,9%
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Jf. befolkningsprognosen forventes der 6.927 børn mellem 0-2 år pr. 1. januar 2019 o g 6.173 børn mellem 3-5 år . Der 
er indregnet budget til 6.882 0-2 årige og 6.173 3-5 åri ge. Byrådet følger udviklingen tæt, og der er aftalt en efterregu-
lering ultimo 2019.
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Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 2018 

Anbringelser - Antal fordelt på type 
Private plejefamilier og Kommunalt ansatte plejefamilier 313
Pleje i barnets netværk 43
Ungdoms-, kost- og efterskole 2
Døgninstitutioner og Socialpædagogiske opholdssteder 135
Egen bolig - den unge støttes i egen bolig 15
Sikret institution 2
Anbragte Aalborg børn bosidende i andre kommuner 26
Anbringelser i alt 536
 
Forebyggende - Antal fordelt på foranstaltningstype 
Praktisk pædagogisk støtte til barnet 279
Børn og deres familier i et forebyggende behandlingsforløb 289
Børn som er i aflastning væk fra eget hjem 206
Børn med en fast kontaktperson 411
Fast kontaktperson for hele familien 65
Formidling af praktikophold 5
Anden hjælp og økonomisk støtte 272
Støtteperson til forældre med anbragte børn 181
Familieundersøgelser på Børnehus Nord 7
Rådgivning og afledte ydelser, f.eks. familieplanlægning mv. 146
Aalborg børn i andre kommuner med forebyggende foranstaltninger 15
Foranstaltninger i alt 1.876

Tabellen viser det gennemsnitlige antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger i Aalborg Kommune fordelt på 
typer i 2018. 
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Mål- og Resultatkrav

Pasningsgarantien fastholdes
For at fastholde pasningsgarantien på 0-6 års området udarbejdes hvert andet år et planlægningsgrundlag, som giver 
et overblik over udfordringer ift. pasningsgarantien. Udgangspunktet for planen er først og fremmest befolkningspro-
gnosen for henholdsvis 0-2-årige og 3-5-årige i skoledistrikterne. Desuden indgår øvrige faktorer som kan have betyd-
ning for efterspørgslen efter pladser, fx ny lovgivning om øget fleksibilitet og frit valg for forældre, kombinationstilbud i 
daginstitutioner, forventninger til private pasningstilbud m.v. 

I Svenstrup står en børnehave til 90 børn færdig i foråret, og en børnehave i Vodskov udvides med 20 pladser som er 
klar i sommeren 2019. Des uden bygges en stor integreret daginstitution til 160 børn i Sofiendal/Stolpedal som bliver 
færdig i 2020.

Nye institutioner i centrum af Aalborg
Pasningsgarantien er under pres i Vesterkæret og Sønderbro skoledistrikter. Der er afsat 21,0 mio . til en ny børneha-
ve med plads til 100 børn, s om forventer at stå færdig i 2021, o g en ny vuggestue til 50 pladser som forventes at stå 
færdig i 2022. 

Ghettoplan og sikring af pasningsgaranti
Folketingets ghettoplan betyder, at højst 30% af børnene i en institution må komme fra de i planen udpegede bolig-
områder. Det betyder ændringer for en række af de nuværende institutioner. Dertil er der udfordringer med at holde 
pasningsgarantien. Som følge af dette ombygges to institutioner til at være 0-6 års institutioner, en ombygges til en 
vuggestue og der etableres samtidig en børnehave i tidligere DUS lokaler i Nørresundby. Der er samlet afsat 22 mio. kr. 
til dette over en tre-årig periode. Kommunen vil søge penge til dette fra den låne- og ansøgningspulje, som regeringen 
har afsat i forbindelse med ghettoplanen.

Ny dagtilbudslov
Den nye dagtilbudslov indeholder mange nye elementer som skal indarbejdes i praksis på 0-6 års området. Der er 
derfor afsat to år til at sikre en fuld implementering af loven. Helt centralt står den pædagogiske læreplan med et 
fælles pædagogisk grundlag som beskriver forståelsen af og tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling 
og dannelse. Der er nu en fælles indholdsbeskrivelse af de seks læreplanstemaer og fastsat to pædagogiske mål i hvert 
tema for sammenhængen mellem læringsmiljø og børns læring. Den pædagogiske læreplan udgør dermed rammen for 
det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Samtidig får lederne ansvaret for at etablere en evalueringskultur, som skal 
bidrage til at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet.

Dagtilbudsloven er endvidere ændret for at styrke kvaliteten, øge fleksibiliteten og sikre frit valg for forældrene i dag-
tilbud. Dette giver bl.a. forældrene mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen i forbindelse med barselsorlov, og 
ret til at skrive barnet på venteliste, og mulighed for at få en plads i ethvert dagtilbud i kommunen. 

Den nye dagtilbudslov stiller ligeledes nye og større krav til godkendelse og tilsyn med de private pasningstilbud. God-
kendelse og tilsyn med private pasningstilbud indgår derfor i en central tilsynsenhed. Enheden omfatter samtidig det 
kommunale tilsyn med daginstitutioner, dagpleje, magtanvendelse, medicinhåndtering m.v. samt intern audit i forvalt-
ningen, hvor det understøtter evalueringskulturen og giver et billede af kvaliteten i tilbuddene. 
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Styrke den tidlige indsats
Den reviderede udviklingsstrategi for børn, unge og familier omsættes på 0-6 års almenområdet gennem seks initiati-
ver, herunder fælles metode for tidlig opsporing og nye initiativer i sprogarbejdet. Samtidig er der god sammenhæng 
mellem initiativerne i udviklingsstrategien og den nye dagtilbudslov med en styrket pædagogiske læreplan. Implemen-
teringsfasen af udviklingsstrategien afsluttes med udgangen af 2019, h vor de seks initiativer vil være fuldt indarbejdet 
i praksis.

Den tidlige indsats styrkes og udbygges yderligere gennem øgede bevillinger til sociale normeringer i dagtilbud. 

Vidensbaseret sundhedsfremme
Der igangsættes en proces med henblik på en revision af sundhedspolitikken og i forlængelse heraf udarbejdes en 
handleplan for omsætning af politikken, som kan adressere udfordringer der er fremkommet i børnesundhedsprofilen. 

Bedre tandsundhed
Tandplejen fortsætter strategien med individuelle indkaldeintervaller, så børn med størst behov indkaldes oftere og 
tilbydes individuelle forebyggende indsatser. Intervaller og indsatser bygger på en evidensbaseret risikovurdering og 
har vist gode resultater. Der er fokus på større lighed i tandsundhed, og der ses en forbedring hos de børn, der har 
dårligst tandsundhed. Det igangsatte initiativ med særlige forebyggende samtaler med de 7 og 14 åri ge med risiko for 
at få mange huller fortsætter. 

Børnetandklinik i Løvvangsområdet
I Løvvangsområdet, er der i forbindelse med at den nuværende klinik nedrives sammen med Løvvangskolen, fortsat 
behov for en ny kommunal børnetandklinik. Der afsættes 5 mio. Samtidig er det aftalt, at der skal indgå finansiering fra 
de allerede afsatte midler til området, samt at en fremtidig kommunal tandklinik skal indgå i de kommende planer for 
Løvvangsområdet.

Børn, unge og familier med særlige behov
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fortsætter i samarbejde med Skoleforvaltningen den faglige omlægning og 
økonomiske opbremsning på området for børn, unge og familier med særlige behov. 

Aalborg Kommunes reviderede udviklingsstrategi for børn, unge og familier vil i sammenhæng med Aalborg Kommunes 
fælles overordnede strategi på det specialiserede område – ”Nye Fælles Veje i Aalborg Kommune” sætte retningen for 
arbejdet på området.

Det betyder, at der i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen og Skoleforvaltningen er følgende mål- og resultat-
krav:

1) Tilf ør kompetencer tidligt i livet
• Antallet af børn, der skoleudsættes bliver mindre
• Antallet af børn og unge, der visiteres til særlige tilbud reduceres
• Antallet af underretninger til familiegrupperne reduceres 
• Der efterspørges færre støtteindsatser i dagpleje og daginstitutioner
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2) Styrke det tværprofessionelle samarbejde
• En større andel af ledere og medarbejdere end i undersøgelsen fra 2017 i f orskningsprojektet fra Aalborg Universi-

tet udtrykker, at de er tilfredse med det tværfaglige samarbejde

3) Nytænk de specialiserede indsatser og styrk sagsbehandlingen
• Bevægelsen i foranstaltninger på Indsatstrappen understøtter et mønster om mindre indgribende foranstaltninger 

over tid
• En større andel af den samlede ressource i familiegruppen og PPR anvendes til forebyggende foranstaltninger
• Antallet af anbringelser falder

4) Hav ambitioner for alle børn og unges læring
• Antallet af børn med behov for særlig støtte på dagtilbudsområdet falder
• Eleverne opnår bedre resultater i de nationale tests og afgangsprøver 
• Elevernes trivsel – målt i den årlige trivselsmåling – forbedres
• Elevernes skolefravær falder
• Andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse, stiger

En række mål- og resultatkrav som vil blive understøttet af Aalborg Kommunes fælles overordnede strategi på det 
specialiserede område ”Nye Fælles Veje”. En strategi der består af 4 temaer, som i det helt grundlæggende arbejde på 
området sætter retningen og støtter op om Udviklingsstrategiens mål- og resultatkrav.

Investeringsmodel for fortsat udvikling og kvalitet i arbejdet med handicappede børn og unge
I 2019 vil der bliv e igangsat et 4-årligt projekt med en investering i tre ekstra rådgivere. Investeringen vurderes at kun-
ne hentes hjem ved tilsvarende reducerede udgifter på budgettet. De tre rådgivere skal have et gennemsnitlig sagstal 
på 20-25 sager, hvor øvrige rådgivere i Specialgruppen p.t. har knap 51 sa ger. Det lavere sagstal skal give rådgiverne 
bedre muligheder for at ændre til praksis, der understøtter Udviklingsstrategien og Strategien ”Nye fælles Veje”.
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Rammejustering i 2019
Der skal i de løbende projekter – bl.a. via overførsler fra 2018 – r educeres 5 mio. kr. i Familie- og Beskæftigelsesforvalt-
ningens anlægsbudget.

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser
Rammebeløb til mindre bygningsmæssige ændringer, sikkerhed på legepladser og alarm- og brandværnsudgifter.

Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler
Rådighedsbeløbet anvendes til opfyldelse af myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscentret 
og Fødevareregionen, samt konstaterede forhold i forbindelse med institutionernes arbejdspladsvurdering (APV)

Renovering af institutioner
Efter at der er foretaget en vurdering af institutionernes vedligeholdelsesstandard samt legepladser, vurderes det at 
der er behov for en renovering af nogle institutioner. Der er endvidere behov for at højne niveauet på institutionslege-
pladser. 

Børnehave, Svenstrup
I 2017 er der a fsat 2,0 mio. i 2018 6,0 mio. og 8,0 mio. i 2019 til n y børnehave i Svenstrup. Børnehaven bliver normeret 
til 80 børn i alderen 3-5 år. 

Ny børnehave - Midtbyen
I 2019 er der a fsat 3,0 mio. I 2020 10,0 mio. og 8,0 mio. i 2021 til n y børnehave i Midtbyen.
Børnehaven bliver normeret til 100 børn i alderen 3-5 år. 

Ghettoplan – ”Ét Danmark uden parallelsamfund”
Ombygning af institutioner i Nørresundby og Aalborg Øst til børnehaver/integrerede institutioner. 

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2019-2022.

Anlægsprojekter i 2019 1.000 kr. 

05.25 Dagtilbud til børn og unge 
Rammejustering i 2019  -5.000 
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser  2.000 
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler  4.000 
Renovering af institutioner  8.900 
Børnehave, Svenstrup  8.000 
Ny børnehave - Midtbyen 3.000 
Ghettoplan - ”Ét Danmark uden parallelsamfund” 
- Ombygning af institution til børnehave i Nørresundby 3.000 
- Forudsat lånefinansiering -3.000 
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Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg

Sektorens budget og formål 

Sektoren omfatter omsorgsforanstaltninger til de 18 til 65 åri ge. Det drejer sig om misbrugsbehandling, socialpædago-
gisk støtte, boformer og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder. 

Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejled-
ningsfunktioner samt administration.

De overordnede strategiske mål for sektoren er:

• Opretholde behandlingsgarantien på alkohol- og stofmisbrugsområdet
• Udvikling af nye metoder og lokale behandlingstilbud til misbrugere
• Understøtte handicappede borgere med socialpædagogisk støtte og botilbud
• Sikre boliger og anden støtte til voksne med sociale problemer
• Reducere antallet af udsatte og hjemløse borgere
• Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet
• Fastholde og udvikle samarbejdet med frivillige organisationer

Budget - Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 254.269 268.904 268.272 269.772 269.772
Indtægter -25.393 -23.803 -23.803 -23.803 -23.803
Refusion -17.598  -17.267  -17.267  -17.267  -17.267
Netto 211.278  227.834 227.202 228.702 228.702
     
Ikke rammebelagte driftsudgifter     
Udgifter 0 0 0 0 0
Indtægter -563 -563 -563 -563 -563
Refusion 0 0 0 0 0
Netto -563 -563 -563 -563 -563
     
Sektor i alt, nettodrift 210.715  227.271  226.639 228.139 228.139
     
Anlæg     
Udgifter 1.500  0 0 0 0
Indtægter 0 0 0 0 0
Netto 1.500 0 0 0 0
     
Sektor i alt, netto 212.215  227.271  226.639 228.139 228.139
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
Budgetudvidelse Voksen Servicelov 14.000
Rusmiddelafsnittet - opnormering 1.000
Cafe Parasollen - flere brugere 150
Tilskud private organisationer 127
Investeringsmodel - Voksenhandicapområdet -1.500
Takstnedsættelse 1%, jf . KKR -1.000
Begravelseshjælp -1.000
Alkoholbehandling, tilskud Katsorsavik -600
Midlertidig boligplacering flygtninge -500
 
Tekniske ændringer  
Lønregulering 3.361
Sats- og takstregulering 2.965
Flytning af Kvindekrisecenterrådgiver til administation -450

Driftsaktiviteter i 2019

Driftsaktiviteter

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Midlertidig botilbud, personlig støtte 100.957  47,9 114.454  50,2
Misbrugsbehandling og forbyggelse 46.144  21,9  48.282 21,2
Udsatte området 56.380 26,8 58.671  25,8
Andre sundhedsudgifter 5.457 2,6 4.549 2,0
Udgifter vedr. flygtninge 1.552  0,7 1.079  0,5
Øvrige sociale formål 788 0,4 799 0,4
Serviceudgifter i alt 211.278  100,3 227.834 100,0
    
Ikke rammebelagte driftsudg.    
Den centrale Refusionsordning -563 -0,3 -503 0
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt -563 -0,3 0 0
    
I alt driftsaktiviteter 210.715  100,0 227.271  100,0
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Bemærkninger
Serviceændringer

14,0 mio. kr. – Servicelovens Voksenbestemmelser:
Der er afsat 14 mio . kr. til at imødegå det øgede pres der er på området. Der blev oprindelig søgt om 20 mio. kr., og 
forvaltningen kommer derfor med oplæg til en poitisk proces vedrørende adgang, omfang, serviceniveau og karakter af 
de kommunale tilbud på området. 

1,0 mio . kr. – Opnormering Rusmiddelafsnittet:
Der er afsat midler til at imødegå det øgede pres, der har været på antallet af henvendelser fra borgere, der søger 
misbrugsbehandling. 

-1,5 mio . kr. – Investeringsmodel Voksenhandicapområdet:
Der er overført midler til ansættelse af flere rådgivere til specialgruppen på grund af øget sagsantal. Midlerne skal bl.a. 
sikre fortsat hyppig opfølgning på bostøtte- og botilbudssager.

-1,0 mio . kr. – Takstnedsættelse:
Fordelt med 0,8 mio.kr. til voksenhandicapområdet og 0,2 mio. kr. til myndighed på udstødte området. KKR besluttede 
i 2016, a t der fra 2017 fr em til 2020 skulle ske et reduktion i udgifterne på det takstfinansierede område blandt andet 
ved takstreduktion og ved dialogbaseret tilgang. Til og med 2018 er der samlet sk et en reduktionen på 3%. For 2019 er 
reduktionen fastsat til 1% på en g enerel takstreduktion.

-1,0 mio . kr. – Begravelseshjælp:
På baggrund af regnskabet for tidligere år reduceres budgettet til begravelseshjælp med 1,0 mio . kr.

Budget 2019-2022 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
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Mål- og Resultatkrav

Voksen-handicapområdet
I 2019 er der særli g fokus på implementering af ny strategi på det specialiserede område, kaldet ”Nye Fælles Veje”. 
Strategien indeholder 4 temaer, som omhandler; Fra Service- til Udviklingstænkning, Tidlig Indsats, Styrket målsætning 
og opfølgning samt Sammenhængende indsatser. Strategien er udarbejdet i fællesskab mellem Familie- og Beskæfti-
gelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Investeringsmodel på voksenhandicapområdet
Familie- og Socialudvalget har besluttet at afprøve en investeringsmodel til serviceudgifterne på voksenhandicapområ-
det. Ved at ansætte 3 ekstra rådgivere, bliver der mulighed for at fortsætte med hyppig opfølgning på botilbudssager, 
sikre hyppigere opfølgninger på bostøttesager samt at bidrage til at omsætte strategien ”Nye Fælles Veje”, herunder 
tidlig forebyggende indsats. Investeringsmodellen forventes at reducere nettotilgangen til voksenhandicapområdet, 
dels ved at reducere gennemsnitsvarigheden på socialpædagogiske tilbud og dels ved at reducere nytilgang via tidlige 
og forebyggende indsatser.

Effektiv misbrugsbehandling
Borgere i Aalborg Kommune skal tilbydes en effektiv misbrugsbehandling af høj kvalitet, som efterlever de nationale 
retningslinjer for stof- og alkoholbehandling der bl.a. er kendetegnet ved en helhedsorienteret tilgang og individuelt 
tilpassede forløb med fokus på boligforhold, uddannelse/job og netværk. 

I 2019 vil der bl.a. bliv e arbejdet med implementering af et nyt behandlingskoncept i stofbehandlingen. Det nye kon-
cept medvirker til mere klarhed og ensartethed i behandlingen – for medarbejdere, samarbejdspartnere og særligt 
borgerne. 

Indsatser for socialt udsatte
Flere borgere med sammensatte problemstillinger kan ikke rummes i almene boliger. Der er derfor behov for at sikre 
boliger, der kan imødekomme denne målgruppes særlige behov. Der er igangsat et tværorganisatorisk projekt, der skal 
sikre samarbejdet ift. de nuværende skæve boliger og evt. nye projekter. 

Socialt udsatte borgere bruger typisk det offentlige rum mere end de fleste andre borgere, og mange er henvist til at 
opholde sig i byens rum på alle tider af døgnet og året. Der er derfor lavet en handleplan for socialt udsatte i byens rum 
og pladser. Der er i 2018 et ableret et hellested og igangsat socialfaglige indsatser ift. målgruppen i samarbejde med 
de frivillige organisationer og Nordjyllands Politi. I 2019 vil denne indsa ts blive videreudviklet, og der vil blive etableret 
endnu et hellested.
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Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget

Budget - Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022 
Serviceudgifter     
Udgifter 97.318  92.240 93.267 93.265 93.265
Indtægter 0 0 0 0 0
Refusion -27.564 -27.564 -27.564 -27.564 -27.564
Netto 69.754 64.676 65.703 65.701  65.701
     
Budgetgaranterede udgifter     
Udgifter 3.292.213  3.340.000 3.288.213  3.288.213  3.288.213
Indtægter 0 0 0 0 0
Refusion -755.000 -704.000 -755.000 -755.000 -755.000
Netto 2.537.213  2.636.000 2.533.213  2.533.213  2.533.213
     
Beskæftigelsestilskud     
Udgifter 496.816  515.016  418.116  418.116  418.116
Indtægter 0 0 0 0 0
Refusion -16.000 -22.000 -16.000 -16.000 -16.000
Netto 480.816 493.016 402.116  402.116  402.116
     
Sektor i alt, nettodrift 3.087.783 3.193.692  3.001.032 3.001.030 3.001.030
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Sektorens budget og formål 

Job- og Ydelsesafdelingens kerneopgaver er

1. A t virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger 
I en tid med mangel på arbejdskraft er det et succeskriterie for Job- og Ydelsesafdelingen, at de ledige bringes i spil til 
de ledige stillinger på virksomhederne. Opfylder de ledige ikke kravene til kvalifikationer, skal jobcentret tilbyde opkvali-
ficering, så ledige stillinger kan besættes.

2. At ledige og sygemeldte skal i job
Antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres, og det er således alene et skridt på vejen, når en borger 
afklares til en anden ydelse (f.eks. fra kontanthjælp til ressourceforløb eller fra sygedagpenge til A-dagpenge). Det er et 
fokus at fastholde flow i sagerne og have fokus på de indsatser, der har de bedste effekter for målgruppen.

3. At borgerne får rette penge til rette tid
Der skal være en rød tråd mellem ydelse og indsats, så borgerne oplever sammenhæng i indsatsen. Der skal være en 
hurtig behandling af ansøgninger om ydelse, og ekspedition af udbetalinger skal være hurtig og korrekt. Endvidere skal 
der være fokus på bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger.

Sektoren omfatter udgifter til de 18 til 66 åri ge. Det drejer sig om beskæftigelsesindsatser (aktiveringstilbud og løntil-
skud ved ansættelse i virksomhed mv.) og forskellige former for forsørgelsesudgifter til bl.a. arbejdsløshedsdagpenge, 
kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge og 
førtidspension samt boligydelse og boligsikring.

Sektoren administreres af Job- og Ydelsesafdelingen. Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår, som 
en del af Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.
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Driftsaktiviteter i 2019

Driftsaktiviteter 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Frit optag på produktionskoler 9.395 0,3 9.549 0,3
Jobtræning 4.263 0,1  5.123  0,2
Centralt finansierede Fleksjob og Servicejob 56.096 1,8  50.004 1,6
    
Serviceudgifter i alt 69.754 2,3 64.676 2,0
    
Budgetgaranterede udgifter    
Boligydelse og Boligsikring 220.000 7,1  232.000 7,3
Førtidspension 694.000 22,5 737.000 23,1
Personlige tillæg 20.000 0,6 20.000 0,6
Social formål 13.000  0,4 11.000  0,3
Aktivering 221.000  7,2 238.000 7,5
Kontanthjælp 424.213  13,7  388.500 12,2
Uddannelseshjælp 120.000 3,9 128.000 4,0
Særlig Støtte 15.000  0,5 15.000  0,5
Revalideringsydelse 33.000 1,1  27.000 0,8
Sygedagpenge 256.000 8,3 249.000 7,8
Ressourceforløb 92.000 3,0 108.500 3,4
Jobafklaring 60.000 1,9  64.000 2,0
Fleksjob/Skånejob 189.000 6,1  225.000 7,0
Ledighedsydelse 60.000 1,9  70.000 2,2
Seniorjob 32.000 1,0  29.000 0,9
Integration/ Introduktionsydelse 44.000 1,4  42.000 1,3
”Pasningen egne hjemmeboende Handicappede børn” 44.000 1,4  52.000 1,6
    
Budgetgaranterede udgifter i alt 2.537.213  82,2 2.636.000 82,5
    
Beskæftigelsestilskud    
Aktivering - Forsikrede ledige 16.000 0,5 16.000 0,5
”Forsørgelse - Medfinansiering A-dagpenge” 464.816  15,1  477.016  14,9
    
Beskæftigelsestilskud i alt 480.816 15,6  493.016 15,4
    
I alt driftsaktiviteter 3.087.783 100,0 3.193.692  100,0
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Serviceudgifter 1.000 kr. 

Tekniske ændringer  
Stop for tilgang til Central finansiering af Fleksjob  - Større afløb -8.000
Efterregulering løn 2018  2.135
Regulering løn 2019  633
Sats- og takstfremskrivning 154

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Budget 2019-2022 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Bemærkninger

Tekniske ændringer

-8,0 mio. kr. – Afløb Central finansierede fleksjobs:
Fra og med budget 2017 er or dningen ’Central finansierede fleksjobs’ under afvikling. Det betyder, at stillingerne 
nedlægges i takt med at ansættelsesforholdende ophører. Der vil derfor løbende være et afløb på bevillingen. I 2019 
forventes dette afløb at blive på 8,0 mio. kr.

2,1 mio . kr. Efterregulering af løn 2018:
Efterreguleringen af løn for 2018 er en t eknisk fremskrivning af konsekvenserne af den seneste overenskomstaftale 
mellem arbejdsmarkedets parter.

Budgetgaranterede udgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer 
Investeringsmodel - Flere ledige i arbejde eller i gang med uddannelse -4.000
 
Tekniske ændringer  
Konjunkturregulering af budgetgarantien 62.208
Sats- og takstfremskrivning af budgetgarantien 40.579
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Beskæftigelsestilskuddet 1.000 kr. 

Serviceændringer 
Aalborg Alliancen - Færre forsikrede ledige -24.000
 
Tekniske ændringer  
Regulering af rammen 78.900

Bemærkninger

Serviceændringer

Til at understøtte en forstærket beskæftigelsesindsats iværksættes to investeringsmodeller, hvor der hhv. sættes 
fokus på at få flere ledige i gang med et voksenlærlingsforløb og få en mere målrettet beskæftigelsesindsats overfor 
jobparate kontanthjælpsmodtagere. Disse to investeringsmodeller forventes at give en besparelse på forsørgelsen af 
kontanthjælpsmodtagere på 4 mio. kr. 

Tekniske ændringer

62,2 mio. kr. – Konjunkturregulering af budgetgarantien:
Det budgetgaranterede område reguleres på baggrund af en vurdering af, hvordan de enkelte delområder vil udvikle sig 
i den kommende periode. Det sker både med afsæt i en vurdering af den generelle konjunkturudvikling på landsplan, og 
en vurdering af hvor mange borgere, der er på de forskellige ydelser.

I forhold til den generelle konjunkturudvikling forventes de senere års positive udvikling at forsætte, hvorfor der 
forventes færre udgifter til direkte forsørgelse. F.eks. af kontanthjælpsmodtagere. Omvendt forventes der stigende 
udgifter til førtidspension og fleksjob, idet Aalborg Kommune medfinansieringsandel er stigende som følge af refusi-
onsomlægningen fra 2016. 

40,6 mio. kr. – Sats- og takstregulering
De ydelser borgerne modtager fra Job- og Ydelsesafdelingen fremskrives hvert år jf. udmeldinger fra Beskæftigelses-
ministeriet. Virkningen heraf er indregnet i budget 2019 med 40,6 mio . kr.
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Bemærkninger

Serviceændringer

24,0 mio. kr. Aalborg Alliancen – Færre forsikrede ledige:
Som en del af den indgåede aftale mellem Aalborg Kommune, fagbevægelsen og erhvervslivet i Aalborg – Aalborg 
Alliancen – om bl.a. den 3. limfjordsforbindelse forpligtede det lokale erhvervsliv sig på aktivt at bidrage til at nedbringe 
ledigheden i Aalborg Kommune. I budget 2019 er det sk ønnet, at dette vil medføre en reduktion i ledigheden på ca. 
200 ledige svarende til en besparelse på 24 mio. kr. 

Tekniske ændringer

78,9 mio. kr. – Regulering af rammen:
Beskæftigelsestilskuddet reguleres med 78,9 mio. kr. i forhold det forventede i overslagsårene. Denne regulering sker 
som både opskrivning af taksten og regulering af det forventede ledighedstal i forhold til det skøn, der ligger til grund 
for det indarbejdede budgetoverslag i overslagsårene. 

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Forvaltningen er fra og med budgetår 2016 o vergået til aktivitetsbaseret budgettering. Det betyder, at udgangspunktet 
for budgetlægningen er den forventede aktivitet på det givne område, hvilket vil sige det forventede antal borgere, 
der skal forsørges på de forskellige områder i 2019. Dett e er skøn baserer sig på de aktuelle konjunktur forventninger, 
samt en vurdering af hvor langt de berørte borgere er fra at være arbejdsmarkedsparate. I nedenstående tabel er det 
forventede antal personer i de forskellige ydelsesområder vist for 2019 i en sammenli gning med forventningerne for 
budgetår 2018.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2018 2019

Antal borgere på ordningen:  
Kontanthjælp, Forrevalidering & Integrationsydelse 3.550  3.305
Uddannelseshjælp 1.700   1.875
Revalidering 205  150
Sygedagpenge 1.950   2.000
Resourceforløb 750  880
Jobafklaring 500  520
Fleksjob 2.135   2.275
Ledighedsydelse 430  500
Seniorjob 170   150
Forsikrede ledige 3.725   3.760
Førtidspension 6.500  6.450
I alt 21.615   21.865
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Mål- og Resultatkrav

I beskæftigelsesindsatsen er der fokus på:

Rekruttering af arbejdskraft til virksomhederne
At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger. I en tid med mangel på arbejdskraft er det et succeskrite-
rie for Job- og Ydelsesafdelingen, at de ledige bringes i spil til de ledige stillinger på virksomhederne. Opfylder de ledige 
ikke kravene til kvalifikationer, skal jobcentret tilbyde opkvalificering, så ledige stillinger kan besættes.

Flere ledige og sygemeldte skal i job
Antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres, og det er således alene et skridt på vejen, når en borger 
afklares til en anden ydelse (fx fra kontanthjælp til ressourceforløb eller fra sygedagpenge til A-dagpenge). Det er et 
fokus, at fastholde flow i sagerne og have fokus på de indsatser, der har de bedste effekter for målgruppen.

Der er opstillet følgende konkrete målsætninger:

Antal borgere på offentlig forsørgelse
• Antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal gennemsnitligt i 2019 v ære 2,1 % la vere end gennemsnittet i 2018.

Virksomhedsrettet indsats
• Effekten af den virksomhedsvendte indsats (virksomhedspraktik og løntilskud) skal i 2019 v ære 2 procentpoint 

højere end i 2018.
• Der skal laves mindst 1.500 r ekrutteringer til virksomheder i 2019.
• Jobcenter Aalborg skal have kontakt med 20 % flere forskellige virksomheder i forhold til resultatet for 2018.

Uddannelse og opkvalificering
• Effekten af ordinær uddannelse/kurser skal i 2019 v ære 2 procentpoint højere end i 2018.
• Uddannelse skal særligt rettes mod mangleområder, som bl.a. synliggøres i den regionale positivliste, eller understøt-

te læse-, skrive og regnevanskeligheder.
• Antallet af aftaler om voksenlærlingeforløb skal i 2019 sti ge med 20 %.

Effekten af indsatsen
• Effekten af den samlede indsats skal være 2 procentpoint højere end i 2018.

Ydelsesområdet
• Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger.

Forsikrede ledige
• Antallet af forsikrede ledige forventes gennemsnitligt i 2019 højest a t være 3.760 fuldtidspersoner, hvilket svarer 

til et fald på 6 % i forhold til det forventede gennemsnitlige antal i 2018, h vor der forventes gennemsnitligt 4.000 
fuldtidspersoner på arbejdsløshedsdagpenge.
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Kontanthjælpsmodtagere
• Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes gennemsnitligt i 2019 højest a t være på 3.200 fuldtidspersoner, hvil-

ket svarer til et fald på 3,0 % i forhold til det forventede gennemsnitlige antal i 2018, h vor der forventes gennemsnit-
ligt 3.300 fuldtidspersoner på kontanthjælp.

Unge
• Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere forventes gennemsnitligt i 2019 højest a t være på 1.800, hvilket svarer 

til et fald på 1,1 % i f orhold til det forventede gennemsnitlige antal i 2018, h vor der forventes gennemsnitligt 1.820 
fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.

Sygedagpenge og jobafklaring
• Antallet af sygedagpengemodtagere forventes gennemsnitligt i 2019 højest a t være på 2.000 personer, hvilket 

svarer til et fald på 1,1 % i f orhold til det forventede gennemsnitlige antal i 2018, h vor der forventes gennemsnitligt 
2.020 fuldtidspersoner på sygedagpenge.

• Antallet af borgere i jobafklaringsforløb forventes gennemsnitligt i 2019 højest a t være på 550 personer, hvilket er 
5,4 % højere end det forventede antal i 2018, h vor der forventes gennemsnitlig 522 fuldtidspersoner i jobafklaring.

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet
• Ressourceforløb: Antallet af borgere i ressourceforløb forventes gennemsnitlig i 2019 højest a t være 880 personer, 

hvilket er en stigning på 5,4 % i forhold til det forventede antal i 2018, h vor der forventes gennemsnitlig 835 fuld-
tidspersoner i ressourceforløb.

• Ledighedsydelse: Antallet af borgere på ledighedsydelse forventes gennemsnitlig i 2019 højest a t være 485 perso-
ner, hvilket er et uændret i forhold til det forventede antal i 2018.

• Fleksjob: Antallet af borgere i fleksjob forventes gennemsnitlig i 2019 højest a t være 2.275 personer, hvilket er en 
stigning på 5,0 % i forhold til det forventede antal i 2018, h vor der forventes gennemsnitlig 2.166 f uldtidspersoner i 
fleksjob.

• Førtidspension: Antallet af borgere på førtidspension, forventes gennemsnitlig i 2019 højest a t være på 6.500 
personer, hvilket er et fald på 1,1 % i f orhold til det forventede antal i 2018, h vor der forventes gennemsnitlig 6.575 
fuldtidspersoner på førtidspension.

Integration
• Efter 1 år f orventes, at 10 % er i besk æftigelse eller uddannelse.
• Efter 2 år forventes, at yderligere 15 % er i besk æftigelse eller uddannelse – i alt 25 %.
• Efter 3 år forventes, at yderligere 25 % er i beskæftigelse eller uddannelse – i alt 50 %.
• Såfremt IGU-ordningen forlænges forventes ultimo 2019 er der 75 f uldførte eller igangværende IGU forløb.
• Efter 2 år forventes, at 15 % a f kvinderne er i beskæftigelse eller uddannelse.
• Efter 3 år forventes at 40 % af kvinderne er i beskæftigelse eller uddannelse.
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Driftsaktiviteter 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Kommissioner, råd og nævn 92 0,0 92 0,0
Administrationsbygninger 34.945 7,2 34.497 6,9
Myndighedsudøvelse 14.658  3,0 16.100  3,2
Øvrig administration 67.955 14,0  69.685 14,0
Fælles IT og Telefoni 17.939  3,7 20.828 4,2
Job- og Ydelsesafdelingen 227.250 46,7 232.796 46,7
Det Specialiserede børneområde 92.009 18,9  97.403 19,6
Administrationsbidrag til UDK 32.197  6,6 26.795 5,4
    
I alt driftsaktiviteter 487.045 100,0 498.196 100,0

Sektor Borgerrettede rådgivnings- 
og vejledningsfunktioner og administration

Sektorens budget og formål 

Sektoren omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer, øvrige udgif-
ter til borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administration har til opgave:

• At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og økonomiske ydelser i 
relation til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivning på de forskellige områder. Der lægges 
vægt på forebyggelse og indsats, der aktivere den person, der har behov for hjælp.

• At effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige grundlag for politiske og 
administrative beslutninger.

 

Budget - Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration   
  
Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 487.045 498.196  503.580 503.461  503.461
Indtægter     
Refusion     
Netto 487.045 498.196  503.580 503.461  503.461
     
Sektor i alt, netto 487.045 498.196 503.580 503.461 503.461
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer jf. politiske drøftelser 
Investeringsmodel - Voksen/handicapområdet 1.350
Investeringsmodel - Specialgruppen - børn og unge 1.350
Databeskyttelsesforordningen 1.500
Arbejdsgangsanalyser, digitaliseringstiltag samt softwarerobotter -2.000
Arbejdsgangsanalyser, digitaliseringstiltag samt softwarerobotter - ansættelse af 2 konsulenter 1.000
Administrativ rammebesparelse BFA, SA og ØKIT -1.200
Reduktion af fælles puljer i afdelingerne - engangsbesparelse -1.750
Job- og Ydelsescenter - forenkling af arbejdsgange -2.200
Job- og Ydelsescenter - færre flygtninge -2.600
Job- og Ydelsescenter - stordriftsfordele på ydelsesområdet -1.000
Job til flygtningekvinder 500
Social indsats for udsatte grønlændere 500
Flere ledige i gang med voksenlærlingeforløbet 1.000
En målrettet beskæftigelsesindsats over for jobparate kontanthjælpsmodtagere 3.000
 
Tekniske ændringer  
Lønregulering 2018  11.535
Lov- og cirkulære program 2.012
Sats og takst regulering 1.460
Jobvækst - overført fra Borgmesterens Forvaltning 825
Jobvækst - Følgeudgifter overført fra Borgmesterens Forvaltning 100
Overført fra sektor voksen til Specialgruppen 450
Superbrugertillæg overført fra Det Specialiserede Børneområder 12
Kopi og print - fordeling af potentiale -340
Besparelse på elindkøb  -664
Genetablering af uddannelsesbudgettet 1.000
Reduktion i administrationsbidrag til Udbetalling Danmark -4.200
Fuld virkning af organisationsændring -500
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Bemærkninger
Serviceændringer

1,4 mio . kr. – Investeringsmodel: 
Forvaltningen ønsker at investere/udvide med flere rådgivere på voksenhandicapområdet i Specialgruppen. Udvidelsen 
bunder i et stigende sagstal og et behov for at kunne fastholde en høj opfølgningsfrekvens på botilbuds- og bostøtte-
sagerne. Der forventes en tilsvarende besparelse på sektor Voksen Familie og Socialudvalg.

1,4 mio . kr. – Investeringsmodel:
Ansættelse af 3 rådgivere, der ud fra en forandringsteori skal øge mulighederne for at rådgiverne i endnu højere grad 
kan/skal ændre praksis i forhold til en tidlig tilgang i sagerne, herunder mere dialog med familierne samt højere grad af 
koordinering i forhold familierne og deres netværk.

1,5 mio . kr. – Databeskyttelsesforordningen:
I forbindelse med ikrafttræden af EU’s databeskyttelsesforordning, vedtagelsen af den danske følgelovgivning samt Da-
tatilsynets udsendelse af en lang række vejledninger, er der sat et fornyet og stærkt fokus på sikkerheden i forbindelse 
med anvendelse/behandling af borgernes data. 

-1,0 mio . kr. – Arbejdsgangsanalyser, digitaliseringstiltag samt softwarerobotter:
Ved at ansætte to konsulenter til at forestå arbejdsgangsanalyser, digitaliseringstiltag og udvikling af softwarerobotter 
kan der opnås en samlet besparelse ifm. ændrede arbejdsgange, som medfører en administrativ lettelse. 

-1,2 mio . kr. – Administrativ rammebesparelse:
Besparelsen vil blive forsøgt placeret så opgaveløsningen berøres mindst muligt. De personalemæssige konsekvenser 
vil være en reduktion på 2,5 normeringer, og reduktionen fordeles ligeligt mellem Børne- og Familieafdelingen, Social-
afdelingen og Økonom- og IT-afdelingen.

-1,7 mio . kr. – Reduktion af fælles puljer i afdelingerne:
Der er tale om en éngangsbesparelse, der skal ses i sammenhæng med helårsvirkning af reduktion på fællestilbud med 
Skoleforvaltningen.

-2,2 mio. kr. – Job- og Ydelsesafdeling – forenkling af arbejdsgange:
Det er vurderingen, at der ved ændrede og mere forenklede arbejdsgange mellem afsnit og målgrupper i Job- og ydel-
sesafdelingen vil kunne opnås en besparelse på 2,2 mio. kr., svarende til en reduktion med 4-5 normeringer.

-2,6 mio. kr. – Job- og Ydelsesafdeling – færre flygtninge
Da tilgangen af flygtninge er faldet, ses det muligt at reducere antallet af medarbejdere på integrationsområdet svaren-
de til 3-5 normeringer.

-1,0 mio . kr. – Job- og Ydelsesafdeling – stordriftsfordele på Ydelsesområdet
I forbindelse med budget 2018 ble v budgettet reduceret med 2,0 mio. kr. som følge af organisatorisk sammenlægning. 
Nu hvor sammenlægningen er trådt i kraft vurderes det muligt som følge af stordriftsfordele, at reducere det yderligere 
med -1,0 mio . kr.
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-4,2 mio. kr. – Udbetaling Danmark – nedsættelse af administrationsbidrag
Det er aftalt, at det nye Ydelsesrefusionssystem, skal finansieres af en del af reduktionen i administrationsbidraget. Der 
forventes en besparelse i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på 4,2 mio. kr. efter betaling af Ydelsesrefusionssy-
stemet.

1,0 mio . kr. – Genetablering af uddannelsesbudget
Ved budgetlægningen for 2018 ble v der lagt en besparelse ind i overslagsårene, således at uddannelsesbudgettet også 
i 2018-2021 er r educeret med 2,5 mio. kr. For 2019 o g overslagsårene er det imidlertid nødvendigt at tilføre nyt bud-
get til uddannelsesformål, hvis der fortsat skal sikres et niveau af fælles uddannelsesaktiviteter på niveau med tidligere 
år.

1,0 mio . kr. – Ledige i gang med et voksenlærlingeforløb
Virksomhedernes stigende efterspørgsel efter faglært arbejdskraft og i en øget tid med flaskehalse kan øget brug 
af voksenlærlingeordningen medvirke til, at endnu flere ufaglærte ledige bliver opkvalificeret og dermed få en faglig 
uddannelse.

3,0 mio. kr. – Målrettet indsats overfor jobparate kontanthjælpsmodtagere
Som en konsekvens af det økonomiske opsving og de gode beskæftigelsesmæssige konjunkturer, skal indsatsen 
overfor jobparate kontanthjælpsmodtagere målrettet intensiveres. Dette skal ske ved en tidligere vedlednings- og be-
skæftigelsesindsats samt jobklubaktiviteter for nyledige, således at flere ledige kommer i ordinære job eller alternativt 
en virksomhedsplacering.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2018 2019

Personalenormeringer  
Kommissioner, råd og nævn 0,0  0,0
Administrationsbygninger 12,3   12,3
Myndighedsudøvelse 31,8   31,8
Øvrig administration - heraf er 28,37 elever 131,9   129,9
Fælles IT og telefoni 13,1   18,1
Job- og Ydelsesafdelingen 495,4  497,4
Det Specialiserede Børne område 202,1   209,1

I alt 886,5  898,5

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
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Budgettet for 2019 er nett o blevet opskrevet med 9 normeringer:

Sektor administration er netto blevet reduceret med -2 normering som følge af en rammebesparelse svarende til -3 
normering samt ansættelse af en konsulent i Kvalitetsenheden til arbejdsgangsanalyser, digitaliseringstiltag og soft-
warerobotter.

Sektor Fælles It- og telefoni er blevet opskrevet med 5 normeringer som følge af databeskyttelsesordningen med 
3 normeringer, ansættelse af en konsulent til arbejdsgangsanalyser, digitaliseringstiltag og softwarerobotter samt 
DUT-midler relateret til databeskyttelsesforordningen.

Sektor Job- og Ydelsesafdelingen er netto blevet opskrevet med 2 normeringer. 
I forbindelse med regelforenkling af arbejdsgange, stordriftsfordele samt tilgang af færre flygtninge sket en reducering 
med -10 normering. Der er i f orbindelse med de politiske drøftelser lavet investeringsmodeller svarende til 8 normerin-
ger samt 2 normeringer til henholdsvis social indsats til grønlændere og flere flygtningekvinder i job.

Det Specialiserede børneområde er blevet opskrevet med 7 normeringer. Der er tilgået 6 normeringer i forbindelse 
med investeringsmodeller fra henholdsvis voksenhandicapområdet og børn og ungeområdet samt 1 normering der er 
tilgået fra sektor Voksen Socialområdet.

Mål- og Resultatkrav

De aktuelle mål- og resultatkrav til sektor administration findes i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens Mål og 
strategier.

Overskriften er, at forvaltningen skal være en attraktiv og udviklende arbejdsplads, og herunder er der afsat flere ind-
satsområder op. Det drejer sig blandt andet om

• Udvikling af forvaltningens opgaveløsning gennem særlig fokus på omsætning af værdigrundlaget, mål og kvalitets-
udvikling, kompetenceudvikling og ledelsesudvikling

• Systematisk opfølgning på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for at spotte og forebygge problemer
• Nedbringe det gennemsnitslige sygefravær i forvaltningen, hvor ambitionen i 2018 v ar at få det reduceret til 11 

sygedage. Dette er blandt andet sket ved at følge op på omsætningen af sygefraværspolitikken samt det enkelte 
arbejdssteds brug af diverse værktøjer og aktiviteter i sygefraværsindsatsen.

• Fokus på IT og IT-understøttelse ved blandt andet at arbejde målrettet på at optimere IT-løsninger, ledelsesinforma-
tion og IT-sikkerhed.

Budget 2019-2022 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
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Ældre- og Handicapforvaltningen er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af en lang række serviceydelser til 
mennesker med handicap og ældre mennesker. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i tre sektorer, som 
igen er opdelt i en række service- og budgetområder.

Ældre- og Handicapforvaltningen

Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.  Drift 2019  Drift 2019
 Udgift  Indtægt
Serviceudgifter  
Sektor Serviceydelser for ældre 1.977.716  -186.034
Sektor Tilbud for mennesker med Handicap 1.256.985  -356.791
Sektor Myndighedsopgaver og administration 106.311  -170
  
Budgetgaranterede udg.  
Sektor Tilbud for mennesker med Handicap 5.197  -2.541
  
Ikke rammebelagte driftsudg.  
Sektor Serviceydelser for ældre 25.906 -47.828
Sektor Tilbud for mennesker med Handicap 0 -46.450
  
Drift i alt 3.372.115  -639.814
  
 Anlæg 2019 
Anlæg Udgift Indtægt
Sektor Serviceydelser for ældre 31.005  0
Sektor Tilbud for mennesker med Handicap 26.000 0
Sektor Myndighedsopgaver og administration 850 0
  
Anlæg i alt 57.855 0

Budget 2019-2022 • Ældre- og Handicapforvaltningen
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Sektorer og driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen

Serviceydelser for ældre
Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der primært er rettet mod målgruppen ældre, herunder serviceydelser på pleje-
hjem, hjemmepleje, hjemmesygepleje, aktivitetstilbud, madservice, træning, samt hjælpemidler mm.

Tilbud for mennesker med handicap
Denne sektor omfatter tilbud og støtte til voksne med handicap, herunder områderne udviklingshæmmede, døve, 
fysisk handicap, erhvervet hjerneskade, autisme og ADHD, sindslidelse og særlige tilbud.

Myndighedsopgaver og administration
Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder blandt andet visitati-
ons- og rådgivningsfunktioner, økonomisk styring, planlægning mv.

Forvaltningens mission, vision, fokusområder og indsatser gælder på tværs af hele forvaltningen.

Mission (Kerneopgave)
Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres 
netværk.

Vision
Vi skaber fremtidens velfærd. 

Vi ønsker at være banebrydende indenfor nye måder at skabe velfærd. Vi vil finde nye veje til at sætte ressourcer i spil 
og til at fremme borgerens selvstændige liv. Vi dyrker samarbejdsrelationer præget af nærvær, ansvarlighed og respekt. 
Vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgeren.

Budget 2019-2022 • Ældre- og Handicapforvaltningen
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Fokusområder Budget 2019-22

Udviklingen på voksen-handicapområdet
Der er de senere år oplevet udgiftspres på voksen-handicapområdet som følge af en nettotilgang af borgere og som 
følge af at borgerne har mere komplekse behov.

Med budgetoplæg 2019 er der la vet en plan for at imødekomme den forventede nettotilgang af borgere samt de 
forventede merudgifter i 2018. E n samlet udfordring på i alt 36 mio. kr. Området er tilført 10 mio . kr. som rammeud-
videlse. De resterende 26 mio. kr. har Ældre- og Handicapudvalget finansieret gennem omprioriteringer på udvalgets 
samlede budgetområde, herunder anvendelse af det samlede moderniserings- og effektiviseringskatalog.

Derudover iværksættes en designplan, der gennem en bred inddragelse af medarbejdere og borgere skal skabe 
forandringer på området og bidrage til at borgerne bliver så selvstændige som muligt. Designplanen skal sikre balance 
mellem budget og forbrug på sektoren.

For at understøtte denne proces etableres en ny enhed ”Fremdrift”, der skal tilbyde forebyggende og tidsafgrænsede 
indsatser med afsæt i den enkelte borgers behov og drømme. Medarbejderne inddrages i den konkrete udmøntning af 
forslaget.

Aalborg Kommune har afsat yderligere 4 mio. kr. til at betale merudgifterne forbundet med oprettelsen af de særlige 
pladser i psykiatrien. Midlerne dækker de udgifter, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicap-
forvaltningen i fællesskab vil få til at betale den objektive finansiering af ikke-anvendte pladser. Byrådet vil løbende 
følge op på udviklingen, med henblik på at vurdere om de afsatte midler rækker, og med henblik på en drøftelse af den 
fortsatte finansiering efter 2019.

Ældreområdet
Den godkendte demografireguleringsmodel på ældreområdet betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen årligt gen-
beregner de enhedsbeløb, der anvendes inden for de enkelte aldersgrupper. Modellen betyder samtidig at Ældre- og 
Handicapforvaltningen selv finansierer 30 % af det demografiske behov gennem effektiviseringer. I 2019 er der tildelt 
demografiregulering på i alt 27,2 mio. kr.

I 2019 nødv endiggør omprioriteringer, at der sker en yderligere egenfinansiering af demografien på i alt 7,4 mio. kr. og 
at der gennemføres et moderniserings- og effektiviseringskatalog på i alt 22,4 mio. kr. Kataloget indeholder en bred 
vifte af effektiviseringer og servicereduktioner. Budgetforslaget indeholder endvidere en reduktion vedrørende læger 
på plejehjem og dokumentation på plejehjem.

Klippekortsordningen giver borgerne på plejehjem mulighed for personaleledsagelse til individuelle, valgfrie aktiviteter. 
Ordningen har i 2017 o g 2018 v æret finansieret af statslige puljer, men omlægges til ordinær drift fra 2019. Or dningen 
videreføres med kun mindre justeringer i serviceniveauet. Samlet set indeholder budget 2019 11,8 mio . kr. til klippe-
kortsordningen.

Budget 2019-2022 • Ældre- og Handicapforvaltningen
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Moderniserings- og Effektiviseringskatalog realiseres næste fuldt ud
Ældre- og Handicapudvalget har ultimo maj fremsendt forslag til moderniserings- og effektiviseringskatalog. Katalo-
get indeholdt forslag til reduktioner for på i alt 40,5 mio. kr. svarende til 1,5% a f serviceudgifterne. Med budgetforslag 
2019 r ealiseres hele moderniserings- og effektiviseringskataloget på nær en påtænkt reduktion af serviceniveauet på 
plejehjem.

Kataloget indeholder en bred vifte af effektiviseringer og servicereduktioner på både ældreområdet, handicapområdet 
og det administrative område.

Opførelse af nyt plejehjem som erstatning for Elmely
Med budgetforslag 2019 er der sk abt mulighed at opføre et nyt plejehjem med 75 boliger som erstatning for Pleje-
hjemmet Elmely, der som følge af konsolideringsplanen afvikles ved lejeaftalens udløb i 2023. Ældre- og Handicapud-
valget anbefaler, at plejehjemmet ses i sammenhæng med Stigsborgområdets øvrige kommunale tilbud.

Med opførelsen af det nye plejehjem fortsætter det planlagte arbejde med udbygning og fornyelse af plejeboligerne i 
Aalborg Kommune.

Øvrige anlægsprojekter
Herudover er der bevilget anlægsbudget til en mindre renovering på Plejehjemmet Vestergården og etablering af for-
bindelsesgang mellem Firkløveret og Solsiden i Nibe.

Opførelsen af det planlagte plejehjem i Klarup afventer afklaring af, om det nuværende Hellashøj kan omdannes til 
familieboliger.
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Sektor Serviceydelser for ældre

Sektorens budget og formål 

Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres 
netværk.
 
På Ældreområdet er der fokus på rehabilitering døgnet rundt med udgangspunkt i den enkelte borgers liv og ønsker for 
fremtiden. Målet er, at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange gøremål i hverdagen som muligt frem for at yde 
kompenserende hjælp.

Budget - Sektor Serviceydelser for ældre      
   
Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 1.901.529  1.977.716  1.999.792  2.000.314  1.999.784
Indtægter -185.089  -186.034  -186.034  -186.034  -186.034
Refusion     
Netto 1.716.440  1.791.682  1.813.758  1.814.280  1.813.750
     
Ikke rammebelagte driftsudg.     
Udgifter 25.906 25.906 25.906 25.906 25.906
Indtægter -46.678 -46.678 -46.678 -46.678 -46.678
Refusion -1.150  -1.150  -1.150  -1.150  -1.150
Netto -21.922  -21.922  -21.922  -21.922  -21.922
     
Sektor i alt, nettodrift 1.694.518  1.769.760  1.791.836  1.792.358  1.791.828
     
Anlæg     
Udgifter  31.005  8.200 13.500  19.000
Indtægter  0   -9.000
Rammejustering     -6.000
Netto  31.005 8.200 13.500 4.000
     
Sektor i alt, netto  1.800.765 1.800.036 1.805.858 1.795.828
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Driftsaktiviteter i 2019

Sektoren serviceydelser for ældres budget omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre. Dette er 
opdelt på forskellige serviceområder med angivelse af nettobudget i 2018 o g 2019. 

Midler vedrørende den demografiske udvikling er i 2018 f ordelt på serviceområder på baggrund af demografimodel-
lens forudsætninger.

Den endelige fordeling mellem serviceområder afventer Ældre- og Handicapudvalgets stillingtagen til budgetfordelin-
gen.

Driftsaktiviteter

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter   
Hjemmepleje 440.282 26,0 447.289 25,3
Madservice  7.172  0,4 4.705 0,3
Serviceydelser på plejehjem 684.004 40,4 742.380 41,9
Hjemmesygepleje  165.017  9,7 168.651  9,5
Aktivitetstilbud  46.552 2,7 51.955  2,9
Træningstilbud  61.635  3,6 59.208 3,3
Hjælpemidler og kørsel  130.519  7,7 129.768  7,3
Øvrige områder 181.259  10,7  187.726  10,6
    
Ikke rammebelagte driftsudg.    
Ældreboliger -20.772 -1,2  -20.772 -1,2
Statsrefusion -1.150  -0,1  -1.150  -0,1
    
I alt driftsaktiviteter 1.694.518  100 1.769.760  100
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Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
Lov og cirkulæreprogram (Hospicepladser, individuel handicapkørsel, aflastning pårørende mv.) 6.585
Befolkningsudvikling - demografi 27.200
Yderligere egenfinansiering demografimodel -7.446
Merindtægter på takster (Mad) -400
Modernisering- og effektiviseringskatalog -22.400
Yderligere adm. besparelse -213
Klippekort på plejehjem -1.800
Plejehjemslæger -1.000
Dokumentation på plejehjem -1.300
Tomgangshusleje -200
Projekt ”Ord og tal” 800
 
Tekniske ændringer  
Lønstigning B2018-2019  57.590
Trepartsmidler - overført til anden sektor -246
Sats- og takstregulering inkl. regulering for 2018  3.779
Kopi og print - fordeling af potentiale (IT-budget) -198
Andel af elindkøb -305
Ændret organisering - børnetræning -2.660
Omlagt klippekortspulje 13.600
Flytning af demensafdeling VUK 1.150
Rammebeløb til vedligehold m.v. 3.980
Indkøbsaftale - inkontinenshjælpemidler -2.000
Reduktion af konsolideringspulje -1.000

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer i budgetforslag 2019.
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Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Befolkningsudvikling 67+ 2018 2019 2020 2021  2022

67-79 årige 24.596 24.989 25.376  25.705 25.938
Indeks  98 100  102  103  104
80-84 årige 4.692 4.831  5.006 5.208 5.419
Indeks  97 100  104  108  112
85+ 4.147  4.266 4.327 4.416  4.554
Indeks  97 100  101  104  107
I alt  67+ årige 33.435 34.086 34.709 35.329 35.911
Indeks  98 100  102  104  105

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2018 2019

Antal timer praktisk hjælp 186.568   188.823
Antal brugere af praktisk hjælp  6.169   6.244
- heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 2.232  2.233
Gennemsnitligt antal leverede timer  pr. uge pr. bruger 0,58  0,58
  
Antal timer personlig pleje 798.325  794.877
Antal brugere af personlig pleje  3.203  3.242
-heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 599  438
Gennemsnitligt antal leverede timer  pr. uge pr. brugere 4,78  4,70
  
Antal plejehjem(ultimo året) 40  40
Antal plejehjemsboliger(ultimo året) 1.758   1.860
  
Antal brugere af hjemmesygeplejen i gns. pr. måned 5.200  4.900
Antal aktivitetscentre/aktivitetshuse 36  36
Antal modtagere af træningstilbud (SEL §86 + SUL §140 )  6.900   6.500 

Anlægsprojekter  1.000 kr. 

Erstatningsbyggeri for Lollandshus - Markusgården  3.000 
Erstatningsbyggeri for Elmely  1.300 
Ombygning Madservice   14.000 
Forbindelsesgang mellem Solsidecenteret og Firkløveret  1.700 

Anlægsprojekter i 2019

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste anlægsprojekter i budgetforslag 2019. Der hen vises i øvrigt til investe-
ringsoversigten for 2019-2022.



123

Sektor Tilbud for mennesker med handicap

Sektorens budget og formål 

Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres 
netværk.

På Handicapområdet tilbyder vi rådgivning, behandling og pædagogisk støtte til udvikling af færdigheder, der styrker 
den enkelte i at leve et liv med samme muligheder som alle andre.

Budget - Sektor Tilbud for mennesker med handicap      
     
Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 1.198.380  1.256.985  1.251.157  1.248.760  1.248.760
Indtægter -350.798 -353.591  -352.616  -352.616  -352.616
Refusion -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
Netto 844.382 900.194 895.341 892.944 892.944
     
Budgetgaranterede udg.     
Udgifter 5.042 5.197  5.197  5.184  5.184
Indtægter 0 0 0 0 0
Refusion -2.491  -2.541  -2.541  -2.541  -2.541
Netto 2.551  2.656 2.656 2.643 2.643
     
Ikke rammebelagte driftsudg.     
Udgifter 0 0 0 0 0
Indtægter 0 0 0 0 0
Refusion -46.450 -46.450 -46.450 -46.450 -46.450
Netto -46.450 -46.450 -46.450 -46.450 -46.450
     
Sektor i alt, nettodrift 800.483 856.400 851.547  849.137 849.137
     
Anlæg     
Udgifter  26.000 9.500 11.000  9.000
Indtægter    -18.280 
Netto  26.000 9.500 -7.280 9.000
     
Sektor i alt, netto  882.400 861.047 841.857 858.137

Budget 2019-2022 • Ældre- og Handicapforvaltningen
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Driftsaktiviteter i 2019

Sektoren tilbud for mennesker med handicap omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen handicappe-
de.

Den endelige fordeling mellem serviceområder afventer Ældre- og Handicapudvalgets stillingtagen til budgetfordelin-
gen.

Driftsaktiviteter 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter*1     
Visitationen Voksen Handicap 728.416  91,0  782.432 91,4
Handicapafdelingen 113.868  14,2  112.167  13,1
Administrationsafdelingen 0 0,0 3.495 0,4
Kvalitets- og innovationsafdelingen 2.100  0,3 2.100  0,2
    
Budgetgaranterede udgifter    
Handicapkompenserende ydelser 5.041  0,6 5.197  0,6
Refusion -2.491   -2.541  
    
Ikke rammebelagte driftsudg.    
Refusion særligt dyre enkeltsager -46.450 -5,8 -46.450 -5,4
    
I alt driftsaktiviteter 800.484 100,0 856.400 100,0

*1 A fventer endelig fordeling
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer i budgetforslag 2019.

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
Udvikling på handicapområdet 12.288
Særlige socialpsykiatriske pladser 4.000
Udgiftspres på handicapområdet 24.000
Designplan - Finansiering via effekt af plan -2.000
Moderniserings- og effektiviseringsprogram -12.900
Analyse elindkøbsbesparelse -137
Administrativ besparelse -162
Rammebeløb til vedligehold m.v. 3.495
 
Tekniske ændringer  
Lønregulering 24.594
Trepartsmidler - overført til anden sektor -177
Lov- og cirkulæreprogram 760
Sats- og takstregulering 2.742

Budgetgaranterede udgifter 1.000 kr. 

Tekniske ændringer  
Lov- og cirkulæreprogram 13
Sats- og takstregulering 51
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Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger (Antal helårspersoner)

 
Nøgletal 2018 2019

Køb af pladser ved Handicapafdelingen  
Dagtilbud 439 435
Bostøtte 955 955
Botilbud 545 545
  
Køb af pladser ved andre myndigheder  
Dagtilbud 180  180
Bostøtte 49 49
Botilbud 227 227
  
Salg af pladser  
Dagtilbud 119  119
Bostøtte 369 369
Botilbud 235 235
  
Personlig hjælperordning  
SEL §95 53 53
SEL §96 70 70

Anlægsprojekter 1.000 kr. 

Erstatningsbyggeri for Syrenbakken  6.500 
Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset  19.500

Anlægsprojekter i 2019

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste anlægsprojekter i budgetforslag 2019. Der hen vises i øvrigt til investe-
ringsoversigten for 2019-2022.
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Sektor Myndighedsopgaver og administration

Sektorens budget og formål 

Målet med aktiviteterne er at understøtte leverancen af serviceydelser og tilbud af høj kvalitet til forvaltningens bruge-
re, samt skabe et godt grundlag for at træffe administrative og politiske beslutninger.

Myndighedsfunktionerne skal sørge for, at borgerne får en effektiv, korrekt og fleksibel behandling inden for de gæl-
dende rammer og kvalitetsstandarder.

Driftsaktiviteter i 2019

Myndighedsfunktionerne sikrer at der er en fælles og ensartet serviceniveau på tværs af kommunen. 

Administrationsafdelingen, Direktørens Sekretariat og Kvalitets- og Innovationsenheden varetager overordnede 
styrings-, udviklings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, IT og personale. Hertil kommer analyse- og sekretari-
atsopgaver.

Budget - Sektor Myndighedsopgaver og administration      
     
Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 99.772 106.311  107.742  107.736  107.736
Indtægter 0 -170  -170  -170  -170
Netto 99.772 106.141  107.572  107.566  107.566
     
Sektor i alt, nettodrift 99.772 106.141  107.572  107.566  107.566
     
Anlæg     
Udgifter  850 850 850 0
Indtægter     
Netto  850 850 850 0
     
Sektor i alt, netto  106.991  108.422 108.416  107.566
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Driftsaktiviteter

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Myndighedsafdelingen 68.611  68,8 72.993 68,8
Administrationsafd. og sekretariat 31.161  31,2  33.148  31,2
    
I alt driftsaktiviteter 99.772 100 106.141  100

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer i budgetforslag 2019.

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
Lov- og cirkulæreprogram (databeskyttelsesforordning, forebyggelse af konkurser mv) 3.978
Efterlevelse af databeskyttelsesforordningen 900
Rammereduktion i myndigheds- og centraladministration -1.500
Yderligere administrativ besparelse - andel -525
 
Tekniske ændringer  
Lønstigning B2018-2019  2.555
Sats- og takstregulering inkl. regulering for 2018  67
Andel elindkøb -20
Trepartsmidler - korrektion mellem sektorer 423

Anlægsprojekter i 2019

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste anlægsprojekter i budgetforslag 2019. Der hen vises i øvrigt til investe-
ringsoversigten for 2019-2022.

Anlægsprojekter 1.000 kr. 

El-/hybridbiler 850
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Skoleforvaltningen er forvaltning for skolesektoren og den hertil knyttede administrative sektor. Styringsmæssigt er 
forvaltningens budget opdelt i 2 sektorer.

Sektorer og driftsområder i Skoleforvaltningen

Skoler
Sektoren omfatter Folkeskoler, Skolepsykologisk Rådgivning, Skolefritidsordning, Specialskoler, Bidrag til privatskoler, 
Betaling for elever på efterskole, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, Specialpædagogisk bistand til førskolebørn, 
Specialpædagogisk bistand for voksne, Kulturskole, Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Administration
Sektoren omfatter administrative opgaver.

Skoleforvaltningen

Drifts- og anlægsramme for Skoleforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.  Drift 2019  Drift 2019
 Udgift  Indtægt
Serviceudgifter  
Skoler 2.212.299  -231.626
Administration 35.853 -427
  
Budgetgaranterede udg.  
Skoler 3.153  -1.390
  
Drift i alt 2.251.305  -233.443
  
 Anlæg 2019 
Anlæg Udgift Indtægt
Skoler 79.000 0
  
Anlæg i alt 79.000 0

Budget 2019-2022 • Skoleforvaltningen
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Lokalaftale med Aalborg Lærerforening
Aalborg Kommune og Aalborg Lærerforening har indgået en aftale om lærerne og børnehaveklasseledernes arbejdstid. 
Som følge af aftalen er der afsat 2,9 mio. kr. i 2019 o g 7,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til øget fleksibilitet af lære-
renes arbejdstilrettelæggelse, heriblandt undervisningsforberedelse, samtidig med, at der lægges et loft på undervis-
ningstimetal på 790 timer om året. 

Idræt i undervisningen
Det afsættes 3,0 mio. kr. hvert år i årene 2019-2022 til ekstr a idræt i folkeskolen med henblik på at forøge børnenes 
sundhed og trivsel ved hjælp af meningsfuld fysisk aktivitet. De ekstra idrætstimer implementeres, som en forsøgs-
ordning på et antal skoler, ved omlægning af 4 lektioner fra understøttende undervisning. Forsøget er inspireret af de 
dokumenterede effekter fra Svendborg Kommunes forsøg med yderligere idrætstimer i løbet af skoledagen, hvor fysisk 
aktivitet øgede børnenes læring væsentligt.

Center for tal og ordblinde
Med budgettet er der afsat midler til oprettelse af et center for tal- og ordblinde med henblik på at styrke hjælpen til 
elever med massiv tal- og ordblindhed. Centret får til formål at rådgive almenskolen fra 0.-3. klasse og tilbyde 10-u gers 
kurser til elever fra 4. klasse med fokus på bl.a. læseteknikker og metoder til at øge elevens selvstændighed og for at 
give eleverne redskaber, der kan hjælpe dem i deres hverdag og deres faglige undervisning. Det er målet, at indsatsen 
også øger elevens selvtillid og selvværd og derved elevens læring og trivsel. Der afsættes 1,2 mio . kr. i 2019 o g 2,6 mio. 
kr. årligt fra 2020 og frem.

Praktisk orienterede valgfag
I 7.-9. klasse skal eleverne i folkeskolen have valgfag. Eleverne skal tilbydes 120 timer s valgfag, svarende til det vejle-
dende timetal for to valgfag. Der skal vælges mindst ét valgfag. Skoleudvalget ønsker at udvide valgfagsrækken. De nye 
valgfag skal være målrettet de praktiske fag, som eksempelvis håndværksmæssige fag. Valgfagene bliver en del af de 
valgfag, der udbydes fra 7. klasse. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2019 o g 1,0 mio . kr. fra 2020 og frem.

Byggeri af ny skole på Stigsborg
I Budgetforslaget for 2019 – 2022 er der i perioden a fsat 81,0 mio . kr. til byggeri af en ny skole på Stigsborg. Byggepe-
rioden forventes at vare til og med 2023. Projektets endelige anlægssum – og fordeling på årene - kendes endnu ikke, 
men der er mellem budgetforligspartierne enighed om, at der ved budgetlægningen for 2020 – 2023 tilvejebringes 
budgetmæssig dækning for anlægssummen. Dette vil bl.a. ske ved omprioriteringer i den flerårige investeringsoversigt 
og ved indregning af en salgssum for den nuværende Skansevejens Skole.

Klarup Skole
På Klarup Skole forventes der stigning i elevtallet der medfører kapacitetsproblemer. Skolen er allerede udfordret i 
forhold til at kunne rumme eksisterende elever, hvorfor en udvidelse af skolen er nødvendig. Der er i budgetperioden 
afsat i alt 40,0 mio. kr. som også skal dække udvikling af skolens læringsmiljø.

Fokusområder Budget 2019-22

Budget 2019-2022 • Skoleforvaltningen
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Sektorens budget og formål 
 
Formål
Det er skolens opgave, i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed, at give elever mulighed for at udvikle sig 
til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring. Derfor 
lægges der vægt på oplysning om tilværelse, om samfundets indretning, naturen og historiens gang.

Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at de kan udvikle holdnin-
ger og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier.

Skolen skal være for alle uanset baggrund og evner. Skolens samlede virksomhed skal sikre, at alle elever kan erhverve 
sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv.

Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud, der svarer til det niveau 
den enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at afhjælpe eller kompensere for det handicap den enkelte 
måtte have.  

Sektor Skoler

Budget - Sektor Skoler      
   
Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 2.167.024  2.212.299  2.243.065 2.251.871  2.251.871
Indtægter -221.815  -227.500 -225.422 -225.422 -225.422
Refusion -4.126  -4.126  -4.126  -4.126  -4.126
Netto 1.941.083  1.980.673 2.013.517  2.022.323 2.022.323
     
Budgetgaranterede udg.     
Udgifter 4.929 3.153  9.213  18.026  18.026
Refusion -1.390  -1.390  -1.390  -1.390  -1.390
Netto 3.539 1.763  7.823 16.636  16.636
     
Sektor i alt, nettodrift 1.944.622 1.982.436 2.021.340 2.038.959 2.038.959
     
Anlæg     
Udgifter  79.000 122.700  116.200  138.200
Indtægter  0 0 0 0
Netto  79.000 122.700  116.200  138.200
     
Sektor i alt, netto  2.061.436 2.144.040 2.155.159  2.177.159
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Driftsaktiviteter i 2019

Sektorens aktiviteter kan opdeles i følgende hovedgrupper:

Driftsaktiviteter 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Folkeskolen 1.360.737  70,0 1.392.485  70,1
Serviceforanstaltninger 2.248 0,1  1.595  0,1
Skolepsykologisk Rådgivning 44.112  2,3 44.850 2,3
Skolefritidsordninger (DUS) 167.360  8,6 145.491  7,3
Befordring af skoleelever 31.345  1,6  29.084 1,5
Specialundervisning i regionale tilbud 5.812  0,3 6.308 0,3
Kommunale specialskoler 58.461  3,0 73.010  3,7
Efter- og videreuddannelse 4.000 0,2 4.000 0,2
Betaling til private skoler 104.450  5,4 112.169  5,7
Elevtilskud til efterskoleophold 26.692 1,4  32.003 1,6
Ungdommens Uddannelsesvejledning 13.897  0,7 12.942  0,7
Specialpædagogisk bistand til     
førskolebørn 11.492  0,6 11.824  0,6
Specialpædagogisk bistand - voksne 11.600  0,6 10.770  0,5
Ungdomsuddannelse for unge     
med særlige behov 20.386 1,0  21.772  1,0
Aalborg Kulturskole 21.567  1,1  21.974  1,1
Ungdomsskolen 56.924 2,9 56.326 2,8
Kommunal genoptræning og vedlige-    
holdelsestræning   4.070 0,2
    
Budgetgaranterede udgifter    
Erhvervsgrunduddannelser 3.539 0,2 1.763  0,1
    
I alt driftsaktiviteter 1.944.622 100 1.982.436 100
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
Moderniserings- og effekteviseringskatalog -18.100
Privatskoler 4.000
Dataforordning 625
Lokalaftale med Aalborg Lærerforening 2.917
Center for tal- og ordblindhed 1.208
Idræt i undervisningen 3.000
AULA 500
Omlægning af sommerferiesvømning -600
Skoleboder/kantineodning -2.400
Løvvang 3.000
IT 1:1-or dning -750
Befordring specialområdet -750
Takststigning DUS -1.291
 
Tekniske ændringer  
Lønfremskrivning  51.348
Demografi -4.988
Lov- og cirkulæreændringer 183
Sats- og takstregulering 2.884
Omorganisering af demensområdet  -1.150
Omorganisering af Børnetræningsområdet 4.070

Budget 2019-2022 • Skoleforvaltningen

Note: Under serviceændringer er beløb under 0,5 mio. kr. ikke medtaget.

Budgetgaranterede udgifter 1.000 kr. 

Tekniske ændringer 
Lønfremskrivning  46
Sats- og takstregulering -822
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Ændringer på serviceområdet

Der er i budgettet afsat ressourcer til en række områder. Der afsættes 2,9 mio. kr. i 2019 o g 7,0 mio. kr. årligt herefter 
til implementering af aftale om lærerne og børnehaveklasseledernes arbejdstid. 

Endvidere er der afsat 3,0 mio. kr. årligt til forsøg med mere idræt i undervisningen, samt 1,2 mio . kr. og 2,6 mio. kr. 
årligt herefter til etablering af et center for tal- og ordblinde. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2019 o g 1,0 mio . kr. fra 2020 til 
praktisk orienterede valgfag i folkeskolen. 

Herudover er der afsat 0,5 mio. kr. årligt 2019-2020 til implement ering af AULA. Til arbejdet med databeskyttelsesfor-
ordningen afsættes 0,6 mio. kr. (desuden en del på Sektor Administration). Endelig afsættes 4,0 mio. kr. til dækning af 
øgede udgifter til privat- og efterskoler.

Der afsættes desuden 3,0 mio. kr. vedrørende Løvvangområdet som følge af manglende finansiering i budget 2017.

Skoleforvaltningens bidrag til Aalborg Kommunes Modernisering- og effektiviseringskatalog udgør i alt 18,1 mio . kr. i 
2019. R eduktionerne i 2019 v edrører:
• Timepuljer, folkeskoler: -1,3 mio . kr.
• Fraværskompensation, folkeskoler: -2,5 mio. kr.
• TR/arbejdsmiljø, folkeskoler: -0,2 mio. kr.
• Ungdommens Uddannelsesvejledning: -0,5 mio. kr.
• Aalborg Kulturskole: -0,5 mio. kr.
• PPR: -0,5 mio. kr. 
• Ungdomsskolen: -1,5
• Voksenskolen: -0,5 mio. kr.
• Administration: -0,5 mio. kr.
• DUS, kronebevilling: -1,0 mio . kr.
• DUS forældrebetaling: -6,0 mio. kr. 
• Understøttende undervisning: -2,4 mio. kr. 
• Overtallighedspulje: -0,7 mio. kr. 

Udvikling i elevtal
Der er i den seneste skoleprognose beregnet et færre antal elever i folkeskolen og DUS fra skoleåret 2019/2020 end 
tidligere. Dette er afspejlet i budgettet. Såfremt der faktisk viser sig et højere antal elever end beregnet i skoleprogno-
sen er det aftalt, at bevillingen reguleres til det faktiske antal elever i skoleåret.

Ny forberedende grunduddannelse (FGU)
Folketinget vedtog d. 29. maj 2018 lo v om forberedende grunduddannelse (FGU), der etablerer et nyt forberedende 
tilbud til unge under 25 år, der ikke er i uddannelse eller job. 

Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ung-
domsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenun-
dervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). 

Uddannelsen medfører væsentlige budgetændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet. Det gælder både på 
serviceområdet og de budgetgaranterede områder.

Budget 2019-2022 • Skoleforvaltningen
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Tekniske ændringer
Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK) er en specialskole for voksne under Skoleforvaltningen, der 
bl.a. tilbyder kompenserende undervisning til borgere med demens i et tidligt stadie i samarbejde med Ældre- og Han-
dicapforvaltningen. Demensafdelingen er en selvkørende afdeling, der ligger geografisk placeret på en anden matrikel 
end Voksenskolen. Med henblik på at sikre optimal sammenhæng mellem indsatserne på demensområdet er det aftalt, 
at demensafsnittet i Voksenskolen, fra 2019 o vergår fra Skoleforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen. Der 
overføres således 1.150.000 kr . til Ældre- og Handicapforvaltningen til
dækning af demensafsnittets udgifter, herunder de ansatte medarbejdere (1,5 år s-værk), materialer, aktiviteter og 
transport. 

Omorganisering af børnetræningsområdet betyder, at Skoleforvaltningens budgetramme tilføres 4,1 mio . kr.

Der er foretaget en teknisk omlægning fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet. Det er således overført 1,8 mio . kr. 
vedrørende legepladsrenovering og tilgængelighed.

Der er lavet teknisk nedjustering af udgifter og indtægter på ca. 10,0 mio . kr. Justeringen skyldes fald i antallet af mel-
lemkommunale elever på specialskolerne.
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Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Serviceforanstaltninger 2018 2019

Tilskud til feriekolonier:  
Børnenes Kontor 873  873
Hasserisskolernes Lejrhytte 85  85
Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni 237  237

Syge- og hjemmeundervisning 2018 2019

Antal unikke elever i løbet af året 148   148

Skolefritidsordninger 2018 2019

Antal:  
DUS 6-9 årige 6.967  6.654
DUS 2 1.284   1.345
Landsbyordning 269  269
Vuggestuepladser 8  8

Optælling af antal elever der har modtaget undervisning.

Specialområdet  Sep. 2017   Sep. 2018

 Aalborg  Andre Aalborg Andre
Antal elever: Kommune Kommuner Kommune Kommuner

Øster Uttrup-Godthåb Skole 22 6 29 2
Egebakken 37 32 42 31
Kollegievejens skole 52 16  60 11
Specialklasser 728 32 756 34

Bidrag til statslige og private skoler 2018  2019

 Takst Antal Takst Antal

Elever i private skoler 38.017  2.807 38.672 2.784
Elever i private skolefritidsordninger 7.699 950 7.768 940
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Tilskud efterskoler og ungdomskostskoler 2018  2019

 Takst Antal Takst Antal

Elever på efterskole 36.797 899 37.128  811
Elever med specialtilskud 4.000 10  4.000 10

Specialpædagogisk bistand til børn i forskolealderen 2017/2018  2018/2019

Antal:  
Børn, der modtager talepædagogisk bistand 502  559
Børn i specialbørnehaver 55  55
Børn i forskellige former for regionale tilbud 48  48

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2017/18  2018/19

Gennemsnitligt antal elever årligt 65  65

Aalborg Kulturskole  2017/18   2018/19

 Elevantal Venteliste Elevantal Venteliste

Musikgrundskolehold/legestue 1.123  224 1.133  232
Instrumentalundervisning 2.484 829 2.653 873
Billedkunst 610  134  573 116
Drama 233 38 180  50
Kor/sammenspil (Incl. Skolekor) 1.100  59 1.191  
Ballet 93 58 79 60

Ungdomsskolevirksomhed 2018 2019

Antal elever:  
Holdelever 14.000  12.942
Cpr.-elever 7.500  6.389
Klubmedlemmer incl. medlemmer i juniorklubber og skatehallen 3.200  3.417
Ung Aalborg Uddannelsescenter 400  395

Elevantal på skolekor samt elever på venteliste hertil er ikke opgjort på nuværende tidspunkt.
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Anlægsprojekter i 2019 1.000 kr. 

Vedligeholdelsesplan, skoler 8.000
Udviklings- og investeringsplan - Læringsmiljø 26.950
Udviklings- og investeringsplan - Energiinvesteringer 27.000
Centerklasser fra Løvvangskolen og Svenstrup Skole 13.500
Ny skole - Stigsborg Brygge 2.200
Klarup Skole 500
Tornhøjskolen - projekt med SUND 850

Budget 2019-2022 • Skoleforvaltningen

Der er afsat i alt 456,1 mio . kr. til anlægsinvesteringer i budgetperioden. Nedenfor beskrives udvalgte anlægsprojekter. 
Der er overført 1,8 mio . kr. til driftsbudgettet, vedrørende legepladsrenovering og tilgængelighed.

Ny skole Stigsborg Brygge
Der er i budgetperioden afsat i midler til en ny skole på Stigsborg Brygge. I 2019 er der a fsat 2,2 mio. kr. og i hele bud-
getperioden er der afsat 81 mio . kr. Den samlede anlægssum forventes at blive 250-300 mio. kr. 

Klarup Skole
Der er i budgetperioden afsat i midler til udvidelse af Klarup Skole. I 2019 er der a fsat 0,5 mio. kr. og i hele budgetperi-
oden er der afsat 40 mio. kr. Udvidelsen skal løse de kapacitetsproblemer som skolen vil opleve de kommende år samt 
udvikling af skolens læringsmiljø.

Faglokaler
I alt afsættes der 36,9 mio. kr. i budgetperioden til faglokaler på skolerne. Hermed vil alle faglokaler i udviklings- og 
investeringsplanen være færdigrenoverede. 

Sofiendalskolen
Skoleprognosen viser markant stigning i elevtallet på Sofiendalskolen de kommende år. I budgettet er der afsat 21,5 
mio. kr. i 2022 til løsning af de forventede kapacitetsproblemer.

Læringsmiljø
Der er inden for rammerne af udviklings- og investeringsplanen desuden afsat midler til at renovere læringsmiljøet på 
et antal skoler. Det drejer sig om Vester Mariendal Skole, Vodskov Skole og Gl. Lindholm Skole. 

Vester Mariendal Skole
Der er afsat i alt 17,5 mio . kr. i budgetperioden til at færdiggøre byggeriet af nye lokaler på Vester Mariendal Skole til 
centerklasserne fra Løvvangskolen. 

En del af det samlede anlægsbudget er lånefinansieret med midler til energibesparende foranstaltninger. Det forventes, 
at der i alle årene lånefinansieres 30 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger. 

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2019-2022.
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Sektorens budget og formål 

Sektorens formål er administration af Skoleforvaltningen samt drift af udvalg, råd m.v. der hører under Skoleforvaltnin-
gen. Hertil kommer drift af administrationsbyg-ningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby.

Driftsaktiviteter i 2019

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration       
   
Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 34.811  35.853 36.232 36.232 36.232
Indtægter -427 -427 -427 -427 -427
Netto 34.384 35.426 35.805 35.805 35.805

Sektor i alt, netto 34.384 35.426 35.805 35.805 35.805

Driftsaktiviteter 

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 229 0,7 229 0,6
Kommissioner råd og nævn 20 0,1  20 0,1
Administrationsbygning 4.080 11,9  4.150  11,7
Sekretariat og forvaltninger 25.691  74,7 26.638 75,2
Fælles IT og telefoni 4.364 12,7  4.389 12,4
    
I alt driftsaktiviteter 34.384 100 35.426 100
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Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer 
Persondataforordning 1.175
Besparelse administration -500
 
Tekniske ændringer  
Lønfremskrivninger 1.013

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Note: Ændringer under 0,5 mio. kr. ikke medtaget.

Persondataforordning
Der er til arbejdet med databeskyttelsesforordningen afsat 1,2 mio . kr. Tilsvarende er der også på Sektor Skole afsat 
midler.

Besparelse administration
Som en del af moderniserings- og effektiviseringskataloget gennemføres en bespa-relse på 0,5 mio. kr. på central 
administration.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Personalenormering 2018 2019

Antal normeringer:  
Administrationsbygning 8,95  8,85
Sekretariat og forvaltninger incl. elever 51,58   42,00
Fælles IT og telefoni   7,38

Mål og resultatkrav

• Det er målet, at borgerne skal opleve, at de får en kompetent og uvildig rådgivning og vejledning, der gør dem i stand 
til at udnytte de tilbud og valgmuligheder, forvaltningen stiller til rådighed. 

• Det er målet, at de udmeldte frister for sagsbehandling på de forskellige serviceområder overholdes. 
• Kommunens leverandører skal opleve en kompetent, uvildig og smidig samarbejdspartner. 
• Forvaltningens decentrale enheder skal opleve en kompetent rådgiver og sparringspartner, der kan støtte enhederne 

i deres opgaveløsning. 

Budget 2019-2022 • Skoleforvaltningen
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Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager en bred vifte af opgaver inden for sundhed, kultur, fritid, landdistriktsud-
vikling, kollektiv trafik og biblioteksdrift. Derudover er en række af kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet 
Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Sektorer og driftsområder i Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration
Sektoren omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsudgifter, ambulant 
specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus samt vederlagsfri fysioterapi. Herudover omfatter sektoren 
udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse, og til initiativer, der kan understøtte opfyldelsen af målene i sundhedspo-
litikken i samarbejde med de øvrige forvaltninger. Derudover omfatter sektoren udgifter til NT for drift af den kollektive 
trafik, kørselskontor for kommunal kørsel, trafikplanlægning, samt administrative opgaver herunder råd og nævn.

Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt
Sektoren omfatter bl.a. driften af Aalborg Sundhedscenter, Center for Mental Sundhed, midler til frivilligt socialt ar-
bejde, tilskud til folkeoplysning, tilskud til foreninger og drift af fritids- og idrætsfaciliteter samt udgifter til udvikling af 
landdistrikterne i Aalborg Kommune

Sektor Kultur og Bibliotek
Sektoren omfatter bl.a. tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter. Sektoren omfatter også drift af hovedbibliote-
ket, lokal- og by-biblioteker, bogbusser, pædagogisk læringscenter samt biblioteksvirksomhed (centralbibliotek) for 
regionens biblioteker mv.

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Drifts- og anlægsramme for Sundheds- og Kulturforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.  Drift 2019  Drift 2019
 Udgift  Indtægt
Serviceudgifter  
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 428.356 -161.270
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt 218.687  -21.848
Sektor Kultur og Bibliotek 233.230 -17.460
  
Ikke rammebelagte driftsudg.  
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 706.756 0
  
Drift i alt 1.587.029 -200.578
  
 Anlæg 2019 Anlæg 2019
Anlæg Udgift Indtægt
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 15.500  -13.800
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt 42.170  0
Sektor Kultur og Bibliotek 16.350  0
  
Anlæg i alt 74.020 -13.800

Budget 2019-2022 • Sundheds- og Kulturforvaltningen
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Fokusområder Budget 2019-22

Sundheds- og Kulturforvaltningens fokus i disse år er i det væsentlige, at tilpasse kommunens tilbud til den strukturelle 
og befolkningsmæssige udvikling der sker for Aalborg, både som by og som kommune. I 2019 vil det i alle f orvaltnin-
gens sektorer medføre såvel justeringer som styrkelse af eksisterende indsatsområder, samt udbygning med nye tiltag 
og tilbud.

På sundhedsområdet vil fokus fortsat være på udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne i 
kommunen, herunder at forbedre og udvikle forvaltningens sundhedsindsatser i Center for Mental Sundhed og Aalborg 
Sundhedscenter. I 2019 vil f okus særligt være på indsatser i forhold til resultaterne i Sundhedsprofilen 2017, som viste, 
at den danske befolkning på mange områder lever mere usundt, er fysisk inaktive, og at flere får problemer med den 
mentale sundhed. Borgerne i Aalborg Kommune er ingen undtagelse. 

Aalborg Kommune er i fuld gang med at etablere en højklasset busløsning - en såkaldt BRT - som står klar i 2023, og 
det er målet, at BRT og bybusser skal øge passagertallet i takt med byens udvikling.

I forbindelse med kommunens flerårige moderniserings- og effektiviserings-program vil der i 2019-22 bliv e foretaget 
nedjusteringer i antallet af afgange på visse busruter og tidspunkter. I 2019 er der a fsat midler til i øvrigt at fastholde 
antallet af afgange i køreplanen på trods af stigende udgifter til brændstof og et passagerindtægtsniveau, som er lavere 
end tidligere forventet. Der er desuden afsat midler til at etablere såkaldte knudepunkter for den kollektive trafik. 

Udviklingen i Aalborg Kommune betyder, at fritidstilbuddene løbende bliver tilpasset og i 2019 vil f okus i høj grad 
være på ”Aalborg som Visionskommune – Bevæg Dig for Livet”. Projektet har som mål at øge antallet af fysiske aktive 
borgere og øge antallet af medlemmer i foreningslivet i kommunen. Den igangværende udvikling på områder som f.eks. 
renovering af Nibe Svømmebad, etablering af kunstgræsbaner og det videre arbejde med udvikling af Løvvangområdet 
fortsætter i 2019 o g i årene frem. I 2019 i gangsættes en udbygning af Gigantium med 2 nye haller og andre faciliteter 
med henblik på at kunne imødekomme efterspørgslen fra foreninger. I 2019 er der a fsat en pulje til energieffektivise-
ringer i Aalborg Idrætspark. 

Omstillingen betyder også udvikling i landdistrikterne, og der er en proces i gang i Hals- og Hou-området med fokus på 
fritid, sport og oplevelser. 

Befolkningsudviklingen stiller også øgede krav til kommunens kulturtilbud. I 2019 udmønt es kommunens strategi for 
den rytmiske musik ved etablering af et kompetencecenter for Rytmisk Musik og nedsættelse af et kommunalt Musik-
udvalg. Ligeledes er der afsat midler til drift og vedligehold af Art Center på Spritten. 

Budget 2019-2022 • Sundheds- og Kulturforvaltningen
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Sektor Sundhedsfinansiering,
Kollektiv Trafik og Administration

Sektorens budget og formål 

Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration indeholder tre hovedområder.

Sundhedsfinansiering:
Sundhedsfinansierings økonomisk største post er en afregningsdel vedrørende medfinansiering af de regionale syge-
husbehandlinger og sygesikringsydelser, og en mindre del vedrører finansiering af specialiseret genoptræning efter 
sygehusudskrivning og vederlagsfri fysioterapi. 

Et væsentligt formål under sundhedsfinansiering er desuden at igangsætte og finansiere sundhedsfremmende og 
forebyggende indsatser for at forbedre borgernes sundhed, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger 
og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og 
sundhedsaftalen med Region Nordjylland

I samarbejde med Region Nordjylland arbejdes der målrettet med at koordinere indsatser, så der skabes bedst muligt 
grundlag for det sammenhængende sundhedsvæsen. Den nye 4-årige sundhedsaftale mellem Aalborg Kommune og 
regionen træder i kraft den 1. a ugust 2019.

Budget - Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration    
 
Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 417.109  428.356 424.270 424.210  424.210
Indtægter -155.825  -161.270  -162.191  -163.117  -164.047
Netto 261.284  267.086 262.079 261.093  260.163
     
Ikke rammebelagte driftsudg.     
Udgifter 671.194  706.756 706.756 706.756 706.756 
Netto 
Refusion 671.194  706.756 706.756 706.756 706.756

Sektor i alt, nettodrift 932.478 973.842 968.835 967.849 966.919
     
Anlæg     
Udgifter 500 15.500  1.700  2.200 2.700
Rammejustering  -13.800  0 0 0
Netto 500 1.700  1.700  2.200 2.700
     
Sektor i alt, netto 932.978 975.542 970.535 970.049 969.619
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Kollektiv trafik:
Kollektiv trafik omfatter Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Trafikselskab (NT), for den kørsel, der har været 
på de lokale ruter i Aalborg Kommune. Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive køreplanlægning, 
publikumskøreplaner, internet information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og 
ekstrabuskørsel. Endelig indeholder bevillingen den kommunale planlægning (kørselskontoret) af den visiterede kørsel 
i Aalborg Kommune, og som overvejende varetages på vegne af de øvrige forvaltninger. Formålet er især, at få flest 
borgere til at benytte den kollektive trafik, sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne samt sikre bedre og mere 
effektiv tilrettelæggelse af den samlede Flextrafik i Aalborg Kommune. Dette skal ske inden for rammerne af Aalborg 
Kommunes kollektive trafikplan samt strategi for den kollektive bustrafik.

Administration omfatter Sundheds- og Kulturforvaltningens centrale administration, herunder betjening af Sundheds- 
og Kulturudvalget, økonomi og IT-funktion for forvaltningen samt Sundhedsstrategisk Team. Endelig ligger drift af Aal-
borg Kommunes råd (Handicapråd, Integrationsråd, Uddannelsesråd og Ligestillingsudvalg) samt tilskud til kommunens 
samråd herunder.

Budget 2019-2022 • Sundheds- og Kulturforvaltningen

Driftsaktiviteter 

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Specialiseret genoptræning 9.809 1,1  10.056  1,0
Vederlagsfri fysioterapi 43.062 4,6 44.154  4,5
Sundhedsfremme og forebyggelse 16.822  1,8  16.817  1,7
Busdrift NT-afregning 162.037  17,4  166.061  17,1
Busdrift trafikplanlægning 4.758 0,5 4.833 0,4
Kørselskontor 2.590 0,3 2.663 0,3
Råd og Nævn 1.591  0,2 1.591  0,2
Administration 20.615  2,2 20.911  2,1
    
Ikke rammebelagte driftsudgifter    
Aktivitetsbestemt medfinansiering 671.194  72,0 706.756 72,6
    
I alt driftsaktiviteter 932.478 100 973.842 100

Driftsaktiviteter i 2019
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Der er realiseret et moderniserings- og effektiviseringsbidrag svarende til 1,5 % a f serviceudgifterne i forvaltningen.  
Den konkrete udmøntning betyder justeringer i antallet af afgange på linje 1, 2 o g 12.  Des uden justeres antallet af 
afgange i tidsrummet 17.00-17.30 på flere bybuslinjer. Der afsættes midler til oprettelse af såkaldte knudepunkter i 
kommunens yderområder, som vil forbedre omstigningsmulighederne mellem hovednettet og andre transportformer 
som cykel, delebil og PLUS-tur.

Der er afsat midler til indsatser for trivsel hos børn og unge. Midlerne udmøntes på baggrund af en afdækning af de 
samlede kommunale tilbud på området. Der er overflyttet midler til sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter i forbindel-
se med at et projekt under sundhedsrammen er gjort permanent. 

Budgettet for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering er justeret i henhold til prognose for 2019 udarbej -
det af Kommunernes Landsforening og Sundhedsdatastyrelsen.

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
Moderniserings- og effektiviseringskatalog -3.357
Øvrige effektivseringer -684
NT-knudepunkter 588
Sundhedsfremme og trivsel, børn og unge 700
 
Tekniske ændringer  
Lønregulering  647
Sats- og takstregulering 901
Demografi 438
NT budget - tilpasning budget 5.811
Lov- og cirkulæreprogram, databeskyttelseforordning 253
Projektmidler flyttet til Aalborg Sundhedscenter -500
Overflytning af midler fra Borgmesterens Forvaltning ifbm. Arbejdsmiljøopgave 400

Ikke rammebelagte driftsudgifter 1.000 kr. 

Tekniske ændringer  
Justering op til KL’s Skøn for udgifter til Aktivitetsbestemt Medfinansiering 35.562 
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Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Mål- og Resultatkrav

Med udløbet af sundhedspolitikken for 2015-2018 har S undheds- og Kulturudvalget besluttet at fastholde pejlemær-
kerne fra Sundhedspolitikken i en let omskrevet form, da de rummer de aktuelle problemstillinger. I stedet for at bruge 
ressourcer på at formulere en helt ny sundhedspolitik, sættes der fokus på at få sat flere konkrete handlinger i gang på 
tværs af forvaltningerne. Således er det planlagt, at byrådet primo 2019 v edtager en ambitiøs handlingsplan for 2019-
2022. 

Sundheds- og Kulturforvaltningens opgave er at understøtte opfyldelsen af målene dels gennem at være politikformu-
lerende og koordinerende for samarbejdet med de øvrige forvaltninger, dels i samarbejde med fagforvaltningerne at 
igangsætte aktiviteter, der understøtter opfyldelse af målene og dels at udvikle egne tilbud i forvaltningen, herunder på 
Sundhedscentret. 

Der er i Sundhedsrammen afsat midler til at understøtte arbejdet med konkrete indsatser, som Sundheds- og Kulturud-
valget udmønter hen over året.

For den kollektive trafiks vedkommende er målet for 2019 a t opnå status quo for passagertallet inden for de fastlagte 
rammer – dvs. et passagertal på ca. 17 mio . indstigende passager i 2019.

Der er igangsat et arbejde med en ny kollektiv trafikplan, som skal behandles politisk i efteråret 2019. 

Administrationen understøtter arbejdet med Sundheds- og Kulturforvaltningens generelle mission, og der arbejdes på 
den baggrund med følgende pejlemærker og leveregler for forvaltningen, herunder administrationen:

Sundhedsfinansiering (1.000) 2015  2016  2017  2018 2019

Antal borgere der modtager spec. genoptræning   1.179   1.193   1.285  1.254
Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi   2.741   2.778   2.862  2.915
Antal sygehusudskrivelser 29.514  29.347 28.548 * 
Antal ambulante besøg og ydelser 391.948  406.649 424.309 * 
Antal genindlæggelser (alle borgere) 1.854  1.800 1.793  * 

Kollektiv trafik 2015  2016  2017  2018 2019

Passagertal Aalborg Kommune (mio.) 16,2   16,5   16,6   17,0  17,0

Budget 2019-2022 • Sundheds- og Kulturforvaltningen

* På grund af nyt DRG-system er der ændret opgørelsesmetode, hvilket betyder, at det ikke er muligt at anvende tallene 
fra 2018 i s ammenligning. 2018 og 2019 e r prognosetal.
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Pejlemærker:
• Vi fokuserer på kerneopgaven og borgerne
• Vi er first movers
• Vi digitaliserer med gevinst
• Vi løser opgaverne med viden og faglighed
• Vi tænker i helheder.

Leveregler:
• Vi samarbejder og er servicemindede
• Vi tager ansvar for opgaverne på tværs
• Vi sikrer, at opgaverne har et klart formål og giver mening
• Vi kommunikerer åbent om muligheder og begrænsninger i 
opgaveløsningen
• Vi omgås hinanden med ordentlighed og respekt

I 2019 vil administr ationen have særligt fokus på effektive indkøb som led i udmøntningen af kommunens nye indkøbs-
politik. Herudover vil der være fokus på såvel optimering som automatisering af administrative processer i forvaltnin-
gen.

Anlægsprojekter i 2019

Aalborg Kommune fik i 2018 andel i Ældre- og Sundhedsministeriets pulje til etablering af Læge- og Sundhedshuse. 
Det samlede tilskudsbeløb udgør 15,8 mio . og indarbejdes med 13.800 kr. på udgifts- og indtægtssiden i 2019.

De øvrige anlægsprojekter i sektoren vedrører den kollektive trafik og drejer sig om midler afsat til mindre anlægsopga-
ver.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2019-2022.

 1.000 kr. 

Læge- og sundhedshus i Storvorde (Netto) 0
Læskærme, Kollektiv Trafik 500
Pulje, Forbedret fremkommelighed, Kollektiv Trafik 1.200
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Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt

Sektorens budget og formål 

Sektoren omfatter driften af Sundheds- og Kulturforvaltningens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som 
udføres af Aalborg Sundhedscenter, Forebyggende medarbejdere, Børn- og Ungeteamet ”Sund Ung”, Kvarterværkste-
det og Center for Mental Sundhed. Formålet er at være den udførende og borgernære del af den sundhedsfremmende 
og forebyggende indsats. En væsentlig opgave er, at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende 
indsatser bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er 
ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland.

Fritidsområdets opgaver omfatter bl.a. drift af idrætsfaciliteter, det idébetonede foreningsliv, voksenundervisning i 
aftenskoler og daghøjskoler samt musik- og spejderkorps. Fritidsområdet står for driften af en række haller, fritidsfa-
ciliteter og sportsanlæg, yder støtte til det frivillige foreningsliv samt arrangerer og indgår i samarbejder om en lang 
række arrangementer og events. Området og opgaverne hører under Folkeoplysningsloven. Endvidere administrerer 
Fritidsområdet §18 P uljen, der understøtter frivilligt socialt arbejde.

Landdistriktsområdet arbejder med at udvikle landdistrikterne på forskellig vis – fra økonomisk støtte til borgernes 
egne projekter via puljer til proaktive indsatser f.eks. ved at igangsætte eller bistå udviklingsplaner for byer i landdi-
striktet, rådgive borgere/lokalråd om projektudvikling, fundraising og deltagelse i udviklingsprojekter i samarbejde med 
andre forvaltninger eller aktører. Den overordnede ramme er Landdistriktspolitikken.

Budget - Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
Udgifter 209.597 218.687  216.161  216.161  216.161
Indtægter -21.348  -21.848  -21.848  -21.848  -21.848
Netto 188.249  196.839  194.313  194.313  194.313

Sektor i alt, nettodrift 188.249  196.839  194.313  194.313  194.313
     
Anlæg     
Udgifter 48.295 42.170  40.670 47.670 17.170
Indtægter 0 0 0 0 0
Netto 48.295 42.170  40.670 47.670 17.170
     
Sektor i alt, netto 236.544 239.009 234.983 241.983 211.483
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Driftsaktiviteter 

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Center for Mental Sundhed 6.329 3,4 6.898 3,5
Sundhedscenter Aalborg 20.550 10,9  22.175  11,3
Kvarterværksted 1.840  1,0  1.873  1,0
Sund Ung 2.226 1,2  2.304 1,2
Forebyggende hjemmebesøg 3.958 2,1  4.089 2,1
Idræts- og svømmehaller + ejendomme til fritidsaktiviteter m.v. 80.871  43,0 85.968 43,7
Folkeoplysning og Fritidsaktivteter m.v. 51.165  27,2 50.007 25,4
Andre udgifter udenfor Folkeoplysningsloven 3.497 1,9  4.997 2,5
Landdistriktsudvikling 5.269 2,8 5.769 2,9
Støtte til frivilligt socialt arbejde 5.621  3,0 5.630 2,9
Administration 6.923 3,7 7.129  3,6
    
I alt driftsaktiviteter 188.249 100 196.839 100

Driftsaktiviteter i 2019

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Der realiseres et Moderniserings og effektiviseringsbidrag svarende til 1,5 % a f serviceudgifterne i forvaltningen. De 
konkrete budgetændringer omfatter bl.a. en rammebesparelse på aftenskoleområdet, bortfald af tilskud til ”Den Fri 
Kvote” til daghøjskoler, flytning af foreninger fra private til kommunale lejemål, effektiviseringer i drift af foreningsfa-
ciliteter samt en takststigning på svømmehaller. Der er overført godt 5 mio. kr. fra anlæg til drift, og der er indarbejdet 
afdrag på energibesparende tiltag vedr. anlægspulje og vandbehandlingsanlæg.  Der er tilført 0,6 mio. kr. til Projektet 
”Bevæg dig for livet”, ligesom der er afsat 0,6 mio. kr. til ”Idrætsmødet”, som bliver en tilbagevendende idrætsfestival.
 
Der er afsat 0,6 mio. kr. til at øge kapaciteten i stresstilbuddet Åben og Rolig i Center for Mental Sundhed. Det er for-
ventningen at den nuværende ventetid til tilbuddet dermed kan nedbringes.

På landdistriktsområdet er der overført 1,0 mio . kr. fra anlæg til drift.
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Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
Moderniserings og effektiviseringskatalog -3.151
Optimering Center for Mental Sundhed 600
”Bevæg dig for Livet” - visionskommune 600
”Idrætsmødet” - idrætsfestival 600
 
Tekniske ændringer  
Lønregulering  2.253
Lønregulering, selvejende 1.558
Sats- og takstregulering 60
Afdrag på energilån, anlægpulje og vandbehandlingsanlæg -1.050
Overført fra anlæg til drift - vedligehold alle svømme- og idrætshaller 5.125
Overført fra anlæg til drift - landdistrikter, forsamlingshuspulje 1.000
Projektmidler overført fra anden sektor 500

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Sundhed
På sundhedsområdet vil der forsat være fokus på udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud målrettet 
borgere i kommunen. Der vil være særligt fokus på social ulighed i sundhed, fremme af mental sundhed, udbygning af 
tilbud til unge samt udbygning af det nære sundhedsvæsen i samarbejde med øvrige relevante forvaltninger og Region 
Nordjylland samt alment praktiserende læger. Center for mental sundhed vil fortsat arbejde på at sikre alle henviste 
borgere hurtigst muligt kommer i gang med Åben og Roligt forløb.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2015  2016  2017

Antal borgere til borgerrettede aktiviteter på Sundhedscenter Aalborg 3.467 3.329 3.196
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Fritid
Aalborg Kommune råder i dag over 49 kommunale haller og giver tilskud til 17 s elvejende/private haller. Derudover 
administrerer Fritidsområdet aktiviteter i regi af Folkeoplysningsloven, herunder ca. 550 frivillige foreninger, ca. 23 
aftenskoler, samt 3 daghøjskoler. Fritidsområdet er også en aktiv part eller igangsætter af mange forskellige arrange-
menter inden for sport og fritid.

Tilskudsberettigede foreninger 2015  2016  2017  2018

Antal medlemmer af foreninger 83.559 84.177  85.857 86.396
Antal deltagere - aftenskoler* 49.319  43.355  46.610  
Antal årselever - daghøjskoler 460 620 391  
Budgetterede kr. pr. indbygger - fritid 766 755  640 635

Landdistrikt
Landdistriktsområdet har fokus på de lokalområder og byer i Aalborg Kommune, som ligger uden for Aalborgs bynære 
kerne. Alle byer og områder kan, uanset størrelse eller beliggenhed, søge ind på Aalborg Kommunes puljer til landdi-
striktsudvikling, benytte sig af tilbud om aktiviteter i landdistrikterne og deltage i konkrete ind-satser.

Landdistrik - indbyggertal 2013  2014 2015  2016  2017  2018

Indbyggertal i landdistriktet 74.785 74.938 77.867 78.230 78.510  79.014
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Mål- og Resultatkrav

Aalborg Sundhedscenter arbejder med en målsætning om at andelen af borgere, der deltager i rehabilitering, og som 
oplever en forbedring af deres mentale og fysiske helbred skal være mindst 60%. Ligeledes arbejdes der indenfor ryge-
stop efter målsætningerne om, at 80% er røgfri ved kursets afslutning, og 50% er røgfri seks måneder senere. 

Indsatserne inden for den borgerrettede forebyggelse udvikles fortsat, herunder en decentral tilpasning af Sundheds-
centerets tilbud til særligt udsatte grupper bl.a. i nogle af boligområderne og i oplandsbyer i samarbejde med jobcen-
tret, socialpsykiatrien og særlige arbejdspladser, samt andre aktører i området.

På børne- og ungeområdet udføres udskolingsundersøgelser i alle 9. klasser. Udskolingsundersøgelserne giver en sta-
tus på udviklingen i BMI, men derudover findes der ikke mange tilgængelige sundhedsdata for børn og unge under 16.

Mental sundhed handler om at være aktiv, have følelsen af at høre til og have et formål med livet. Den mentale sundhed 
er ligeså vigtig som fysisk sundhed. Center For Mental Sundheds primære indsats er; kurset Åben og Rolig, som er et 
stresshåndteringskursus til voksne med stresssymptomer, forebyggelse og tidlig opsporing af psykisk sårbarhed blandt 
unge på ungdomsuddannelser. Endvidere tilbyder centeret ”ABC for Mental sundhed”, som er en informationsindsats 
om, hvad man selv kan gøre for at holde sig mental sund. Centret er også ansvarlig for udmøntningen af ”kultur på 
recept” til borgere, der er langtidssygmeldte med stress, moderat angst eller depression.

Fritidspolitikken i Aalborg Kommune har fokus på at understøtte aktivt medborgerskab og forpligtende fællesskaber, at 
flere bliver mere aktive i fritiden og at det skal være nemmere at være frivillig i foreningslivet. Dette understøttes bl.a. 
af den nye ”visions Kommuneaftale” som Aalborg Kommune har indgået med Danmarks Idrætsforbud og DGI. Aftalen 
skal sikre, at der målrettet arbejdes med at 50% af kommunens borgere bliver medlem af en idrætsforening, og 75% a f 
kommunens borgere bliver fysisk aktive i 2025.

Landdistriktspolitikken har til mål at understøtte det lokale initiativ, udvikle byernes fysiske rammer, fremme oplevel-
ses- og aktivitetsmuligheder, sikre bedre adgang til naturoplevelser, understøtte erhvervsudvikling via landdistriktets 
stedbundne ressourcer og at styrke kendskabet til landdistriktets særlige identitet og kvaliteter. Blandt resultatmålene 
er årligt at støtte 50-60 projekter via AKA-midler og 8-10 st ørre lokale projekter, at der igangsættes projekter i alle 
landdistrikter, at der understøttes lokale kulturprojekter, natur- og friluftslivsprojekter samt projekter til fremme af 
aktiviteter og tilgængelighed ved vandløb, søer, fjord og kyst.
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Anlægsprojekter i 2019

Der er afsat en anlægsramme på 8 mio. kr. til energieffektiviseringer i haller/fritidsfaciliteter, som finansieres ved 
låneoptagelse. Der er tilført 1,5 mio . kr. til ombygning af bibliotekslokaler i Haraldslund og 3 mio. kr. til omdannelse af 
bygningen, der i dag rummer Vejgaard Bibliotek. Ligeledes er der over en 3-årig periode afsat 45 mio. til tilbygning af 
ekstra haller, styrketræningsfaciliteter mv. i Gigantium.  Der er overført 6,125 mio . kr. til drift – heraf 5,125 mio . kr. til 
”vedligehold alle svømme- og idrætshaller” og 1,0 mio . kr. vedr. forsamlingshuspuljen på landdistriktsområdet

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2019-2022.

Anlægsprojekter i 2019 1.000 kr. 

Prioriteringkatalog 4.000
Etablering af kunstgræsbaner 3.000
Renovering af Nibe Svømmehal 6.000
Hals, fritid, sport og oplevelser 1.500
Investeringer i Løvvangområdet 1.000
Halprojekt, Vestbjerg 3.000
Halprojekt, Skipperen 3.000
Medfinansiering af lokale initiativer 170
Energibesparende foranstaltninger 8.000
Udvidelse af Gigantium 4.000
Ombygning af Haraldslund Bibliotek 1.500
Ombygning af Vejgaard Bibliotek 3.000
Byfornyelse i mindre landsbyer 4.000
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Sektorens budget og formål 

Kulturområdet har bl.a. til opgave at forestå støtte eller yde tilskud til offentlige, selvejende og private tilbud og aktører 
inden for musik, kunst, museer, scenekunst, oplevelser, udstillinger mm. Stadsarkivet inkl. udvandrerarkivet er ligeledes 
en del af sektoren. Kulturområdet giver tilskud til kulturinstitutioner, til musiske arrangementer og kulturelle aktiviteter 
og har et rammebeløb, som disponeres og bevilges af Sundheds- og Kulturudvalget. Området er reguleret af en række 
forskellige love – bl.a. teater-, musik, film, bibliotek, arkiv- og museumsloven. Flere kulturtilbud modtager statsligt 
tilskud, og alle har en væsentlig egen indtjening, fx billetsalg, øvrigt salg, sponsorater, fondsmidler og arrangementer. 

Aalborg Bibliotekerne består af hovedbibliotek og en decentral biblioteksstruktur med lokalbiblioteker og bogbusbe-
tjening i landdistrikterne. Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved 
at stille bøger, musik, multimedier, internetadgang elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. 
Benyttelsen af de fysiske medier er vigende samtidig med at benyttelsen af de digitale bibliotekstilbud stiger moderat. 
Bibliotekerne i hele kommunen benyttes fortsat i stigende grad som møde-, arbejds- og samlingssted for alle borgere, 
dog ses en pæn stigning i besøgstallet blandt de unge studerende, som bruger biblioteket til forberedelse og gruppear-
bejde i forbindelse med studier og lign. Interessen for at deltage i bibliotekets aktiviteter som eksempelvis bogcafeer, 
debatarrangementer og børnearrangementer er fortsat stigende.

Sektor Kultur og Biblioteker

Budget - Sektor Kultur og Biblioteker      
    
Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022 
Serviceudgifter     
Udgifter 227.674 233.230 235.642 235.642 235.642
Indtægter -13.905  -13.905  -13.905  -13.905  -13.905
Refusion -2.675 -3.555  -3.895 -3.895 -3.895
Netto 211.094  215.770  217.842  217.842  217.842
     
Sektor i alt, nettodrift 211.094  215.770  217.842  217.842  217.842
     
Anlæg     
Udgifter 18.940 16.350  16.350  16.350  16.350
Indtægter     
Netto 18.940 16.350  16.350  16.350  16.350
     
Sektor i alt, netto 230.034 232.120  234.192  234.192  234.192
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Der realiseres et Moderniserings og effektiviseringsbidrag svarende til 1,5 % a f serviceudgifterne i forvaltningen. De 
konkrete budgetændringer omfatter bl.a. en ændret biblioteksstruktur i Aalborg by og ændret bogbusbetjening i kom-
munen, driftsoptimering af kulturhuse, fjernelse af tilskud til små museer og Orkester Norden, nedlæggelse af Aalborg 
Festival og en reduktion i tilskud til Platform4.

Der tilføres 0,6 mio. kr. til etablering af et kompetencecenter for rytmisk musik med det formål at understøtte og skabe 
vækst i branchen bl.a. ved en øget professionalisering, deling af viden, erfaringer, know-how og netværk. 

Der tilføres 0,2 mio. kr. i yderligere driftstilskud til Ordkraft. Ligeledes tilføres 0,2 mio. kr. til at understøtte bogbusbe-
tjening og tilskud på 0,2 mio. kr.  til Nibe Museum videreføres.  Fra 2020 øges driftstilskuddet til Kunsten og Aalborg 
Symfoniorkester med 1,0 mio . kr. til hver.

Driftsaktiviteter i 2019 

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Museer 16.783  8,0 17.172  8,0
Teatre 7.466 3,5 7.647 3,5
Musikarrangementer 43.583 20,7 44.964 20,8
Andre kulturelle opgaver 42.407 20,1  43.936 20,4
Aalborg Stadsarkiv 5.833 2,8 6.046 2,8
Biblioteksdrift 87.941  41,7  88.768 41,1
Administration 7.031  3,3 7.237  3,4
    
I alt driftsaktiviteter 211.044  100 215.770  100
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Nøgletal Kultur 2014 2015  2016  2017  2018

Budgetterede kr. pr. indbygger    
Kultur 546 550 562 562 544

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Serviceændringer  
Moderniserings- og effektiviseringsprogram -3.555
Kompentencecenter for rytmisk musik 600
Driftstilskud ArtCentre 920
Ordkraft, øget driftstilskud 200
Nibe Museum, reduktion i ME-katalog bortfalder 200
Understøttelse af bogbusbetjening 200
 
Tekniske ændringer  
Lønregulering 2.396
Lønregulering, selvejende 3.615
Sats- og takstregulering 100

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
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Kultur
Kulturområdet varetager drift og udvikling af fire kommunale kulturinstitutioner: Nordkraft Event, Kunsthal Nord, Stad-
sarkivet og Trekanten. 

Aalborg Kommune har samarbejdsaftale med 14 kulturinstitutioner , som modtager mere end 0,5 mio. kr. årligt i 
kommunalt tilskud. Disse er: Kunsten, Nordjyllands Historiske Museum, Springeren, Aalborg Symfoniorkester, Skråen, 
Studenterhuset, 1000Fryd, Musikkens Hus, Aalborg Zoo, Huset, Teater Nordkraft, Utzon Center, Det Hem´lige Teater 
og Aalborg Karneval.

Nye initiativer finansieret indenfor sektorens budgetramme 1.000 kr. 

Etablering af musikudvalg 768

Formålet med et kommunalt musikudvalg er at fremme det rytmiske musikliv i Aalborg Kommune og medvirke til at 
samordne den musikalske virksomhed i overensstemmelse med kulturpolitikken i Aalborg kommune. Finansieringen 
sker inden for eksisterende budgetramme ved tilførsel af eksisterende midler til rytmisk musik i Kulturpuljen samt 
eksisterende bevilling til MUSAM.
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 2015  2016  2017

Selvejende og foreningsdrevne
Kunsten(a) 0(f) 117.834  95.850
Nordjyllands Historiske Museum 79.222 83.158  67.048
Springeren 22.026 20.844 27.159
Aalborg Symfoniorkester 75.088 71.231  90.397
Skråen 145.635  141.317  
Studenterhuset(b) 10.176  15.417  15.000
1000frydb 13.000  10.800 13.600
Musikkens Hus 328.018  337.270  362.097
Aalborg Zoo 381.113  380.126  366.417
Husetb 7.650 6.500 6.300
Aalborg Karneval(c) 65.000 70.000 70.000
Det Hem’lige Teater 5.527  5.058 4.467
Teater Nordkraft 19.811  18.095  21.407

Kommunale kulturinstitutioner  
Trekanten  149.158 (g) 117.350  62.903 (h)

Kunsthal Nord(d) 10.381  12.608  11.737
Stadsarkivet 19.462  (i) 14.123  15.241
Nordkraft Event(e) - - -

Besøgstal for de kulturinstitutioner, der modtager over 0,5 mio. kr. i tilskud

a - Lavt besøgstal grundet ombygning
b - Kun opgjort publikum ved koncerter
c - Alene Stjerneparaden
d - Udstillinger og fernisering

e - Nordkraft Event har ikke egne besøgende, da alle publikumsrettede 
      aktiviteter sker i samarbejde med andre aktører
f - lukket pga. af ombygning
g - nogle aktiviteter er anslået grundet ombygning
h - byggeri i perioden
i  - deltagelse i en serie julearrangementer på Rådhuset mv.
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Derudover har området mere end 20 faste tilskudsmodtagere – bl.a.: Godthåb Hammerværk, Sundby Samlingerne, 
Nibe Museum, Nibe Festival, Nordkraft Big Band, Biffen i Nordkraft og Den Blå Festival. Endelig administrerer kulturom-
rådet midler til Kunstfonden, Kulturpuljen, Kulturaftale Nordjylland og Den Vestdanske Filmpulje.
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Udlånet skifter karakter og flytter sig mere og mere over på de digitale tilbud. Dog er der fortsat en stor interesse fra 
borgerne i at låne de fysiske materialer, selvom denne type af udlån er stagnerende , så vil bibliotekets tilbud  også i 
årene frem indeholde begge tilbud. Aalborg Bibliotekerne arbejder meget med at promovere læselyst til børn og unge, 
og her kan ses en stigning i brugen af eReolenGO, som er et digitalt tilbud med e-bøger og netlydbøger til børn og 
unge.

Besøgene på bibliotekerne må forventes at falde en smule i 2019, da biblio teksstrukturen ændres, og der lukkes 3 
biblioteker, og bogbussernes køreplan ændres

Besøg på bibliotekets hjemmeside forventes at stige, da det er indgangen til det digitale bibliotekstilbud

Mål- og Resultatkrav

Kulturens overordnede mål er bl.a. dannelse og identitetsskabelse i fællesskaber og for den enkelte. Kulturlivet i Aal-
borg Kommune er nyskabende og alsidigt - og rummer både bredde og elite, amatøren og den professionelle. Kultur er 
også en vigtig faktor for erhvervsudvikling og for evnen til at tiltrække og fastholde arbejdskraft og borgere.

Kulturpolitikken har bl.a. som mål at tilbyde alsidig og nyskabende kunst og kultur på højt nationalt og internationalt 
niveau, at flere benytter kulturlivet, og at flere involverer sig i at skabe kunst og kultur. I disse år er der bl.a. fokus på 
fortsat at udvikle attraktive fysiske rammer og faciliteter for kunst og kultur i Aalborg, bl.a. via deltagelse i projektudvik-
lingen af Spritten og ved etableringen af en et kompetencecenter for rytmisk musik. Derudover skal der nedsættes et 
musikudvalg og udarbejdes en ny kulturpolitik samt en event- og kulturstrategi.

Aalborg Bibliotekerne skal i 2019 arbejde eft er den Vision for bibliotekstilbuddet, som Sundheds- og Kulturudvalget 
forventes at godkende sidst på året 2018. Visionen t ager udgangspunkt i Biblioteksloven samt den formulering af bib-
liotekets kerneopgave, der blev udarbejdet i 2017. Biblio teket er det frie rum til mødet mellem mennesker, med plads 
til alle og respekt for forskellighed. Gennem vores professionelle værtskab sætter vi perspektiv på og formidler viden, 
kultur og litteratur, der giver nye erkendelser, fremmer dannelse og dermed understøtter demokratiet.
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Biblioteker

Nøgletal 2019 (mio. enheder) 2016  2017  2018 2019

Antal årlige udlån  1,8   1,7   1,7  1,7 
Antal årlige besøg  2,0   2,0   2,0  1,8
Antal besøg på hjemmesiden  1,2   1,3   1,4  1,5
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Anlægsprojekter i 2019
 

Anlægsprojekterne i denne sektor knytter sig til faste anlægstilskud og kulturpuljen Rum og Rammer”.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2019-2022.

 1.000 kr. 

Kunsten, vedligeholdelse 2.000
Musikkens Hus 10.390
Aalborg Zoologisk Have - rammebeløb til anlægsarbejder 400
Kulturens ”Rum og Rammer” - Anlægspulje på kulturområdet 1.900
Spritten, tilskud til vedligeholdelse 1.660

Budget 2019-2022 • Sundheds- og Kulturforvaltningen
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Miljø- og Energiforvaltningen

Drifts- og anlægsramme for Miljø- og Energiforvaltningen 

Beløb i 1.000 kr.  Drift 2019  Drift 2019
 Udgift  Indtægt
Serviceudgifter  
Miljø og Plan  111.661  -21.084
Bæredygtighed og Udvikling  34.785  -23.440
Administration og Service  6.102  0
  
Ikke rammebelagte driftsudgifter  
Administration og Service  5.515  0
  
Brugerfinansierede områder   
Aalborg Gas, Naturgas Net  1.771  -1.864
Aalborg Renovation  293.962  -260.046
Miljø og Plan  25  -444
Administration og Service    41.520  -41.520
  
Drift I alt 495.341 -348.398
  
 Anlæg 2019 
 Udgift Indtægt
  
Anlæg - Skattefinansieret  
Miljø og Plan 300 0
  
Anlæg - Brugerfinansieret  
Miljø og Plan 440 0
  
Anlæg I alt 740 0

Budget 2019-2022 • Miljø- og Energiforvaltningen
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Strategisk grundlag for Miljø- og Energiforvaltningen

Samlet omfatter Miljø- og Energiforvaltningens drifts- og anlægsudgifter ca. 0,5 mia. kr., der bl.a. sikrer tiltag, der be-
skytter vores grundvand, samt øvrige miljø- og beredskabsmæssige tiltag. 

Nærværende budget bygger på administrationsbidragsaftalen med Borgmesterens Forvaltning fra 2014. A alborg Re-
novation og Aalborg Vandsamarbejder betaler endvidere for administrations- og serviceydelser fra Aalborg Forsyning, 
Service A/S via indgået ydelseskøbsaftale. Det skal bemærkes, at en opdateret administrationsbidragsaftale er under 
udarbejdelse. Konsekvenserne heraf vil blive indarbejdet i en senere budgetrevision.

Miljø- og Energiforvaltningen definerede i 2015 n y mission, vision og værdigrundlag:

Mission
Vi skaber tryghed og bæredygtighed – også for kommende generationer.

Vision
Aalborg for fremtiden 
• Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd som grundlag for grøn omstilling
• Vi skaber helhedsløsninger, der opfylder samfundets behov for fornyelse, tryghed og sikker drift
• Vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd så vi trives og føler medejerskab

Værdier
Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør.
• Tillid - Vi stoler på hinanden og har frihed under ansvar.  
• Respekt - Vi møder omverdenen og hinanden med indsigt og gør en positiv forskel.
• Faglighed - Vores opgaveløsning er baseret på høj faglighed og kvalitet.
• Samarbejde - Vi hjælper hinanden og har fælles ansvar for fælles opgaver. 
• Udvikling - Vi er nyskabende, omstillingsparate og proaktive.

Budget 2019-2022 • Miljø- og Energiforvaltningen
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Øvrige budgetbemærkninger
Miljø- og Energiforvaltningen har endvidere i lighed med tidligere år - og helt i tråd med koncernens miljøprofil - udar-
bejdet miljø- og ressourcemæssige målsætninger samt grønne nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønne 
miljøredegørelser for 2018 o g efterfølgende år.

I 2017 ble v de organisatoriske forhold i Miljø- og Energiforvaltningen tilpasset Aalborg Forsynings selskabsstruktur. 
Denne struktur er videreført i nærværende budget.

Sektor Miljø- og Plan samler forvaltningens kerneopgaver. Samtidig er Renovation tilknyttet ledelsesmæssigt til sekto-
ren.

Sektor Bæredygtighed og Udvikling har med udgangspunkt i grøn omstilling fokus på opbygning og efterfølgende 
styring af projekter samt drift af fælles sekretariater mv. 

I sektor Administration og Service samles de administrative opgaver, således sektoren er støttefunktion for de kommu-
nale funktioner og afsnit.

I nærværende budget er de enkelte sektorers budgetrammer endeligt korrigeret i forhold til de organisatoriske ændrin-
ger. Korrektionen er sket inden for de nuværende budgetrammer. 

Budget 2019-2022 • Miljø- og Energiforvaltningen
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Miljø- og Energiforvaltningen 
- Skattefinansierede områder

Miljø og Plan
• VandMiljø
• By- og LandMiljø
• Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S
• Administration

Bæredygtighed og Udvikling
• Center for Grøn omstilling
• NBE-sekretariatet
• Limfjordssekretariatet
• Administration

Administration og Service
• Fælles Funktioner

Miljø- og Energiforvaltningen 
- Ikke rammebelagte driftsudgifter

Administration og Service
• Fælles Funktioner, tjenestemandslønninger og -pensio-

ner vedr. AKE El-Net

Miljø- og Energiforvaltningen 
- Brugerfinansierede områder

Aalborg Gas, Naturgas Net
• Naturgas Net

Aalborg Renovation
• Generel administration
• Dagrenovation - restaffald
• Storskrald og haveaffald
• Glas, papir og pap - erhverv
• Farligt affald - erhverv
• Genbrugsstationer
• Øvrige ordninger og anlæg

Miljø og Plan
• Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed 
 – finansieret af de deltagende vandværker

Administration og Service
• Omkostningscenter for GIS
• Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd
• Fælles

Sektorer og driftsområder under 
Miljø- og Energiforvaltningen

Budget 2019-2022 • Miljø- og Energiforvaltningen
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Fokusområder i budget 2019-22

Brugerfinansierede områder
Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget sikrer den nødvendige vedligeholdelse og 
udbygning af kapitalapparatet. 

I forhold til Aalborg Gas, Naturgas Net forventes sektoren fortsat nedlagt i løbet af 2019, h vor sektorens aktiviteter 
forventes frasolgt.

Sideløbende hermed forventes DiGit-DAD (Omkostningscenter GIS) overdraget til Aalborg Service A/S i løbet af 
2018/19. 

De budgetmæssige konsekvenser heraf, vil blive indarbejdet i en efterfølgende budgetrevision, når de endelige aftaler 
er på plads.

Skattefinansierede områder
I Miljø og Plan vil der fortsat være fokus på at levere en høj kvalitet i miljøreguleringen af virksomheder og landbruget 
med særlig fokus på at fremme en grøn omstilling.

Aalborg Kommune gennemgår i disse år en positiv udvikling med fortsat vækst og markant forøget byggeaktivitet 
til følge. Derfor har byrådet valgt at finde midler til at fastholde de nuværende sagsbehandlingstider i forhold til den 
påkrævede miljøsagsbehandling og konsekvensvurdering af lokalplaner og byggesager. Således sikrer de tildelte midler, 
at Miljø- og Energiforvaltningen har de fornødne ressourcer til at understøtte den fortsat gode udvikling i Aalborg 
Kommune.

Samtidig sikrer budgettet, at Aalborg Kommune fortsat kan efterleve KL’s servicemålaftale på miljø- og byggesager via 
den erhvervsrettede indsats ”En Indgang”.

Budgettet indeholder også anlægsmidler i 2019 til a t arbejde hen mod en forbedring af Binderup Å. Der er fokus på 
vandløbsstrækningen omkring Binderup Mølle. Her findes en kunstig opstemning i vandløbet, som hindrer, at fisk kan 
bevæge sig frit i vandløbet. Fjernelse af den og restaurering af vandløbsstrækningen vil hæve naturværdien og de re-
kreative værdier langs hele vandløbet markant. Midlerne er primært til at undersøge mulighederne for at nå bedst i mål 
med et senere større anlægsprojekt. Binderup Å er i dansk sammenhæng helt unik, fordi den har bevaret et ureguleret, 
naturligt og dynamisk forløb. Vandløbet er udpræget grundvandsfødt og har et meget stort potentiale med vidtstrakte 
forekomster af grus. Binderup Å har således potentiale til at udvikle sig til et af landets fineste vandløb. 

Vandforsyningen i kommunen leveres af knap 100 almene v andværker og omkring 1.500 ejendomme med e gen boring. 
En ny vandforsyningsplan for Aalborg Kommune er en del af det arbejde, der er planlagt i 2019. V andforsyningspla-
nen beskriver en række indsatser, som skal gennemføres for at sikre rent og tilstrækkeligt vand til rimelige penge. 
Forsyningssikkerhed, samarbejde mellem vandværker, grundvandsbeskyttelse og rammer for fordelingen af vandet i 
indvindingstilladelser er nogle af de emner, der vil indgå. 

Miljø- og Energiforvaltningen har i 2018 i gangsat udarbejdelsen af en ny energistrategi, som skal være færdig i 2019. 
Strategien skal danne baggrund for de langsigtede beslutninger, der skal til for at sikre den grønne omstilling og 
opfyldelse af de lokale, nationale og internationale klima- og energimålsætninger. Sideløbende hermed deltager Miljø- 
og Energiforvaltningen sammen med de øvrige kommuner i Nordjylland og regionen i udarbejdelse af en strategisk 
energiplan for Nordjylland. Med den strategiske plan skabes en fælles retning mod at gøre Nordjylland selvforsynende 
med vedvarende energi og uafhængig af fossile brændstoffer.

Budget 2019-2022 • Miljø- og Energiforvaltningen
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I tætbyen skal affald opsamles i nedgravede containere. Planlægningen med at finde arealer til nedgravede containere 
er i fuld gang, og i 2019 f ortsætter etableringen af nedgravede containere til affald i tætbyen, og containerne etableres 
på offentlig arealer i perioden 2018-2023.

Ved valg af container til restaffald er det besluttet, at madaffald på sigt skal indsamles sammen med restaffald. Madaf-
fald skal indsamles i grønne poser, som efterfølgende kan farvesepareres. Det er politisk besluttet, at der ikke må tilfø-
res plast til markerne som konsekvens af genanvendelse af madaffald, og i 2019 f ortsætter arbejdet med at kortlægge 
muligheder for behandling af madaffald, som sikrer dette.

Miljø- og Energiudvalget har netop vedtaget en revideret rottehandlingsplan, som fortsat har øget fokus på effektiv og 
miljørigtig rottebekæmpelse og forebyggelse. Forvaltningen vil i de kommende år få opsat rottespærrer på samtlige 
kommunale institutioner samt på de private institutioner, som ønsker det. Der vil fremover også være fokus på en øget 
tværkommunal indsats i forhold til bl.a. sociale sager, hvor rottebekæmpelsen kun er en del af problemet.

Endvidere er der afsat en budgetramme til at sikre Aalborg Kommunes kommende bidrag til Nordjyllands Beredskab, 
således det høje beredskabsniveau fortsat kan opretholdes i hele Aalborg Kommune. Miljø- og Energiforvaltningen vil i 
dialog med Nordjyllands Beredskab I/S få klarlagt omfanget og indholdet af en aftale for de kommende år.

En målrettet klimaindsats, at fremme af grøn omstilling og en særlig fokus på grønne jobs er dominerende for den ind-
sats, der med det vedtagne budget videreføres. Integration af FN´s verdensmål i de kommunale aktiviteter vil udgøre 
et centralt nyt tiltag i 2019.
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Sektor Aalborg Gas, Naturgas Net

Budget - Sektor Aalborg Gas, Naturgas Net     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Brugerfinansieret drift     
Udgifter 1.771  1.771  1.771  1.771  1.771
Indtægter -1.864  -1.864  -1.864  -1.864  -1.864
Netto -93 -93 -93 -93 -93
     
Sektor i alt, netto -93 -93 -93 -93 -93

Sektorens budget og formål

Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som varetager opgaver inden for distribution af naturgas i 
Aalborg Kommune. Derudover foretages planlægning af gasforsyning, projektering samt drift og vedligeholdelse af 
forsyningsnet vedrørende naturgasforsyning.

Driftsaktiviteter i 2019

De væsentligste opgaver, som Aalborg Gas, Naturgas Net driftsudgifter i 2019 an vendes til, er:

Driftsaktiviteter i 2018

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Brugerfinansieret drift    
Produktion 0 0,0 0 0,0
Distribution 967 54,6 929 52,5
Øvrigt 804 45,4 842 47,5
    
I alt driftsaktiviteter 1.771  100,0 1.771  100,0
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Brugerfinansieret drift  

Der er ingen væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Aalborg Gas, naturgas Net 2018 2019 2020 2021  2022

Distribution af naturgas (1.000 m 3) 2.891  3.005 3.005 3.005 3.005
Anlægsaktiver (mio. kr.) 5,3 5,2 4,9 4,6 4,3
Mellemregning (mio. kr.) -0,6 -1,1  -1,2  -1,3  -0,8
     
- = tilgodehavende hos Aalborg Kommune     

Budget 2019-2022 • Miljø- og Energiforvaltningen

Mål- og resultatkrav

Aalborg Gas, Naturgas Net’s mål er,

at  distribuere naturgas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste tekno-
logi, der er til rådighed,

at sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig naturgasforsyning,

at fastholde eksisterende kunder,

at deltage i Aalborg Energicenter A/S’s arbejde og rådgive om, hvor og hvordan naturgas på en miljømæssig hensigts-
mæssig måde kan anvendes,

at tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne,

at vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt
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Sektor Aalborg Renovation

Budget - Sektor Aalborg Renovation     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Brugerfinansieret drift          
Udgifter 265.630 293.962 286.633 282.170  282.326
Indtægter -249.158  -260.046 -260.892 -261.740  -262.587
Netto 16.472  33.916  25.741  20.430 19.739
           
Brugerfinansieret anlæg          
Udgifter 0 0 0 0 0
Indtægter 0 0 0 0 0
Netto 0 0 0 0 0
           
Sektor i alt - netto 16.472  33.916  25.741  20.430 19.739
           

Sektorens budget og formål          
     
Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som forestår indsamling, håndtering og genbrug af affald på en 
miljømæssig forsvarlig måde.

Driftsaktiviteter i 2019
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Driftsaktiviteter

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Brugerfinansierede udgifter    
Generel administration 44.450 16,7  49.804 16,9
Dagrenovation - restaffald 88.754 33,4 92.742 31,5
Storskrald og haveaffald - private 38.318  14,4  53.026 18,0
Glas, papir og pap - erhverv 1.500  0,6 1.762  0,6
Farligt affald - erhverv 664 0,2 681  0,2
Genbrugsstationer - private og erhverv 55.580 20,9 58.294 19,8
Øvrige ordninger - erhverv 36.364 13,7  37.653  12,8
    
I alt driftsaktiviteter 265.630 100,0 293.962 100,0
    
Lønningernes andel af de samlede drifts og anlægsudgifter
ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord 73.225  38,2 81.480 37,4
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Brugerfinansierede udgifter 1.000 kr. 

Generel administration, udgiftsstigninger grundet forsøg med det miljørigtige HVO brændstof 
og nye vogne. Opnormering af 1 heltidsansa t på Skoletjenesten og 1 heltidsansa t til arbejdsmiljø.
 Implementering af IT systemerne RenoWeb og RenoTrack, samt øget information vedrørende 
kommunale institutioner og nedgravede containere som led i ”Aalborg uden affald”. 5.354

Dagrenovation - restaffald, udgiftsstigninger grundet den fortsatte implementering af ”Aalborg uden affald”. 
Hurtigere etableringstakt af nedgravede containere i Tætbyen jf. møde i Miljø- og Energiudvalget den 7. marts 2018. 
Merudgifter ved uddeling af poser til restaffald, samt ombytning og reparationer af containere hos borgerne. 3.988

Storskrald og haveaffald, udgiftsstigninger grundet den fortsatte implementering af ”Aalborg uden affald”. 
Hurtigere etableringstakt af nedgravede containere i Tætbyen jf. møde i Miljø- og Energiudvalget den 
7. marts 2018. Øg ede udgifter til indvejning af plast/metal og drift af sorteringsanlæg ved I/S RenoNord. 
Opnormering af medarbejdere til indsamling og rådgivning vedr. plast/metal, samt opnormering af 
Bestillerordning – i alt ca. 3 heltidsansatte.
 14.708

Genbrugsstationer, udgiftsstigninger grundet opnormering på de mindre genbrugspladser 
af sikkerhedsmæssige årsager, samt opnormering på de større pladser i sommerhalvåret 
– i alt ca. 8 heltidsansatte. 2.714

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Budget 2019-2022 • Miljø- og Energiforvaltningen
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Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Aalborg Forsyning, Renovation 2018 2019 2020 2021  2022

Abonnementskunder          
- boliger  105.500  106.500  107.000 107.500  108.000
- sommerhuse     4.800  4.800 4.775 4.750 4.725
Erhvervskunder     7.000  7.400 7.400 7.400 7.400
Samlet affaldsmængde i ton(1)   333.948  288.122  288.972 289.222 289.472
Husholdningsaffald i ton  131.839  129.364  129.607  129.849  130.092
Genbrug af husholdningsaffald i % 46,9 47,0 47,0 47,0 47,0
Antal normeringer/heltidsansatte(2)   175,83  188,00 188,00 188,00 188,00
Anlægsaktiver (1.000 kr.) 201.131  246.004 252.186  252.257  250.417
           
Mellemregning (mio. kr.)          
Generel administration 14,816  18,053  14,364  5,772  -3,102
Dagrenovation - restaffald -0,296 1,350  2,902 4,363 5,730
Storskrald og haveaffald 16,389  32,644 48,482 64,251  79,952
Glas, papir og pap  -0,739 -0,630 -0,521  -0,412  -0,303
Farligt affald - erhverv -0,094 -0,315  -0,536 -0,757 -0,978
Genbrugsstationer 0,293 11,577  22,575  33,402 44,059
Øvrige ordninger - administrationsgebyr          
og vægtydelse -2,243 -1,475  -0,707 0,061  0,829
Øvrige ordninger - i øvrigt -42,161  -41,323  -40,937 -40,628 -40,396
           
I alt -14,034 19,882 45,623 66,053 85,792
 
(Forventet regnskab 2018)          
1 F orventet 30.000 tons mindre jord på Rørdal i 2019 i f orhold til 2018        
2 Ekskl. flex- og seniorjob          
-  = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune          
+ = Gæld til Aalborg Kommune          
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Takster

• Takst for boligabonnement stiger med 100 kr. grundet merudgifter til indvejning og drift på genbrugspladser og 
indsamlingsordninger.

• Takst for tømning af restaffald stiger 25 kr. (140 l. – 190 l. – 240 l.) o g 50 kr. (400 l. – 660 l.) grundet merudgifter til 
driften af den nye restaffaldsordning, samt ændret mix i containerstørrelser i forhold til forventet hos borgerne.

Herudover er der småændringer inden for øvrige takster fra 2018 til 2019.
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Mål- og resultatkrav

Aalborg Forsyning, Renovations overordnede målsætninger er:

Indsamling, håndtering og afsætning af affald sker i tæt samarbejde med borgerne og erhvervslivet, som sikrer, at affal-
det understøtter en grøn omstilling.

At være en tilgængelig, miljøbevidst og faglig dygtig organisation med fokus på arbejdsmiljøet, hvor der er fokus på 
medarbejdernes færdigheder, prioriteter, og værdier omsættes til service over for borgeren.

Herunder:
• Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en nem og sikker måde. 
• Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig optimal indsamling og behandling med størst mulig ressourceafkast.
• Affald i højere grad betragtes om en nyttig ressource, hvor kun en begrænset del, ikke kan genbruges eller omsæt-

tes.
• Økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i moderne udstyr for ind-

samling af brændbart affald og for opbevaring, sortering og indsamling af flest mulige fraktioner til genanvendelse.
• Fokus på indsamling af restaffald i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere.
• Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere.
• Fokus på innovative affaldssystemer i nybyggeri.

”Aalborg uden affald”, jf. affaldshåndteringsplan 2014-2025 er indarbejdet i bud getterne. Der påbegyndes løbende 
nedgravning af containere i Aalborg Tætby til restaffald og genanvendelige fraktioner over en årrække på 5-10 år jf . 
Miljø- og Energiudvalgets beslutning af 29. juni 2016 om de o verordnede principper herfor. 

Etableringen begynder i 2019 – do g med enkelte affaldsøer i 2018. E tableringen tilstræbes at kunne ske over en 5-årig 
periode med ca. 200 containere pr. år. I budget 2019 o g overslagsårene 2020-2022 er denne etableringstakt indarbej-
det. Der henvises til orientering til Miljø- og Energiudvalget den 7. marts 2018.

Mængden af materialer, der genanvendes, skal øges. Kampagner vedrørende sortering af plast/metal og pap/papir vil 
blive øget de kommende år. I budget 2019-2022 vil der bliv e iværksat initiativer, der understøtter, at mindst 50% af 
husholdningsaffald genanvendes, og 25% af haveaffald energiudnyttes.

Anlægsbudget 2019-2022

I strategiplan 2019-2022 f or Aalborg Forsyning, Renovation, er det valgt ikke at indføre nye anlægsprojekter.

Budget 2019-2022 • Miljø- og Energiforvaltningen
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Sektor Miljø og Plan

Budget - Sektor Miljø og Plan     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     

VandMiljø     
Udgifter 13.951  27.813  27.398 26.856 26.556
Indtægter -80 -750 -750 -750 -750
Netto 13.871  27.063 26.648 26.106  25.806
     
By- og LandMiljø     
Udgifter 42.775  35.171  35.410  35.438 35.438
Indtægter -19.379  -20.254 -20.254 -20.254 -20.254
Netto 23.396 14.917  15.156  15.184  15.184
     
Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S     
Udgifter 40.718  43.032 44.532 46.032 47.532
Indtægter 0 0 0 0 0
Netto 40.718  43.032 44.532 46.032 47.532
     
Administration     
Udgifter 13.984  5.645 5.864 5.864 5.864
Indtægter -1.625  -80 -80 -80 -80
Netto 12.359  5.565 5.784 5.784 5.784
     
Serviceudgifter i alt 90.344 90.577 92.120  93.106 94.306

Budget 2019-2022 • Miljø- og Energiforvaltningen
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Budget - Sektor Miljø og Plan     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Brugerfinansieret drift     
    
Vandsamarbejde Aalborg, Åben land 1)           
Udgifter 36 0 0 0 0
Indtægter -800 0 0 0 0
Netto -764 0 0 0 0
      
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 1)           
Udgifter 3.522 0 0 0 0
Indtægter -13.300  0 0 0 0
Netto -9.778 0 0 0 0
           
Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed            
Udgifter 25 25 25 25 25
Indtægter -444 -444 -444 -444 -444
Netto -419  -419  -419  -419  -419
            
Brugerfinansieret drift i alt -10.961  -419 -419 -419 -419
      
Sektor i alt, nettodrift 79.383 90.158 91.701  92.687 93.887

1) V andsamarbejdet er ophørt med virkning pr. 1. januar 2018
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Sektorens budget og formål 

Sektor Miljø og Plan løser en række kerneopgaver på miljø- og planområdet.  Renovation er en del af Miljø og Plan –og 
har sit eget bevillingsniveau – der henvises til særskilt beskrivelse af heraf. 

Bæredygtighedsstrategien udgør den overordnede rammer for varetagelsen af kerneopgaverne i Miljø og Plan. Det 
betyder bl.a. at der arbejdes efter følgende strategier: 

• Vi helhedsplanlægger og fremmer en bæredygtig udvikling 
• Vi vil skabe vækst ved grøn omstilling, der er baseret på bæredygtigt ressourceforbrug og cirkulær økonomi
• Vi vil begrænse ressourceforbruget og basere vores forbrug på lukkede kredsløb
• Vi vil sikre et stærkt råderum ved at have høj forsyningssikkerhed og konkurrencedygtig bæredygtig forsyning
• Vi vil gøre det let og attraktivt for borgere og virksomheder at vælge de bæredygtige løsninger
• Vi vil mindske miljø- og klimabelastningen i omgivelserne og i produkter
• Vi vil gøre kommunen klimarobust og benytte miljø- og klimaudfordringerne til at skabe vækst og til at styrke grønne 

virksomheder
• Vi vil tilskynde miljøbevidsthed og bæredygtig adfærd i hele livet – fra barn til ældre
• Vi vil beskytte naturen, så livsbetingelserne for dyr og planter styrkes

1) Da s ektoren ikke var etableret på tidspunktet for Byrådets vedtagelse af Budget 2017-2020 omf atter de anførte 
udgifter og indtægter for 2017, de o verførte oprindelige bevillinger knyttet til de funktioner, der er overdraget fra de 
ophørende sektorer Miljø samt Miljø- og Energiplanlægning. 

Budget - Sektor Miljø og Plan     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Anlæg - Skattefinansierede     
Udgifter 300 300 0 0 0
Indtægter 0 0 0 0 0
Netto 300 300 0 0 0
     
Anlæg - Brugerfinansierede     
Udgifter 27.440 440 440 330 330
Indtægter 0 0 0 0 0
Netto 27.440 440 440 330 330
     
Anlæg i alt 27.740 740 440 330 330
     
Sektor i alt, netto 107.123  90.898 92.141  93.017  94.217
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Sektorens opgaver løses af to funktioner VandMiljø og By- og LandMiljø. 

VandMiljø løser bl.a. følgende opgaver: 
• Implementering af vandplanerne
• Beskyttelse af vandløb og søer
• Spildevandsplanlægning
• Spildevandsrensning i det åbne land
• Vandforsyningsplanlægning
• Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse
• Miljøregulering af vandforsyning og drikkevandsbeskyttelse

By- og LandMiljø løser bl.a. følgende opgaver: 
• Energiplanlægning
• Miljøregulering af virksomheder
• Miljøregulering af landbruget
• Jordforurening og grundvandsbeskyttelse
• Affaldsplanlægning
• Affaldsmyndighed
• Miljøregulering af dambrugene
• Beredskabsplanlægning
• Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab 
• Drift og vedligehold af brandhaner
• Miljøvagt og stormberedskab
• Skadedyrsbekæmpelse

Beredskab
Budgettet til Aalborg Kommunes betaling til dette fælles beredskab er placeret under Miljø og Plan, hvor også budget 
til drift og vedligeholdelse af brandhaner, C3-beredskabs- og krisestabssystem samt beredskabsplanlægning er place-
ret.

Nordjyllands Beredskab arbejder for øjeblikket på en ny betalingsmodel for kommunerne, med henblik på, at den kan 
godkendes i de 11 k ommuner primo 2019. Det er planen, a t modellen skal have virkning fra 2020.   

Der er i nærværende budget afsat en budgetramme til sikring af Aalborg Kommunes kommende bidrag til Nordjyllands 
Beredskab. Miljø- og Energiforvaltningen vil i dialog med Nordjyllands Beredskab I/S få klarlagt omfanget og indholdet 
af en aftale for de kommende år.

Vandsamarbejder
For Vandsamarbejde Nibe er formålet at samarbejde med de private vandværker om forsyningssikkerhed i Nibe-områ-
det.

Tværkommunale samarbejder
Miljø og Plan indgår i samarbejde med nabokommunerne om Miljøvagtordningen. Desuden løses nogle af Aalborg Kom-
munes vandplanopgaver af Limfjordssekretariatet, der er et tværkommunalt samarbejde.
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Rotter
Miljø- og Energiudvalget har netop vedtaget en revideret rottehandlingsplan, som fortsat har øget fokus på effektiv og 
miljørigtig rottebekæmpelse og forebyggelse. Forvaltningen vil i de kommende år få opsat rottespærrer på samtlige 
kommunale institutioner samt på de private institutioner, som ønsker det. Der vil fremover også være fokus på en øget 
tværkommunal indsats i forhold til bl.a. sociale sager, hvor rottebekæmpelsen kun er en del af problemet.

Affald og jord
Miljø og Plan fortsætter den øgede tilsynsaktivitet med nedbrydningsbranchen og affaldsvirksomhederne i Aalborg 
Kommune. En indsats, der er finansieret via serviceudgifterne med 300.000 kr. om året og midler afsat fra affaldsadmi-
nistrationsgebyret.

Jord 
Den store byggeaktivitet særlig i forbindelse med byomdannelse har medført mange myndighedsopgaver inden for 
forurenet jord - herunder tilsyn med håndteringen og flytningen af forurenet jord samt ændret anvendelse af arealerne. 
Opgaverne er delvist finansieret af affaldsadministrationsgebyret.

Driftsaktiviteter i 2019
Sektorens opgaver omfatter primært kommunale kerneopgaver på miljø- og energiområdet. Driftsudgifterne udgøres 
altovervejende af løn- og projektudgifter. 

Driftsaktiviteter i 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 a1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
VandMiljø 13.951  12,1  27.813  24,9
By- og LandMiljø 42.775  37,2 35.171  31,5
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S 40.718  35,4 43.032 38,5
Administration 13.984  12,2  5.645 5,1
         
Brugerfinansierede udgifter    
Vandsamarbejde Aalborg. Åben land 36 0,0 0 0,0
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 3.522 3,1  0 0,0
Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed 25 0,0 25 0,0
    
I alt driftsaktiviteter 115.011  100,0 111.686  100,0
    
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 39.717  34,5 43.394 38,9
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Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Serviceudgifter 1.000 kr. 

VandMiljø 
Lov- og Cirkulæreprogrammet, merudgift 543
Lønregulering, merudgift 478
Revision af vandløbsregulativer, merudgift 200
Giftfri by overført fra anlæg, merudgift 300
 
By- og LandMiljø 
Lov- og Cirkulæreprogrammet, mindreudgift -399
Lønregulering, merudgift 679
Myndighedsopgaver øget bygge- og anlægsaktivitet, merudgift 1.281
Efterlevelse af KL’s Servicemålaftale 400
 
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S 
Pris- og Lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, merudgift 814
Budgetramme til sikring af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, Merudgift 1.500
 
Administration 
Lønregulering, merudgift 46
Overførte budgetter til andre sektorer, mindreudgift -3.109

Nøgletal Miljø og Plan 2018 2019 2020 2021  2022

Antal normeringer, heltidsansatte 72,0 77,0 77,5  77,5  77,5
     
Mellemregning (mio. kr.)     
Vandsamarbejde Aalborg, Åben land 1)  -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 1)  38,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

I alt 38,9 0,5 0,5 0,5 0,5
     
- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune    

1) V andsamarbejdet er ophørt med virkning pr. 1. januar 2018
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Mål- og resultatkrav

Der henvises til den vedtagne Bæredygtighedsstrategi samt den af Miljø- og Energiudvalget vedtagne strategiplan 
2019-2022. 

Anlægsprojekter i 2019

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2019-22.

Forventede overførsler fra 2018 til 2019
Der forventes behov for overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018 til 2019. Omf anget af disse overførsler er i ikke 
beregnet på nuværende tidspunkt.

 1.000 kr. 

Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug (skattefinansieret) 300
 
Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed - Ledningsanlæg 440
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Sektor Bæredygtighed og Udvikling

Budget - Sektor Bæredygtighed og Udvikling     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     
     
Center for Grøn Omstilling     
Udgifter 4.949 5.072 6.108  6.108  5.808
Indtægter 0 0 0 0 0
Netto 4.949 5.072 6.108  6.108  5.808
     
NBE-sekretariat     
Udgifter 11.677  11.677  11.677  11.677  11.677
Indtægter -9.077 -9.077 -9.077 -9.077 -9.077
Netto 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
     
Limfjordssekretariatet     
Udgifter 15.373  14.363  14.363  14.363  14.363
Indtægter -15.373  -14.363  -14.363  -14.363  -14.363
Netto 0 0 0 0 0
     
Administration     
Udgifter 4.250 3.673 3.494 3.494 3.494
Indtægter 0 0 0 0 0
Netto 4.250 3.673 3.494 3.494 3.494
     
Serviceudgifter i alt 11.799  11.345  12.202  12.202  11.902
     
Anlæg     
Udgifter 300 0 0 0 0
Indtægter 0 0 0 0 0
Netto 300 0 0 0 0
     
Sektor i alt, netto 12.099 11.345  12.202  12.202  11.902
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Sektorens budget og formål 

Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien udgør de overordnede rammer for varetagelsen af kerneydelserne i 
Bæredygtighed og Udvikling. Formålet med sektoren er at bidrage til, at Aalborg er i front med den grønne omstilling 
med særlig fokus på bæredygtig erhvervsudvikling, cirkulær økonomi, klimavenlig energiforsyning, klimatilpasning samt 
Grønne partnerskaber

Sektoren har ansvaret for at omsætte Byrådets ambitioner og målsætninger i forhold til bæredygtighed og grøn omstil-
ling til konkrete handlinger. 

Det er således sektorens formål at udvikle og understøtte projekter, som giver merværdi for de deltagende parter 
samtidig med, at projektet fremmer den grønne omstilling. 

Fælles for sektorens aktiviteter og projekter er, at de gennemføres i partnerskaber med borgere, industrien, landbru-
get, detailhandlen og uddannelsesinstitutionerne samt at udvikling og implementering af SMART Aalborg aktiviteter er 
et særligt fokusområde. 

Sektoren arbejder således tværsektorielt og understøtter og udvikler projekter på tværs af og sammen med alle for-
valtninger og de kommunalt ejede Vand – og Energikoncerner. 

Medfinansiering fra EU og andre eksterne parter er et fokus område for sektoren.

Aalborg Kommune optræder via sektorens aktiviteter som ”driver” for den grønne omstilling baseret på partnerskab og 
samskabelse.

Endeligt understøtter sektoren, at Aalborg Kommune som regionens største arbejdsplads ”fejer for egen dør” med 
fokus på bæredygtige indkøb, økologi, klima samt bæredygtigt byggeri og drift.

Tværkommunale samarbejder
Da sektoren udgør den største offentlige faglige og ressourcemæssige kapacitet i nærområdet i relation til bæredyg-
tighed, er det afgørende, at sektoren indgår i samarbejde med nabokommunerne om varetagelse af store nye opgaver 
tilknyttet området, såsom implementeringen af de statslige vandplaner, implementeringen af en cirkulær økonomi 
indsats i regionen eller andre store fælles bæredygtighedsinitiativer, hvor opgaveomfang, faglig kompleksitet eller 
opgavens faglige indhold bedst løses i et samarbejde mellem kommunerne. 

Følgende tværkommunale samarbejder varetages af sektoren: 
• Limfjordsrådet 
• NBE – sekretariatet
• Cirkulært Nordjylland 

Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeles mellem de deltagende kommuner i overensstemmelse med aftalte 
fordelingsnøgler og støttetilsagn fra staten, BRN og EU. 
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Driftsaktiviteter i 2019

Sektorens opgaver omfatter gennemførsel af projekter og tiltag i samarbejde med såvel andre forvaltninger som andre 
sektorer.  Driftsudgifterne udgøres derfor altovervejende af løn - og projektudgifter. Kendetegnede for sektoren er, 
at store dele af driften er projektfinansieret og derfor vil udgifter og indtægter i et betydeligt omfang være forskudt 
mellem budgetårene, idet udgifterne skal afholdes og afrapporteres førend indtægterne fra projekterne frigives fra de 
eksterne bevillingsenheder (Stat, EU, region osv.)   

Driftsaktiviteter i 2019

 2018  2019 

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Center for Grøn Omstilling 4.949,0 13,7  5.072,0 14,6
NBE-sekretariatet 11.677,0  32,2 11.677,0  33,6
Limfjordssekretariatet 15.373,0  42,4 14.363,0  41,3
Administration 4.250,0 11,7  3.673,0 10,5
I alt driftsaktiviteter 36.249,0 100,0 34.785,0 100,0
    
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 6.666,0 18,4  5.520,0 15,8

Den store fokus der er på den cirkulære økonomi og bæredygtig erhvervsfremme indebærer, at sektoren har stort 
opgaveoverlap til Sektor Miljø- og Plan herunder Aalborg Renovation samt Business Aalborg.  

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Center for Grøn Omstilling  
Andel af moderniserings- og effektiviseringsbidraget, mindreudgift -788
Omprioriteret andel af moderniserings- og effektiviseringsbidraget, mindreudgift -181
Lønregulering, merudgift 92
Øko-ø Egholm overført fra anlæg, merudgift 300
   
Administration  
Lønregulering, merudgift 51
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Endvidere vil der i 2019 v ære særlig fokus på

• Udarbejdelse af ny bæredygtighedsstrategi
• Cirkulært Nordjylland 
• Høj kvalitet i den grønne service til erhvervsvirksomhederne via Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) 

herunder en udvidelse af NBE til hele regionen og grønne udviklingsplaner for landbruget.
• Optimering af opgavevaretagelsen i samspil med øvrige sektorer i Miljø- og Energiforvaltningen
• Erhvervsservice ”én indgang” med fokus på cirkulær økonomi
• Bæredygtige indkøb der understøtter den cirkulære økonomi 
• Øko øen Egholm.
• SMART City aktiviteter og EU ansøgninger   

Mål- og Resultatkrav

Her henvises til den vedtagne bæredygtighedsstrategi samt den af Miljø- og Energiudvalget vedtagne strategiplan 
2019.   

Brugertilfredshed
Alle aktiviteter i sektoren er baseret på partnerskab, samarbejde og frivillighed. Derfor er høj tilfredshed grundforud-
sætning for sektorens succes. 

Forventede overførsler fra 2018 til 2019
Det forventes, at det kan blive aktuelt med en budgetoverførsel fra 2018 til 2019 i f orhold til:
- NBE – projektmidler (projektmidler fordelt over flere år og fælles midler for alle nordjyske kommuner) 
- Limfjordsrådet (fælles midler for de 18 limfjordskommuner)
- CGO projekt midler  

Dette skyldes, at Miljø- og Energiforvaltningen deltager i en lang række af projekter, hvortil det opnås ekstern medfi-
nansiering, der typisk opgøres bagudrettet på baggrund af allerede afholdte udgifter.

Som følge af tidsforskydningen mellem afholdelsen af udgifterne og modtagelsen af tilskuddet, vil der således opstå 
afvigelser inden for de enkelte budgetår i projekternes levetid.

Projekterne er alle kendetegnet ved, at de falder som en naturlig forlængelse af forvaltningens skattefinansierede 
virke og medvirker således til at understøtte forvaltningens myndighedsarbejde, samt Aalborg Kommunes politiker og 
strategier.
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Sektor Administration og Service

Budget - Sektor Administration og Service     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Serviceudgifter     

Fælles Funktioner     
Udgifter 3.508 6.102  6.066 6.057 6.057
Indtægter -1.331  0 0 0 0
Netto 2.177  6.102  6.066 6.057 6.057
     
Serviceudgifter i alt 2.177  6.102  6.066 6.057 6.057

Budget - Sektor Administration og Service     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Ikke-rammebelagte driftsudgifter

Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner      
Udgifter 5.621  5.515  5.515  5.515  5.515
Indtægter 0 0 0 0 0
Netto 5.621  5.515  5.515  5.515  5.515
     
Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt 5.621  5.515  5.515  5.515  5.515

Budget 2019-2022 • Miljø- og Energiforvaltningen
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Budget - Sektor Administration og Service     

Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l   2019-p/l 
 
 2018 2019 2020 2021  2022
Brugerfinansieret drift     

Administrationen     
Udgifter 13.384  13.605  13.605  13.605  13.605
Indtægter -13.384  -13.605  -13.605  -13.605  -13.605
Netto 0 0 0 0 0
     
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd     
Udgifter 16.170  16.250  16.250  16.250  16.250
Indtægter -16.170  -16.250  -16.250  -16.250  -16.250
Netto 0 0 0 0 0
     
Omkostningscenter GIS (OCG)     
Udgifter 11.526  11.665  11.665  11.665  11.665
Indtægter -11.526  -11.665  -11.665  -11.665  -11.665
Netto 0 0 0 0 0
     
Brugerfinansierede udgifter i alt 0 0 0 0 0
     
Sektor i alt, nettodrift 7.798 11.617  11.581  11.572  11.572

Sektorens budget og formål 

Administration og Services mission, vision og værdigrundlag er som anført nedenfor, idet bemærkes, at nærmere be-
skrivelser fremgår af Strategiplan 2019-22:

Mission:
Synergi og kreative løsninger

Vision:
Det foretrukne valg

Værdigrundlag:
Stærke sammen – også i morgen

Både mission, vision og værdigrundlag er i god samklang med Miljø- og Energiforvaltningens overordnede mission om, 
at ”Vi skaber tryghed og bæredygtighed – også for kommende generationer”. Det samme er gældende for forvaltnin-
gens vision om, at ”Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd, vi prioriterer helhedsløsninger og at vi sikrer, at 
ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd”. 
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Administration og Service varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens ansvar for 
og ledelse af Miljø- og Energiforvaltningen. Administration og Service varetager endvidere bl.a. betjeningen af Miljø- og 
Energiudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver og støttefunktioner 
mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi.

Administrationsområdet under Sektor: Administration og Service finansieres via administrationsbidrag fra de brugerfi-
nansierede områder i henhold til den vedtagne finansieringsmodel, jfr. byrådets møde den 14. de cember 2015, pkt. 17.

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 ( drift)

Driftsaktiviteter i 2019    1.000 kr.

 2018  2019  

 2018-p/l  2019-p/l
 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter    
Fælles Funktioner 3.508 7,0 6.102  11,5
         
Ikke-rammebelagte driftsudgifter        
Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner 5.621  11,2  5.515  10,4
    
Brugerfinansierede udgifter    
Administration 13.384  26,7 13.605  25,6
Løn og pension vedrørende udlånte tjenestemænd 16.170  32,2 16.250  30,6
Omkostningscenter GIS (OCG) 11.526  22,9 11.665  21,9
    
I alt driftsaktiviteter 50.209 100,0 53.137  100,0
    
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 24.955 49,7 25.462 47,9

Serviceudgifter 1.000 kr. 

Fælles Funktioner 
Lov- og Cirkulæreprogrammet, merudgift 251
Lønregulering, merudgift 67
Lønninger afgået og overført personale, mindreudgift -1.225
Viderefakturede lønninger, mindreindtægter 1.331
Overførte budgetter fra andre sektorer, merudgift 3.537
Andel af besparelsespotentiale - kopi og print, mindreudgift -21

Budget 2019-2022 • Miljø- og Energiforvaltningen
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Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Administrationen 2018 2019 2020 2021  2022

Antal normeringer, heltidsansatte 44,3 43,3 43,3 43,3 43,3
Udlånte tjenestemænd i alt 10,0  9,0 9,0 9,0 9,0
     
Mellemregning (mio. kr.)     
Omkostningscenter GIS (OCG) -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0
     
- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune     

Mål- og resultatkrav

Administration og Service’s værdigrundlag er udtrykt på følgende måde:
Stærke sammen – også i morgen.

De detaljerede målsætninger fremgår af Administration og Service’s strategiplan 2019-22.

Administration og Service vil medvirke til at få de organisatoriske ændringer i Miljø- og Energiforvaltningens kommuna-
le afdelinger implementeret systemmæssigt og bundfældet i organisationen. 

Endvidere vil Administration og Service medvirke til at få Aalborg Kommunes nye personalepolitik implementeret i 
Miljø- og Energiforvaltningen.

Brugerfinansierede udgifter 1.000 kr. 

Administration 
Lønregulering, merudgift 221
Regulering af administrationsbidrag, merindtægt -221
 
Løn og pension vedrørende udlånte tjenestemænd 
Lønregulering, merudgift 80
Regulering af viderefaktureret tjenestemandslønninger mv., merindtægt -80
 
Omkostningscenter GIS (OCG) 
Lønregulering, merudgift 139
Regulering af takster, merindtægt -139
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Investeringsoversigt
Sammendrag

Skattefinansieret område Udgift Indtægt

Borgmesterens Forvaltning 63.752  -6.000

By- og Landskabsforvaltningen 326.374 -214.844

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 23.900 -3.000

Ældre- og Handicapforvaltningen 57.855  0

Skoleforvaltningen 79.000 0

Sundheds- og Kulturforvaltningen 74.020 -13.800

Miljø- og Energiforvaltningen 300 0

Rammebeløb 0 0

Skattefinansieret område 625.201  -237.644
Netto 387.557 

Brugerfinansieret område  
Miljø- og Energiforvaltningen 440 0

Aalborg Kommune 625.641 -237.644
Netto 387.997 

1.000 kr. 2019
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 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

 53.771  -11.000  49.409 -6.000 45.846 -6.000

 366.210  -239.950 337.810  -201.200  220.700 -147.500

 60.000 -13.000  34.500 -6.000 23.000 0

 18.550  0 25.350 -18.280 22.000 -9.000

 122.700  0 116.200  0 138.200  0

 58.720 0 66.220 0 36.220 0

 0 0 0 0 0 0

 0 0 -50.000 0 -50.000 0

 679.951  -263.950 579.489 -231.480 435.966 -162.500

 416.001   348.009  273.466 

     

 440 0 330 0 330 0 

 680.391 -263.950 579.819  -231.480 436.296 -162.500

 416.441   348.339  273.796 

 2020 2021  2022
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Investeringsoversigt
Borgmesterens Forvaltning

Sektor: Fælles kommunale udgifter        
        
00.25 Fast ejendom        
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse  68.268 11.10.18  211.797  50.000 18.268  31.908  30.515  37.700

(heraf lånefinansiering på 7 mio. kr. 

i 2019 o g 25 mio. kr. i budget 2020-22)        

Ejendomsanalysen indtægt -18.928  11.10.18  -41.928  -12.928  -6.000 -11.000  -6.000 -6.000

Uddybning af havn - Tall Ships Races 2019  3.000 12.10.17  3.000 0 3.000 0 0 0

        

Tagrenovering Medborgerhuset 

(Lånefinansieres)  9.100  11.10.18  9.100  0 9.100  0 0 0

Tilstandsvurdering af kommunens         

bygningsmasse (ekskl. skoler)  3.773  11.10.18  3.773  0 3.773  0 0 0

Separatkloakering  4.367 11.10.18  6.000 0 4.367 0 1.487  146

Renovering af klimaskærm 

Boulevarden 13 mfl.:   0       

•  Vedligehold/genopretning  2.438 11.10.18  14.220  0 2.438 5.938 5.844 0

•  Energibesparende foranstaltninger 

    (lånefinansieres)  4.806 11.10.18  16.294  0 4.806 7.925 3.563 0

        

Tagrenovering Vestre Mariendal Skole 

(Lånefinansieres)  10.000 11.10.18  10.000 0 10.000 0 0 0

        

03.35.64 Andre kulturelle opgaver        

Anlægstilskud. Bygningsændringer AKKC  9.000 11.10.18  22.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Anlægstilskud. Om- og tilbygnings-

projekt AKKC  7.000 11.10.18  17.500  3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

        
Sektor Rammebeløb        
Rammereduktion til senere fordeling 

2021-2022   0 11.10.18  -100.000 0 0 0 -50.000 -50.000

(alle forvaltninger)        

        
Udgifter i alt *  121.752   314.184  58.000 63.752 53.771  49.409 45.846
Indtægter i alt   -18.928  -41.928 -12.928  -6.000 -11.000  -6.000 -6.000
        
Borgmesterens Forvaltning i alt - netto  102.824  272.256 45.072 57.752 42.771  43.409 39.846
        
Sektor Rammebeløb i alt   0  -100.000 0 0 0 -50.000 -50.000

     2019  2020 2021  2022Ajourført bevilling

Beløb            Dato

Ajourført 
anlægssum

Afholdt 
før 2019

Årets priser

Sektor/navn
Beløb i 1.000 kr. 2019 - p /l

* Heraf lånefinansiering på 30,9 mio. kr. i 2019
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Investeringsoversigt 
By- og Landskabsforvaltningen

  
Sektor: AaK-Arealer        

        

00.22.02 Boligformål        

        

2b2651         

Udbygning/færdiggørelse af eksiste-        

rende boligområder  1.000 24.04.17  3.000 0 1.000 1.000 0 1.000

        

2b2733         

Rammebeløb, byudviklingsomr.  45.896 24.04.17  145.242  45.896 0 0 0 0

(Stigsborgkvarteret)                             Indtægt   -198.185  -68.185  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

        

2b2761         

Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej 

og Elektravej)  38.660 24.04.17  38.660 36.160  2.500 0 0 0

 Indtægt -67.006 25.04.16  -72.106  -61.906  -5.100  -5.100  0 0

        

2b2911         

Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)  4.000 24.04.17  6.500 1.000 3.000 2.500 0 0

 Indtægt -7.500 29.10.14  -15.000  0 -7.500 -7.500 0 0

        

2b2827        

Ferskenvej (Morbærhaven), Hasseris  24.526 24.04.17  24.526 24.526 0 0 0 0

 Indtægt -60.562 25.04.16  -69.862 -54.962 -5.600 -9.300 0 0

        

2b0026        

Vodskov v/Langbrokrovej  9.450 31.10.16  17.050  450 9.000 7.600 0 0

 Indtægt -12.500  31.10.16  -25.000 0 -12.500  -12.500  0 0

        

2b0027        

Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt 

og  planlægning   21.370  31.10.16  21.370  6.500 14.870  0 0 0

                                                Indtægt -25.500 31.10.16  -55.500 -10.000 -15.500  -15.000  -15.000  0

        

2b0028        

Helhedsplan Gigantiumkvarteret  1.800 31.10.16  1.800 1.800 0 0 0 0

 Indtægt 0 31.10.16  -8.000 0 0 -8.000 0 0

        

2b0037        

Godthåb v/Lille Voldstrupvej  0  0 0 0 0 0 0

 Indtægt 0  -14.500  0 0 0 -14.500  0

        

     2019  2020 2021  2022Ajourført bevilling

Beløb            Dato

Ajourført 
anlægssum

Afholdt 
før 2019

Årets priser

Sektor/navn
Beløb i 1.000 kr. 2019 - p /l
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Investeringsoversigt 
By- og Landskabsforvaltningen

2b0038        

Byggemodning af kommunale grunde i  

landdistrikter  5.000  20.000 5.000 0 5.000 5.000 0

        

2b0039        

Reduktion - Eksterne konsulentydelser, 

sektor AK Arealer  -300  -600 -150  -150  -150  -150  0

        

00.22.02 Boligformål bevilling i alt  280.126  413.072  249.906 30.220 15.950 4.850 1.000

 Indtægt -357.139   -564.039 -300.939 -56.200 -67.400 -39.500 -10.000

        

00.22.03 Erhvervsformål         

        

2b2496        

Udbygning af eksisterende erhvervsarealer 1.000 27.04.15  6.000 0 1.000 1.000 2.000 2.000

        

2b2623        

Svenstrup Syd, Flødal  10.842  24.04.17  18.842  8.342 2.500 4.000 4.000 0

 Indtægt -9.196  10.04.02 -13.196  -7.196  -2.000 -4.000 0 0

        

00.22.03 Erhvervsformål bevilling i alt  13.842  26.842 10.342 3.500 5.000 6.000 2.000

 Indtægt -9.196   -13.196  -7.196  -2.000 -4.000 0 0

00.22.05 Ubestemte formål        

        

2b0003        

Areal- og bygningserhvervelser, 

ubestemte formål  0 27.04.15  44.000 0 0 0 0 0

        

2b0004        

Salg af grunde m.v., ubestemte formål  5.000 24.04.17  22.000 0 5.000 6.000 6.000 5.000

 Indtægt -30.000 24.04.17  -122.000  0 -30.000 -22.000 -50.000 -20.000

        

2b0041         

Salg af grund (Løvvangskolen)  0  0 0 0 0 0 0

 Indtægt -30.000  -30.000 0 -30.000 0 0 0

        

2b0042        

Salg af jordlodder, forpagtede arealer  0  0 0 0 0 0 0

 Indtægt -6.500  -14.000 -3.500 -3.000 -3.500 -4.000 0

        

     2019  2020 2021  2022Ajourført bevilling

Beløb            Dato

Ajourført 
anlægssum

Afholdt 
før 2019

Årets priser

Sektor/navn
Beløb i 1.000 kr. 2019 - p /l
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Investeringsoversigt 
By- og Landskabsforvaltningen

Nyt projekt        

Aktiv jordpolitik  0  11.000  0 0 0 1.000 10.000

        

Nyt projekt        

Indtægtsanalyse                                  Indtægt 0  -52.400 0 0 0 0 -52.400

00.22.05 Ubestemte formål bevilling i alt 5.000  77.000 0 5.000 6.000 7.000 15.000

 Indtægt -96.500  -248.400 -33.500 -63.000 -25.500 -54.000 -72.400

Sektor AK-Arealer i øvrigt        

        

2b0029        

Salg af arealer til finansiering af 

20 mio. kr’s pulje oplandsbyer  0  0 0 0 0 0 0

 Indtægt -4.000 31.10.16  -4.000 0 -4.000 0 0 0

        

2b0032        

Grundsalg til 75 plejeboliger  0  0 0 0 0 0 0

 Indtægt 0 31.10.16  -3.000 0 0 -3.000 0 0

        

Sektor: Aak-Arealer i øvrigt i alt  0  0 0 0 0 0 0

 Indtægt -10.300  -13.300 -6.300 -4.000 -3.000 0 0

        

Sektor: Aak-Arealer i alt  298.968  516.914  260.248 38.720 26.950 17.850 18.000

 Indtægt -473.135   -838.935 -347.935 -125.200 -99.900 -93.500 -82.400

        

Sektor: Veje        

        

00.25.15 Byfornyelse        

        

2v0020        

Byrumsudvikling  2.846 24.04.17  5.846 1.846  1.000 1.000 1.000 1.000

        

2v0001         

Aalborg Øst - Tornhøjområdet (Astrupstien) 50.000 24.04.17  50.000 40.000 10.000 0 0 0

 Indtægt (tilskud RealDania) -22.120  27.04.15  -22.120  -22.120  0 0 0 0

 Indtægt (salg af ejendomme) -14.980 24.04.17  -14.980 -14.980 0 0 0 0

        

2v0003        

Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale 23.354 24.04.17  30.354 16.354  7.000 7.000 0 0

 Indtægt  24.04.17  0 0 0 0 0 0

        

     2019  2020 2021  2022Ajourført bevilling

Beløb            Dato

Ajourført 
anlægssum

Afholdt 
før 2019

Årets priser

Sektor/navn
Beløb i 1.000 kr. 2019 - p /l
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Investeringsoversigt 
By- og Landskabsforvaltningen

2v0046        

Skalborg, byudvikling  0 27.10.15  14.000 0 0 0 0 0

        

2v0048        

Udviklingsmidler til strategisk 

planlægning af Aalborg  950 27.10.15  3.950 950 0 0 0 0

        

2v0085        

Helhedsorienteret planlægning Nørresundby 0  500 0 0 0 0 0

00.25.15 Byfornyelse i alt  87.764  115.264  69.764 18.000 8.000 1.000 1.000

 Indtægt -39.798  -39.798 -39.798 0 0 0 0

00.28.20 Grønne områder og naturpladser        

        

2v0065        

Renovering af bynære parker        

f.eks. Skanseparken  0 31.10.16  34.500 0 0 1.000 1.000 2.000

 Indtægt 0  -12.500  0 0 0 0 0

2v0066        

Fornyelse af tekniske installationer og  

anlæg i parker og grønne områder  1.200  31.10.16  2.400 800 400 400 400 400

2v0067        

Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder 2.500 31.10.16  3.500 1.500  1.000 1.000 0 0

        

2v0068        

Legepladser i centrum  3.000 31.10.16  5.000 2.000 1.000 1.000 1.000 0

         

2v0087        

Parkbroen Aalborg Øst  0  25.000 0 0 0 0 0

        

2v0088        

Kloakering i kolonihaver  500  21.000 0 500 1.500  3.000 6.000

        

2v0089        

Vejtræer  1.000  3.000 0 1.000 1.000 1.000 0

        

Nyt projekt        

Stigsparken, Stigsborg Havnefront  5.000  26.000 0 5.000 10.000 11.000  0

     2019  2020 2021  2022Ajourført bevilling

Beløb            Dato

Ajourført 
anlægssum

Afholdt 
før 2019

Årets priser

Sektor/navn
Beløb i 1.000 kr. 2019 - p /l
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Investeringsoversigt 
By- og Landskabsforvaltningen

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 13.200  120.400 4.300 8.900 15.900 17.400 8.400

 Indtægt 0  -12.500 0 0 0 0 0

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg        

        

2v0024        

Boldbaner i.f.m. byudvikling og renovering  7.500 24.04.17  9.000 6.500 1.000 500 1.000 0

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg  88.448  89.948 87.448 1.000 500 1.000 0

 Indtægt -30.475  -30.475 -30.475 0 0 0 0

00.35.40 Kirkegårde        

        

2v0070        

Køleanlæg i tilknytning til krematoriet  4.700 31.10.16  4.700 2.000 2.700 0 0 0

        

2v0071         

Røggasanlæg i tilknytning til krematoriet  0 31.10.16  10.600 0 0 600 0 5.000

00.35.40 Kirkegårde  4.700  15.300 2.000 2.700 600 0 5.000

 Indtægt 0  0 0 0 0 0 0

00.38.53 Skove        

        

2v2195         

Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse  14.064  24.04.17  24.064 11.064  3.000 3.000 4.000 3.000

herunder projekt med folkeaktier   24.04.17  0 0 0 0 0 0

00.38.53 Skove  14.064  24.064 11.064  3.000 3.000 4.000 3.000

 Indtægt 0  0 0 0 0 0 0

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter        

        

2v0026        

Fortidsminder og fredning - udarbejdelse 

af plejeplaner og  naturpleje  0 29.10.14  5.000 0 0 0 0 0

        

2v0027        

Naturgenopretning af Østerå Sø  0 25.04.16  13.500  0 0 0 0 0

 Indtægt 0 25.04.16  -13.500  0 0 0 0 0

        

     2019  2020 2021  2022Ajourført bevilling

Beløb            Dato

Ajourført 
anlægssum

Afholdt 
før 2019

Årets priser

Sektor/navn
Beløb i 1.000 kr. 2019 - p /l
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Investeringsoversigt 
By- og Landskabsforvaltningen

2v0028        

Udpegning af Limfjorden vest for Aalborg  0 29.10.14  25.500 0 0 0 0 0

til Naturpark        

        

2v2132         

Lille Vildmose, LIFE  15.938  24.04.17  15.938  12.688  3.250 0 0 0

 Indtægt -7.090 24.04.17  -7.090 -7.090 0 0 0 0

        

2v0069        

Naturgenopretning - Romdrup Å,         

Landbækken Gistrup, Nørholm Enge  0 31.10.16  5.000 0 0 0 0 0

        

2v0091         

Implementering af rig natur  0  1.000 0 0 0 1.000 0

        

2v0092        

Anlæg af rekreative stier i det åbne land 

og by-natur  0  2.000 0 0 0 0 0

        

2v0093        

Pleje og formidling af fredede områder  0  3.000 0 0 0 0 0

        

2v0094        

Rærup Natur  1.000  1.000 0 1.000 0 0 0

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter  20.981  75.981  16.731  4.250 0 1.000 0

 Indtægt -8.744  -22.244 -8.744 0 0 0 0

02.35.41 Lystbådehavne        

        

2v0042        

Toiletter - Hals Havn  0 29.10.14  1.000 0 0 0 0 0

        

2v0095        

Kystsikring Søsportsvej  500  500 500 0 0 0 0

        

        

02.35.41 Lystbådehavne i alt  3.000  4.000 3.000 0 0 0 0

 Indtægt 0  0 0 0 0 0 0

     2019  2020 2021  2022Ajourført bevilling

Beløb            Dato

Ajourført 
anlægssum

Afholdt 
før 2019

Årets priser

Sektor/navn
Beløb i 1.000 kr. 2019 - p /l



197Budget 2019-2022 • By- og Landskabsforvaltningen

Investeringsoversigt 
By- og Landskabsforvaltningen

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser        

        

2v0096        

Ny materielgård  12.000  84.000 1.000 11.000  23.000 26.000 23.000

 Indtægt   -40.000  -15.000  -10.000 -10.000 -5.000

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser i alt 12.000  84.000 1.000 11.000  23.000 26.000 23.000

 Indtægt   -40.000 0 -15.000 -10.000 -10.000 -5.000

02.28.22 Vejanlæg        

        

2v2879        

Havnefronten, etape II, Musikkens Hus        

og udbygning af havnearealer mellem         

Limjordsbroen og Nordkraft,         

Østerågade NORD, Karolinelundsvej,         

Strandvejen, Nyhavnsgade,og Slotspladsen 282.773  24.04.17  282.773  279.773  3.000 0 0 0

 Indtægt 0  0 0 0 0 0 0

        

2v2908        

Uddybning af Honnørkajen  622 25.04.16  622 622 0 0 0 0

        

2v3881         

Midtbyplan, i øvrigt  31.814  24.04.17  39.814  30.079 1.735  1.000 1.000 3.000

 Indtægt -6.875 24.04.17  -6.875 -6.875 0 0 0 0

        

2v2717         

Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen  7.000 24.04.17  32.000 0 7.000 6.000 6.000 6.000

 Indtægt 0 24.04.17  0 0 0 0 0 0

        

2v0033        

Aalborg som cykelby  7.000 24.04.17  22.000 5.000 2.000 1.000 0 2.000

  0 24.04.17  0 0 0 0 0 0

        

2v2718         

Cykelhandlingsplan  24.655 24.04.17  63.155  24.655 0 1.500  0 0

 Indtægt 0 14.11.16  0 0 0 0 0 0

        

- Dannebrogsgade   27  1.527  27    

- Annebergvej - VEST  0  10.000 0    

- Cykelstier udenfor Aalborg  1.238   9.238 1.238     

- Cykelsti - Nøvling,Visse (Brådalvej)  10.924   10.924  10.924     
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- Cykelsti - Vodskov, Uggerhalne og Grindsted 10.999   10.999  10.999     

- Cykelsti fra Nordkraft til Nytorv  67  67 67    

- Udmøntes nyt projekt  0  17.500  0 0 0 0 0

- Østerbrogade, fællesprojekt  1.400  1.400 1.400    

- Cykelsikkerhed i midtbyen       1.000  

- Etabl. sammenhænge mindre strækninger      500  

        

2v0060        

Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015   27.946 24.04.17  27.946 22.120  5.826 0 0 0

 Indtægt -9.385 14.11.16  -9.385 -7.041  -2.344 0 0 0

- Cykelpendlerrute, tiltag (incl. Trafik-

sikkerhedsrevision, kampagne og evaluering) 2.316   2.316  2.316     

- Cykelpendlerrute til Bouet, Hjørringvej.  5.089  5.089 5.089    

- Cykelpendlerrute til Bouet, Forbindelsesvejen 5.920  5.920 5.920    

- Cykelpendlerrute til Bouet, Lufthavnen  8.795  8.795 8.795    

- Cykelsti langs Tranholmvej  5.826  5.826 0 5.826   

 C2 Indtægt  -9.385  -9.385 -7.041  -2.344   

        

2v0064        

Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse 

Nytorv til Universitetshospital  17.100  14.11.16  39.000 7.000 10.100  10.100  11.800  0

 Indtægt -4.100  -13.000   -4.100 -4.100 -4.800 0

        

2v0097        

Cykeltiltag Dall-Ferslev  7.700  7.700 0 7.700 0 0 0

        

2v0098        

Ladestandere til elcykler og cykelstriber  1.100   5.100  1.100  0 0 0 2.000

        

2v0099        

Cykelparkering  2.500  3.500 500 2.000 0 0 0

        

2v0034        

Samkørselspladser  0 29.10.14  5.000 0 0 0 0 2.000

        

2v0035        

Udbygningsaftaler  4.710  24.04.17  9.210  3.210  1.500  1.500  1.500  1.500

        

2v2762        

Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)  2.501  27.04.15  33.601  2.501  0 0 31.100  0

 Indtægt 0 29.10.14  -6.000 0 0 0 -6.000 0
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2v2843        

Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45  384.515  24.04.17  384.515  375.232  9.283 0 0 0

 Medfinansiering statslig pulje   0  0   

        

2v2900        

Genopretning af belysningsanlæg *  58.599 24.04.17  78.399 51.999  6.600 6.600 6.600 6.600

        

2v0037        

Kryds Sønderbro/Østre Alle  0 29.10.14  9.500 0 0 0 0 0

        

2v0005        

Infrastruktur, nyt universitetshospital  2.000 29.10.14  42.300 0 2.000 10.000 14.200  16.100

        

2v0006        

Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej  87.500 24.04.17  93.800 40.900 46.600 6.300 0 0

 Indtægt -33.800 24.04.17  -36.600 -15.000  -18.800 -2.800 0 0

2v0051         

Astrupstien som kollektiv trafikkorridor  

incl. førerløs bus                                   25.500 27.10.15  29.500 20.500 5.000 4.000 0 0

  Indtægt -9.500  -13.250  -9.500 0 -3.750 0 0

2v0053        

Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien  6.997 24.04.17  13.397  6.997 0 0 0 400

        

2v0054        

Veje og fortove i landdistrikter  9.597 27.10.15  9.597 9.597 0 0 0 0

        

2v0074        

Algade incl. Byhaven, Vingårdsgade 

og udvidelse til Vesterbro (Budolfi Plads)  36.700 31.10.16  36.700 10.000 26.700 0 0 0

        

2v0075        

Byhaven øst for Budolfi (Budolfi Plads)  0 31.10.16  0 0 0 0 0 0

        

2v0076        

Vingårdsgade (Budolfi Plads)  0 31.10.16  0 0 0 0 0 0

        

2v0077        

Nytorv-Nordkraft  6.000 31.10.16  51.000  1.000 5.000 3.000 3.000 25.000
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2v0078        

Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade 11.500  31.10.16  116.500  6.000 5.500 40.500 16.000 14.000

 Indtægt -3.000 31.10.16  -36.000 -1.500  -1.500  -11.500  -5.500 -10.000

2v0079        

Jyllandsgadekrydset (Åbning af Øster Å)  0 31.10.16  0 0 0 0 0 0

 Indtægt 0 31.10.16  0 0 0 0 0 0

        

2v0080        

Håndværkervejs forlængelse  0 31.10.16  8.000 0 0 4.000 4.000 0

        

2v0081         

Opgradering af Hjulmagervej  0 31.10.16  38.000 0 0 0 0 0

        

2v0082        

Renovering af affaldskurve  1.500  31.10.16  5.000 1.000 500 1.500  1.000 1.000

        

2v0083        

Vedligeholdelse veje  5.000 31.10.16  5.000 5.000 0 0 0 0

        

2v0100        

Åbning af Øster Å gennem Karolinelund 

(Åbning af Øster Å)  0  0 0 0 0 0 0

 Indtægt 0  0 0 0 0 0 0

        

2v0101         

Etablering af ny parkering med anvendelse 

af P-fondsmidler (P-dæk Sauers Plads)  10.000  47.000 0 10.000 13.000  0 0

 Indtægt 0  -15.100  0 0 -7.100  0 0

        

2v0102         

Genopretning af grøfter (Klimaprojekt)  500  1.000 0 500 500 0 0

        

2v0103         

Rammereduktion  0  -45.000 0 0 0 0 -42.600

        

2v0104         

Reduktion - Eksterne konsulentydelser, 

sektor Veje  -2.080  -4.160  -1.040 -1.040 -1.040 -1.040 0

        

Nyt projekt        

Lufthavnsvej/Thistedvej  0  6.500 0 0 0 0 5.000
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Nyt projekt        

Forbedring af adgangsforhold til Tech 

College, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej  1.000  4.300 0 1.000 3.300 0 0

        

Nyt projekt        

Signalregulering i krydset Thistedvej/        

Lindholm Brygge/Lindholm Nærbanevej  0  2.400 0 0 2.400 0 0

        

Nyt projekt        

NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup 0  3.600 0 0 0 0 3.600

        

Nyt projekt        

Sygehus Nord og Gåsepigen  700  1.400 0 700 200 500 0

        

Nyt projekt        

Spritten, Havnefront fra Vestre Bådehavn 

til C. W. Obels Kanal. Omdannelse til 

rekreative formål og klimasikring  0  22.000 0 0 2.000 8.000 12.000

 Indtægt -10.000  -10.000 0 -10.000 0 0 0

        

Nyt projekt        

Analyser vedr. byudviklingsplan for         

Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby 

(midler til forundersøgelser og analyser)  1.500   5.500 0 1.500  1.000 1.000 1.000

        

Nyt projekt        

Opfølgning på byudviklingsplan for         

Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby 

(og evt. Gistrup)  0  4.000 0 0 0 1.000 3.000

        

Nyt projekt        

Byudvikling Nørresundby Havnefront  -        

Byrum ved brolandingen, Nørresundby  0  6.000 0 0 0 0 0

        

Nyt projekt        

Bro byudvikling Østre Havn  0  5.000 0 0 0 0 500

        

Nyt projekt        

Campus Forum  0  4.500 0 0 0 0 0

02.28.22 Veje i alt  1.161.967   1.663.087 1.001.263  160.704 118.360  105.660 62.100

 Indtægt -139.242   -208.792 -102.498 -36.744 -29.250 -16.300 -10.000
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02.32.33 Færgedrift        

        

2v0105         

Ny Færge Hals - Egense (grøn omstilling)  200  71.500  0 200 300 1.000 70.000

 lånefinansiering 0  -70.500 0 0 0 0 -70.000

        

        

02.32.33 Færgedrift i alt  200  1.500 0 200 300 1.000 0

 Indtægt 0  -500 0 0 0 0 0

        

        

Sektor: Veje i alt   1.405.324  2.192.544 1.195.570  209.754 169.660 157.060 102.500

 Indtægt -233.259  -354.309 -181.515  -51.744  -39.250 -26.300 -15.000

By- og Landskabsforvaltningen i alt 

(eksl. BRT (+BUS)  1.704.293  2.709.459 1.455.819  248.474 196.610  174.910  120.500

 Indtægt -706.394  -1.193.244  -529.450 -176.944 -139.150  -119.800  -97.400

2v0106         

BRT (+BUS)  561.544   536.072 25.472 76.900 169.600 162.900  100.200

 Indtægt -298.574  -284.387 -14.187  -37.900 -100.800 -81.400 -50.100

Nyt projekt        

BRT 2 analyse (+BUS 2)  1.000  1.000 0 1.000 0 0 0

By- og Landskabsforvaltningen i alt 

(incl. BRT (+BUS))  2.265.837  3.245.531  1.481.291  326.374 366.210 337.810 220.700

 Indtægt -1.004.968  -1.477.631  -543.637 -214.844 -239.950 -201.200 -147.500
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Investeringsoversigt
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor: Børn og Unge        
        

04.62.85 Kommunal Tandpleje        

Tandklinik i Løvvangsområdet/Nørresundby 0 11.10.18  5.000  0 5.000 0 0

04.62.85 Kommunal Tandpleje, 

bevilling, ialt 0  5.000 0 0 5.000 0 0

Rammejustering i 2019  -5.000 11.10.18  -5.000  -5.000 0 0 0

Rammejustering i 2020-2022 0 11.10.18  -6.000  0 -2.000 -2.000 -2.000

Rammebeløb, miljøforanstaltninger 

og legepladser 2.000 11.10.18  11.000   2.000 3.000 3.000 3.000

Rammebeløb, myndighedskrav,     

renovering i egne og lejede lokaler 4.000 11.10.18  16.000  4.000 4.000 4.000 4.000 

Renovering af institutioner 8.900 11.10.18  32.900  8.900 8.000 8.000 8.000

Børnehave, Svenstrup 16.000 11.10.18  16.000 8.000 8.000 0 0 0

Ny institution Sandtuevej 18.000 11.10.18  37.000 18.000 0 19.000 0 0

Forventede indtægter ved salg 

af Gl. Hasseris Børnehave -7.000 11.10.18  -7.000 -7.000 0 0 0 0

Ny børnehave - Midtbyen 3.000 11.10.18  21.000 0 3.000 10.000 8.000 0

Ny vuggestue - Midtbyen 0 11.10.18  17.500  0 0 0 7.500 10.000

Ghettoplan - 

”Ét Danmark uden parallelsamfund”        

- Sammenlægning, om- og tilbygning af 

tre institutioner til 0-6 års institutioner

 i Aalborg Øst 0 11.10.18  13.500  0 0 7.500 6.000 0

- Ombygning af institution til vuggestue 

i Nørresundby 0 11.10.18  2.500 0 0 2.500 0 0

- Ombygning af institution til børnehave 

i Nørresundby 3.000 11.10.18  6.000 0 3.000 3.000 0 0

- Forudsat lånefinansiering -3.000 11.10.18  -22.000 0 -3.000 -13.000  -6.000 0

        

05.25 Dagtilbud til børn og unge, 

bevilling, ialt 49.900  162.400 26.000 23.900 55.000 34.500 23.000

Indtægt/lånefinansiering -7.000  -7.000 -7.000 -3.000 -13.000 -6.000 0

Sektor: Børn og Unge i alt 49.900 0 167.400 26.000 23.900 60.000 34.500 23.000

Indtægt/lånefinansiering -7.000  -7.000 -7.000 -3.000 -13.000 -6.000 0

Familie- og Beskæftigelses-

forvaltningen i alt * 49.900  167.400 26.000 23.900 60.000 34.500 23.000

Indtægt/lånefinansiering -7.000  -7.000 -7.000 -3.000 -13.000 -6.000 0
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Investeringsoversigt
Ældre- og Handicapforvaltningen

Sektor: Serviceydelser for ældre        

        

00.25.18 - Driftssikring af 

boligbyggeri (servicearealer)        

        

60-75 nye plejeboliger  som erstatning 

for Hellashøj (ibrugt. 2021)   925 13.10.16  14.925  0 925 2.000 4.000 8.000

 Indtægt 0  -3.000 0    -3.000

        

Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger 

- serviceareal inkl.  aflastningsboliger 

og daghjem  24.400 10.10.13  24.400 24.400    

 Indtægt -2.640  -2.640 -2.640    

        

Nyt plejehjem 50 boliger 

- serviceareal (Birkebo)  10.000 25.04.16  10.000 10.000    

 Indtægt -2.000  -2.000 -2.000    

        

48 midlertidige boliger, heraf 25 

geriatriske boliger (serviceareal)  19.520  08.10.15  19.520  13.520  6.000   

 Indtægt -1.920   -1.920  -1.920     

        

75 nye plejeboliger som erstatning 

for Lollandshus (ibrugt. 2023)  3.000 13.10.16  15.000  0 3.000 3.000 3.000 6.000

 Indtægt 0  -3.000 0    -3.000

        

75 nye plejeboliger som erstatning 

for Elmely (ibrugt. 2024)  1.300  13.10.16  16.000 0 1.300  3.200 6.500 5.000

 Indtægt 0  -3.000 0    -3.000

        

00.25.19 - Ældreboliger         

        

Investeringsramme almene boliger   1.353  25.04.16  1.353  1.353     

        

48 midlertidige boliger, heraf 25 

geriatriske boliger   55.500 24.04.17  55.500 55.500    

 Indtægt -1.110   -1.110  -1.110     
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05.30.27 - Pleje og omsorg mv. af 

ældre og handicappede 

      

Rammebeløb vedr. ABA anlæg og 

kaldeanlæg  4.750 09.10.14  4.750 2.500 2.250  

Rammebeløb vedr.  elevatorer på 

kommunalt ejede plejehjem, 

ældre- og handicapboliger  2.000 09.10.14  2.000 1.500  500   

Renovering af plejehjemmet 

Vestergaarden  830  830  830  

Ombygning vedr. Madservice Aalborg  23.000 13.10.16  23.000 9.000 14.000   

        

Tryghedssikring af plejehjem  500 12.10.17  500  500   

        

Forbindelsesgang mellem 

Solsidecentret og Firkløveret  1.700   1.700   1.700    

        

Rammejustering  0  -6.000     -6.000

        

Sektor: Serviceydelser for ældre i alt  148.778  183.478 117.773  31.005 8.200 13.500 13.000

 Indtægt -7.670  -16.670  -7.670 0 0 0 -9.000

        

Sektor: Tilbud for mennesker 

med handicap        

        

00.25.18 - Driftssikring af 

boligbyggeri (servicearealer)        

        

Engbo - 30 boliger serviceareal   7.647 25.04.16  7.647 7.647    

        

Inventar til servicearealer på 

handicapområdet  5.789 25.04.16  5.789 5.789    

        

Pladsgaranti på handicapområdet, 

Kastanjebo m.m.(MP2):  15.312  25.04.16  15.312  15.312     

        

Udvidelse af Studievej 15 med 6 plads er   760 25.04.16  760 760    
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Nyt botilbud for borgere med 

udviklingshæmning 

(min. 32 almene boliger)  7.855 25.04.16  7.855 7.855    

 Indtægter -1.280   -1.280  -1.280     

        

Erstatningsbygger for Syrenbakken  9.300 12.10.17  27.800 2.800 6.500 5.500 7.000 6.000

 Indtægt 0  -18.280 0   -18.280  

        

 00.25.19 - Ældreboliger         

        

Ny Engbo - Boligdel  48.821  14.10.10  48.821  48.821     

Ny Kastanjebo - Boligdel  52.689 14.10.10  52.689 52.689    

        

05.50 - Botilbud til midlertidigt ophold        

        

Nyt behandlingscenter samt samling 

af Nøddehuset  29.500 13.10.16  40.500 10.000 19.500  4.000 4.000 3.000

Sektor: Tilbud for mennesker 

med handicap i alt  177.673   207.173  151.673  26.000 9.500 11.000  9.000

 Indtægt -1.280  -19.560 -1.280 0 0 -18.280 0

        

Sektor: 

Myndighedsopgaver og admninistration        

        

EL-biler/Hybrid  2.550 12.10.17  4.250 1.700  850 850 850 

        

06.45.50 - Administrationsbygninger        

        

Sektor: Myndighedsopgaver og 

administration i alt  2.550  4.250 1.700 850 850 850 0

 Indtægt        

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt  329.001  394.901 271.146  57.855 18.550 25.350 22.000

 Indtægt -8.950  -36.230 -8.950 0 0 -18.280 -9.000
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Investeringsoversigt
Skoleforvaltningen

Sektor: Skoler        

03.22.01 Folkeskoler         

         

9 430101 001         

Alle skoler, vedligeholdelsesplan 

ikke fordelt  8.000  38.500  8.000 13.000  7.500 10.000

9 430101 010         

Udviklings- og investeringsplan - Faglokaler 0  36.900  0 23.400 1.000 12.500

         

9 430101 011          

Udviklings- og investeringsplan - 

Læringsmiljø  26.950  127.050   26.950 35.700 37.700 26.700

         

9 430101 009         

Udviklings- og investeringsplan - Energi  27.000  91.000  27.000 24.000 20.000 20.000

         

9 430165 001         

Ny skole Stigsborg  2.200 12.10.17  81.500  500 2.200 8.300 40.000 30.500

Klarup Skole  500 12.10.17  40.000  500 12.500  10.000 17.000

VUK bassin  0 12.10.17  1.800  0 1.800 0 0

Centerklasser fra Løvvangskolen og 

Svenstrup Skole  13.500  13.10.16  42.500 25.000 13.500  4.000 0 0

        

Nyt projekt        

Tornhøjskolen - projekt med SUND  850 11.10.18  850  850 0 0 0

        

Nyt projekt        

Sofiendalskolen  0 11.10.18  21.500   0 0 0 21.500

        

Sektor Skoler i alt   79.000  481.600 25.500 79.000 122.700  116.200  138.200

Skoleforvaltningen i alt *  79.000  481.600 25.500 79.000 122.700  116.200  138.200
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Investeringsoversigt
Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sektor: Sundhedsfinansiering, 
Kollektiv Trafik og Administration        

Sundhed        
        
04.62.88 Sundhedsfremme og 
forebyggelse        
        
Læge- og Sundhedshus Storvorde  15.800  10.18  15.800  2.000 13.800  0 0 0
 Indtægt -15.800  10.18  15.800  -2.000 -13.800  0 0 0
        
Sundhed i alt  15.800  15.800 2.000 13.800 0 0 0
 Indtægt -15.800  -15.     800 -2.000 -13.800 0 0 0
        
Kollektiv trafik        
        
02.32.30  Fælles formål        
        
Kollektiv Trafik Læskærme  500 27.05.13  2.500 0 500 500 1.000 500
        
Anlægspulje til forbedret 
fremkommelighed   1.200  09.10.14  5.800 0 1.200  1.200  1.200  2.200

Kollektiv trafik i alt  1.700  8.300 0 1.700 1.700 2.200 2.700

Sektor: Sundhedsfinansiering, 
Kollektiv Trafik og 
Administration i alt  17.500  24.100 2.000 15.500 1.700 2.200 2.700
 Indtægt -15.800  -15.800 -2.000 -13.800 0 0 0
        
        
Sektor: Sundhed, 
Fritid og Landdistrikt        
        
Landdistriktområdet        
        
00.25.15 Byfornyelse        
Byfornyelse, mindre landsbyer   4.000 13.10.11  16.000 0 4.000 3.000 4.000 5.000
        
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter       
Øster Hassing Forsamlingshus  0 B2019  500 0 0 500 0 0
Sdr. Tranders Forsamlingshus  0 B2019  500 0 0 500 0 0
        

     2019  2020 2021  2022Ajourført bevilling

Beløb            Dato

Ajourført 
anlægssum

Afholdt 
før 2019

Årets priser

Sektor/navn
Beløb i 1.000 kr. 2019 - p /l
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Investeringsoversigt
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Landdistriktområdet i alt  4.000  17.000 0 4.000 4.000 4.000 5.000
        
Fritidsområdet        
        
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg        
Farstrup Sundheds- og motionscenter 0 B2019  1.500  0 0 1.500  0 0
        
00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter        
Investeringer i Løvvangområdet   1.000 B2017  21.000 0 1.000 7.000 12.000 1.000
        
03.22.18  Idrætsfaciliteter for 
børn og unge        
Energibevarende foranstaltninger  22.000 B2018  22.000 14.000 8.000 0 0 0
        
Medfinansiering af lokale initiativer  170  11.10.07  3.180  0 170  170  670 2.170
        
Rammebeløb til større løbende indv. 
og udv. vedligehold i idræts- og 
svømmehaller  0 19.04.04 3.000 0 0 0 1.000 2.000
        
Prioriteringskatalog   4.000 B2015  16.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000
        
Etablering af kunstgræsbaner  10.000 09.10.14  12.000 7.000 3.000 2.000 0 0
        
Renovering af Nibe svømmehal   13.000  B2016  13.000  7.000 6.000 0 0 0
        
Hals, fritid, sport og oplevelser  8.000 B2017  15.000  6.500 1.500  7.000 0 0
        
Halprojekt Vestbjerg  5.000 B2018  5.000 2.000 3.000 0 0 0
        
Halprojekt Skipperen  5.000 B2018  5.000 2.000 3.000 0 0 0
        
Helhedsplan for Gigantium - tilbygning 4.000 B2019  45.000 0 4.000 15.000  26.000 0
        
Ombygning af bibliotekslokaler 
i Haraldslund  1.500  B2019  1.500  0 1.500  0 0 0
        
Klaruphallen  0 B2019  3.000 0 0 0 0 3.000
        

     2019  2020 2021  2022Ajourført bevilling

Beløb            Dato

Ajourført 
anlægssum

Afholdt 
før 2019

Årets priser

Sektor/navn
Beløb i 1.000 kr. 2019 - p /l
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Investeringsoversigt
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Frivilligområdet        
        
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde        
        
Ombygning af Vejgaard Bibliotek  3.000 B2019  3.000 0 3.000 0 0 0

Fritidsområdet i alt   76.670  169.180  38.500 38.170 36.670 43.670 12.170
        
Sektor: Sundhed, Fritid og 
Landdistrikt i alt  80.670  186.180  38.500 42.170  40.670 47.670 17.170

Sektor: Kultur og Biblioteker        
        
Kulturområdet        
        
03.35.60 Museer        
Kunsten, vedligeholdelse  2.000 10.10.13  8.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000
        
03.35.63 Musikarrangementer        
Musikkens Hus   10.390  24.06.02 41.560  0 10.390  10.390  10.390  10.390
        
03.35.64 Andre kulturelle formål        
        
Aalborg Zoologisk Have - rammebeløb        
til anlægsarbejder 
(incl. prisfremskrivning)  400 09.10.03  1.600  0 400 400 400 400
        
Kulturens Rum og Rammer” 
- Anlægspulje på kulturområdet  1.900  09.10.14  7.600 0 1.900  1.900  1.900  1.900
        
Art Center, Spritten, vedligeholdelse  1.660  14.05.18  6.640 0 1.660  1.660  1.660  1.660

Kulturområdet i alt  16.350  65.400 0 16.350 16.350 16.350 16.350
        
Sektor: Kultur og Biblioteker i alt  16.350  65.400 0 16.350 16.350 16.350 16.350
        
        
Sundheds- og Kultur-
forvaltningen i alt *  114.520   275.680 40.500 74.020 58.720 66.220 36.220
 Indtægt -15.800  -15.800 -2.000 -13.800 0 0 0

     2019  2020 2021  2022Ajourført bevilling

Beløb            Dato

Ajourført 
anlægssum

Afholdt 
før 2019

Årets priser

Sektor/navn
Beløb i 1.000 kr. 2019 - p /l

* Heraf lånefinansiering på 14,0 mio . kr. i 2019
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Investeringsoversigt
Miljø- og Energiforvaltningen

Skattefinansieret         

         

Sektor: Miljø og Plan        

        

925        

Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle 300 11.10.18  300 0 300 0 0 0

Dambrug        

Sektor: Miljø og Plan i alt  300  300 0 300 0 0 0

Skattefinansieret anlæg i alt  300  300 0 300 0 0 0

Brugerfinansieret        

        

Sektor: Miljø og Plan        

        

01.22.06 Vandsamarbejde Nibe        

106.009        

Forsyningssikkerhed  880 11.10.18  3.273  440 440 440 330 330

Sektor: Miljø og Plan i alt  880  3.273 440 440 440 330 330

Brugerfinansieret anlæg i alt  880  3.273 440 440 440 330 330

Miljø- og Energiforvaltningen anlæg i alt 1.180   3.573 440 740 440 330 330

 Indtægt              

     2019  2020 2021  2022Ajourført bevilling

Beløb            Dato

Ajourført 
anlægssum

Afholdt 
før 2019

Årets priser

Sektor/navn
Beløb i 1.000 kr. 2019 - p /l
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Personaleoversigt - Heltidsansatte

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2019 Budget 2019 2020 2021  2022

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Borgmesterens Forvaltning i alt 265,01  150.299  265,01  265,01  265,01
By- og Landskabsforvaltningen  i alt 466,92 221.053  466,92 466,92 466,92
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 5.044,04 2.047.603 5.044,04 5.043,24 5.043,24
Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 5.956,23  2.511.389  5.938,26 5.931,28  5.931,28
Skoleforvaltningen i alt 3.906,65 1.875.064  3.901,78  3.901,78  3.901,78
Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt 393,21  184.351  393,21  393,21  393,21
Miljø- og Energiforvaltningen i alt 316,40  155.124  316,40  316,40  316,40
     
I alt Aalborg Kommune i alt 16.348,46 7.144.883 16.325,62  16.317,84  16.317,84
     
Skattefinansieret område i alt 16.120,16  7.040.503 16.097,32  16.089,54 16.089,54
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Personaleoversigt - Heltidsansatte
Borgmesterens Forvaltning

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2019 Budget 2019 2020 2021  2022

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Fælles kommunale udgifter *)     
AaK Bygninger, faste ejendomme 2,00 967 2,00 2,00 2,00
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,00 13.780  0,00 0,00 0,00
Kommissioner, råd og nævn 0,00 215  0,00 0,00 0,00
Ke*Mi*Lab (lønudlæg) 3,00 1.642  3,00 3,00 3,00
Sektor: Fælles kommunale udgifter i alt 5,00 16.604 5,00 5,00 5,00
     
Sektor: Resultatcentre      
IT-Centret 32,50 20.761  32,50 32,50 32,50
AK-Print 4,00 2.587 4,00 4,00 4,00
AaK Bygninger 19,00  12.085  19,00  19,00  19,00
Sektor: Resultatcentre i alt 55,50 35.433 55,50 55,50 55,50
     
Sektor: Administration     
Administrationsbygninger 11,50  3.990 11,50  11,50  11,50
Myndighedsudøvelse 39,35 17.372  39,35 39,35 39,35
Øvrig administration *) 138,86  68.402 138,86  138,86  138,86
Fælles IT og telefoni 14,80  8.498 14,80  14,80  14,80
     
Sektor: Administration i alt 204,51 98.262 204,51 204,51 204,51
     
Borgmesterens Forvaltning i alt 265,01  150.299 265,01  265,01  265,01

*) AK Indkøb er fra 2019 flyttet fra sektor fælles kommunale udgifter til sektor administration, øvrig administration 
med 10 norme ringer og en lønsum på 4.929.000 kr. 
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Personaleoversigt - Heltidsansatte
By- og Landskabsforvaltningen

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2019 Budget 2019 2020 2021  2022

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde     
Parker og legepladser 13,25  5.935 13,25  13,25  13,25
Skove og naturområder 1,00  471  1,00  1,00  1,00
Stadions- og idrætsanlæg og svømmerhaller 7,25 2.169  7,25 7,25 7,25
Kirkegårde 2,00 944 2,00 2,00 2,00
Natura 2000 1,00  589 1,00  1,00  1,00
Vintertjeneste 0,50 216  0,50 0,50 0,50
Sektor: Parker, fritid og kirkegårde i alt 25,00 10.324 25,00 25,00 25,00
     
Sektor: Veje     
Fælles Funktioner 3,00 1.521  3,00 3,00 3,00
Kommunale veje 11,13  6.599 11,13  11,13  11,13
Egholm Færgen 8,14  4.236 8,14  8,14  8,14
Hals-Egense Færgen 9,80 4.916  9,80 9,80 9,80
Sektor: Veje 32,07 17.272  32,07 32,07 32,07
     
Sektor: Entreprenør     
Fælles Funktioner 204,00 82.718  204,00 204,00 204,00

Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF     
Parkeringskontrol Nord, BLF 8,33 2.854 8,33 8,33 8,33
     
Sektor: Myndighed og administration     
Kommissioner, råd og nævn 0,00 23 0,00 0,00 0,00
Administrationsbygninger 7,90 2.860 7,90 7,90 7,90
Myndighedsudøvelse 74,51  45.422 74,51  74,51  74,51
Øvrig administration 79,61  39.734 79,61  79,61  79,61
Fælles IT og telefoni 4,00 1.927  4,00 4,00 4,00
Naturbeskyttelse 8,00 4.565 8,00 8,00 8,00
Byggesagsbehandling 23,50 13.354  23,50 23,50 23,50
Sektor: Myndighed og administration i alt 197,52  107.885 197,52  197,52  197,52
     
By- og Landskabsforvaltningen  i alt 466,92 221.053  466,92 466,92 466,92
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Personaleoversigt - Heltidsansatte
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2019 Budget 2019 2020 2021  2022

Bevillingsniveau Normering Lønsum  Forventet normering

Sektor: Børn og unge     
Myndighed    
Dagpleje og daginstitutioner i alt 2.524,71  985.056 2.524,71  2.524,71  2.524,71
- Fælles formål 97,29 47.004 97,29 97,29 97,29
- Dagpleje 772,02 286.634 772,02 772,02 772,02
- Integrerede institutioner 1.475,68  573.157  1.475,68  1.475,68  1.475,68
- Legesteder og klubber 179,72  78.261  179,72  179,72  179,72
Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt  45,07 24.295 45,07 45,07 45,07
- Forebyggende foranstaltninger 13,65  8.832 13,65  13,65  13,65
- Plejefamilier 17,00  8.993 17,00  17,00  17,00
- Døgninstitutioner for børn og unge  14,42  6.469 14,42  14,42  14,42
Kommunal genoptræning - Børn ***) 22,85 11.312  22,85 22,85 22,85
Kommunal sundhedstjeneste 81,50  39.517  81,50  81,50  81,50
Kommunal tandpleje 124,15  61.122  124,15  123,35  123,35
    
Takstfinansieret    
Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt 344,68 148.726  344,68 344,68 344,68
- Forebyggende foranstaltninger 25,87 11.377  25,87 25,87 25,87
- Kontaktpersoner, støttepersoner m.v.  58,62 26.606 58,62 58,62 58,62
- Døgninstitutioner for børn og unge 213,44  90.467 213,44  213,44  213,44
- Særlige dagtilbud og særlige klubber  46,75 20.276 46,75 46,75 46,75
Kommunal tandpleje 10,50  5.056 10,50  10,50  10,50
Sektor: Børn og unge i alt 3.153,46 1.275.084 3.153,46 3.152,66  3.152,66
     
Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg     
Myndighed     
Udstødteområdet i alt  31,33  13.935  31,33  31,33  31,33
- Kontaktperson- og ledsageordninger 
  (§§ 45, 97-99) 18,00 8.173  18,00 18,00 18,00
- Aktivitets- og samværstilbud (§104)  13,33  5.762 13,33  13,33  13,33
Misbrugsbehandling og forebyggelse i alt  57,83 30.096 57,83 57,83 57,83
- Alkoholbehandling og behandlingshjem 
  for alkoholskadede 8,54 4.165  8,54 8,54 8,54
- Behandling af stofmisbruger 49,29 25.931  49,29 49,29 49,29
Midlertidig botilbud/støttekontakt 0,95 471  0,95 0,95 0,95
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Personaleoversigt - Heltidsansatte
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2019 Budget 2019 2020 2021  2022

Bevillingsniveau Normering Lønsum  Forventet normering

Takstfinansieret     
Udstødteområdet i alt 151,84  64.568 151,84  151,84  151,84
- Bolilbud for personer med særlige sociale 
problemer 85,74 35.716  85,74 85,74 85,74
- Botilbud til længerevarende ophold (§108)  9,00 4.267 9,00 9,00 9,00
- Botilbud til midlertidigt ophold (§107)  44,60 18.704  44,60 44,60 44,60
- Beskyttet beskæftigelse (§103)  12,50  5.880 12,50  12,50  12,50
Midlertidig botilbud/støttekontakt i alt 28,00 12.772  28,00 28,00 28,00
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede 28,00 12.772  28,00 28,00 28,00
Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg i alt 269,95 121.841  269,95 269,95 269,95

Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg     
Beskæftigelsesordninger 110,00  44.000 110,00  110,00  110,00
Centralt finansierede fleks- og skånejob *) **) 270,00 70.004 270,00 270,00 270,00
     
Jobtræningsordningen 34,00 12.687  34,00 34,00 34,00
Seniorjob 150,00  57.000 150,00  150,00  150,00
     
Takstfinansieret:     
Revalideringscenter Aalborg 73,00 28.000 73,00 73,00 73,00
Projektafsnittet 68,00 28.000 68,00 68,00 68,00
Træningshøjskolen 17,12  7.978 17,12  17,12  17,12
Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg i alt 722,12  247.669 722,12  722,12  722,12
     
Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og     
vejledningsfunk. samt administration     
Administrationsbygninger 12,25  4.098 12,25  12,25  12,25
Myndighedsudøvelse  31,75  14.991  31,75  31,75  31,75
Øvrig administration 129,90  54.897 129,90  129,90  129,90
Fælles IT og telefoni 18,11  9.251  18,11  18,11  18,11
Jobcentre 497,42 221.774  497,42 497,42 497,42
Det specialiserede børneområde 209,08 97.997 209,08 209,08 209,08
Sektor: Borgerrettede rådsgivnings- og 
vejledningsfunktioner samt administration  i alt 898,51 403.008 898,51 898,51 898,51
     
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 5.044,04 2.047.603 5.044,04 5.043,24 5.043,24

*)     Lønsum er inklusive løntilskud.       
**)    Lønsummen er samlet for både gammel pulje og pulje 2005     
***)  Ny organisering af træningsområdet, som betyder + 5 stillinger pga. overflytning af medarbejdere 
        fra ÆH og myndighedsbudget     
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Personaleoversigt - Heltidsansatte
Ældre- og Handicapforvaltningen

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2019 Budget 2019 2020 2021  2022

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Serviceydelser for ældre     
Hjemmepleje 845,90 345.316  847,75 847,75 847,75
Madservice 20,77 10.465  20,77 20,77 20,77
Serviceydelser på plejehjem 2.046,33 831.664  2.044,04 2.041,09  2.041,09
Hjemmesygepleje 381,89  187.014  382,56 382,95 382,95
Aktivitetstilbud 147,13  63.035 147,13  147,13  147,13
Træningstilbud 136,82  62.890 135,18  135,18  135,18
Øvrige serviceområder 106,63  58.860 106,52  106,51  106,51
Sektor: Serviceydelser for ældre i alt  3.685,47 1.559.244 3.683,95 3.681,38 3.681,38
     
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap     
Længerevarende botilbud 48,13  19.737  47,84 47,73 47,73
Midlertidige botilbud 164,32  68.964 163,31  162,96  162,96
Botilbud med støtte jfr. SEL §85 1.086,99 455.609 1.080,34 1.077,97  1.077,97
Botilbud til børn 96,09 39.206 95,50 95,29 95,29
Bostøtte 182,36  77.050 176,98  176,58  176,58
Dag- og beskæftigelsestilbud 227,15  94.899 227,06 226,56 226,56
Administration 70,42 33.849 68,77 68,77 68,77
Øvrige tilbud* 209,62 68.412  208,03 207,57 207,57
Sektor:  Tilbud for mennesker 
med handicap i alt 2.085,07 857.725 2.067,83 2.063,42 2.063,42
     
Sektor: Myndighedsopgaver og administration     
Myndighedsudøvelse 136,70  67.417  137,52  137,52  137,52
Administrationsbygninger 0,99 364 0,99 0,99 0,99
Øvrig administration  39,00 21.808 38,98 38,98 38,98
Fælles IT og telefoni  9,00 4.831  8,99 8,99 8,99
Sektor: Myndighedsopgaver 
og administration i alt 185,69 94.420 186,48 186,48 186,48
     
Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 5.956,23 2.511.389  5.938,26 5.931,28 5.931,28  
    
* herunder Hjerneskadecenter Nordjylland, 
Ledsagerordningen og CenterVikar     
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Personaleoversigt - Heltidsansatte
Skoleforvaltningen

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2019 Budget 2019 2020 2021  2022

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Skoler     
Folkeskoler 2.748,95 1.340.837  2.744,08 2.744,08 2.744,08
Skolepsykolog 81,05  44.403 81,05  81,05  81,05
Skolefritidsordninger (DUS) 556,13  228.382 556,13  556,13  556,13
Kommunale specialskoler 171,60  85.078 171,60  171,60  171,60
Ungdomsuddannelsesvejledning 20,22 13.236  20,22 20,22 20,22
Erhvervsgrunduddannelser 1,40  1.626  1,40  1,40  1,40
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 24,59 11.672  24,59 24,59 24,59
Specialpædagogisk bistand til voksne 8,46 3.779 8,46 8,46 8,46
Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 63,19  27.746 63,19  63,19  63,19
Musikarrangementer 63,77 34.526 63,77 63,77 63,77
Ungdomsskolevirksomhed 102,44  48.938 102,44  102,44  102,44
Kommunale genoptræning og vedligeholdelses-
træning 6,62 3.895 6,62 6,62 6,62
Sektor: Skoler i alt 3.848,42 1.844.118  3.843,55 3.843,55 3.843,55
     
Sektor: Administration     
Kommissioner, råd og nævn 0,00 6 0,00 0,00 0,00
Administrationsbygninger 8,85 3.284 8,85 8,85 8,85
Myndighedsudøvelse 5,00 2.592 5,00 5,00 5,00
Øvrig administration 37,00 20.875 37,00 37,00 37,00
Fælles IT og telefoni 7,38 4.189  7,38 7,38 7,38
Sektor: Administration i alt 58,23 30.946 58,23 58,23 58,23
     
Skoleforvaltningen i alt 3.906,65 1.875.064 3.901,78 3.901,78 3.901,78
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Personaleoversigt - Heltidsansatte
Sundheds- og Kulturforvaltningen

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2019 Budget 2019 2020 2021  2022

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Sundhedsfinansiering, 
Kollektiv Trafik og Administration     
Kollektiv trafikplanlægning og styring 4,25 2.671  4,25 4,25 4,25
Kørselskontor 6,00 2.597 6,00 6,00 6,00
Myndighedsudøvelse 6,00 3.214  6,00 6,00 6,00
Øvrig administration 25,15  14.524  25,15  25,15  25,15
Sektor: Sundhedsfinansiering, 
Kollektiv Trafik og Administration 41,40 23.006 41,40 41,40 41,40
     
Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt      
Aalborg Sundhedscenter 42,88 19.828  42,88 42,88 42,88
Kommunal sundhedstjeneste - sund ung 4,00 2.115  4,00 4,00 4,00
Forbyggende medarbejdere 9,00 3.791  9,00 9,00 9,00
Kvarterværksted i Aalborg Øst 3,00 1.198  3,00 3,00 3,00
Center for Mental Sundhed 8,00 4.435 8,00 8,00 8,00
Stadions, Idrætsanlæg og Svømmerhaller 
primært for voksne 6,32 2.034 6,32 6,32 6,32
Idrætsfaciliteter for  børn og unge  85,87 34.423 85,87 85,87 85,87
Andre fritidsfaciliteter 1,89  755  1,89  1,89  1,89
De Frivilliges Hus 0,75 319  0,75 0,75 0,75
Øvrig administration, Fritid 8,59 5.016  8,59 8,59 8,59
Myndighedsudøvelse, Landdistrikt 4,11  2.280 4,11  4,11  4,11
Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt 174,41  76.193  174,41  174,41  174,41
     
Sektor: Kultur og Bibliotek      
Andre kulturelle opgaver 0,14  57 0,14  0,14  0,14
Aalborg Stadsarkiv 11,00  5.556 11,00  11,00  11,00
Trekanten 9,72 4.592 9,72 9,72 9,72
Kunsthal Nord 1,23  486 1,23  1,23  1,23
Nordkraft 1,00  601  1,00  1,00  1,00
Administration Kultur 8,05 5.216  8,05 8,05 8,05
Aalborg Bibliotekerne 141,35  66.548 141,35  141,35  141,35
Øvrig administration, Biblioteker 4,91  2.097 4,91  4,91  4,91
Sektor: Kultur og Biblioteker i alt  177,40  85.152  177,40  177,40  177,40
     
Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt 393,21  184.351  393,21  393,21  393,21  
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Personaleoversigt - Heltidsansatte
Sundheds- og Kulturforvaltningen

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2019 Budget 2019 2020 2021  2022

Bevillingsniveau Normering Lønsum  Forventet normering

Selvejende institutioner     
KUNSTEN, Museum of Modern Art Aalborg 46,00 19.649  46,00 46,00 46,00
Nordjyllands Historiske Museum 29,00 14.007  29,00 29,00 29,00
Teater Nordkraft 21,20  7.826 21,80  22,40 23,00
Aalborg Symfoniorkester 75,00 43.083 75,00 75,00 75,00
Aalborg Zoologiske Have 67,00 30.800 67,00 67,00 67,00
Huset, Hasserisgade 16,00  5.862 16,00  16,00  16,00
Det hem’lige Teater 3,50 1.530  3,50 3,50 3,50
Skråen 11,00  4.400 11,00  11,00  11,00
Studenterhuset 6,00 2.550 6,00 6,00 6,00
Musikkens Hus 34,00 14.500  34,00 34,00 34,00
Selvejende institutioner i alt 308,70 144.207 309,30 309,90 310,50 
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Personaleoversigt - Heltidsansatte
Miljø- og Energiforvaltningen

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2019 Budget 2019 2020 2021  2022

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Renovation     
Renovation  188,00 81.480 188,00 188,00 188,00
     
Sektor: Miljø og plan      
VandMiljø 29,30 16.981  29,30 29,30 29,30
By- og LandMiljø 42,00 23.278 42,00 42,00 42,00
Administration  5,70 3.135  6,20 6,20 6,20
Sektor: Miljø og plan i alt  77,00 43.394 77,50 77,50 77,50
     
Sektor: Bæredygtighed og Udvikling      
Center for Grøn omstilling 5,60 3.320 5,60 5,60 5,60
Administration 2,50 2.189  2,00 2,00 2,00
Sektor: Bæredygtighed og Udvikling  i alt  8,10 5.509 7,60 7,60 7,60
     
Sektor: Administration og Service      
Fælles Funktioner 3,00 1.841  3,00 3,00 3,00
Administrationen 31,30  18.747  31,30  31,30  31,30
Administrationen, udlån af tjenestemænd, Vand A/S 4,00 2.118  4,00 4,00 4,00
Administrationen, udlån af tjenestemænd, Kloak A/S 3,00 1.295  3,00 3,00 3,00
Administrationen, udlån af tjenestemænd, Varme 2,00 740 2,00 2,00 2,00
Sektor: Administration og Service i alt 43,30 24.741  43,30 43,30 43,30
     
Miljø- og Energiforvaltningen i alt 316,40 155.124  316,40 316,40 316,40
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Borgmesterens Forvaltning - Takstoversigt

Sektor: Administration 2018 2019

Gebyr for udsendelse af rykker 250,00 250,00
Gebyr for rykkerskrivelser (regningskrav uden udlægsret) 100,00 100,00
Adresseforespørgsel 75,00 83,00
Bopælsattest 75,00 83,00
Legitimationskort 150,00  150,00
Indrejser for udenlandsk arbejdskraft 117,00  150,00
  
Vielsesgebyr   
Kun når begge har fast bopæl i udlandet  870,00 870,00
(Lovbestemt takst som reguleres årligt - næste gang 1. januar 2019)   
 
Flytning - bøder    
Ikke rettidig anmeldelse af flytning til Aalborg Kommune 500,00 500,00
Afgivelse af urigtige oplysninger om selve flytningen 500,00 500,00
Undlade at give krævede oplysninger i forbindelse med flytningen 500,00 500,00
  
Inddrivelse af den kommunale ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav   
Retsafgift for tilsigelse til udlægsforretning, grundafgift 300,00 300,00
Ved krav over 3.000 kr. beregnes yderligere 0,5% af det overskydende beløb 

Udskrift af udlægsbogen 175,00  175,00
  
Tillægsgebyr for underretninger om udlægsforretninger   
Gebyr for underretninger om udlægsforretninger 0,00 450,00
  
Beboerklagenævn   
Indbringelse af sag 144,00 146,00
Pr. sag (Jammerbugt Kommune) 3.000,00 3.000,00
Pr. husordenssag (Jammerbugt Kommune) 4.000,00 4.000,00
Gebyrer på henholdsvis 3.000 kr. og 4.000 kr. gælder alene hvis 
Beboerklagenævnet behandler en sag for Jammerbugt Kommune.   
 
Huslejenævnet   
Indbringelse af sag 308,00 312,00
Forhåndsgodkendelse af husleje 514,00  520,00
Gebyr hvis udlejer taber en sag 2.139,00  2.165,00
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By- og Landskabsforvaltningen - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 2018 2019

Kolonihaver   
Taksterne reguleres med 50 % af stigningen i nettoprisindexet hvert år. 1,61 kr . pr. m2 1,62 kr . pr. m2

Bakkegårdshaverne, 14 ha ver, 8.100 kvm. 13.041,00  13.122,00
Bakkegården af 1974, 27 ha ver, 16.610 kvm.  26.742,10  26.908,20
Bartholine Jørgensens Minde, 160 ha ver, 102.200 kvm.  164.542,00  165.564,00
Brixlund, 38 haver, 15.404 kvm.  24.800,44 24.954,48
Budumvang, 177 ha ver, 101.180 kvm.     1)  162.899,80 163.911,60
Draget, 135 ha ver, 81.907 kvm.  131.870,27  131.273,46
Engen, 191 ha ver 110.800 kvm.      2)  178.388,00 179.496,00
Fjordglimt, 88 haver, 58.100 kvm.  93.541,00  94.122,00
Fritiden, 89 haver, 50.300 kvm. 80.983,00 81.486,00
Højbogård, 72 haver, 41.716 kvm.  67.162,76  67.579,92
Højvang Vest, 47 haver, 29.235 kvm. 47.068,35 47.360,70
Højvang Øst, 62 haver, 38.060 kvm. 61.276,60  61.657,20
Junior, 26 haver, 9500 kvm. 15.295,00  15.390,00
Jørgen Berthelsens Minde, 170 ha ver, 106.715 kvm.  171.811,15  172.878,30
Dalen, 133 ha ver, 60.124 kvm.     3)  96.799,64 97.400,88
Kongelunden, 51 ha ver, 26.476 kvm. 42.626,36 42.891,12
Norden, 48 haver, 25640 kvm. 41.280,40 41.536,80
Sofiedal, 70 haver, 48.902 kvm. 78.732,22  79.221,24
Strøybergsminde, 72 haver, 46.000 kvm. 74.060,00 74.520,00
Vesterkær, 208 haver, 113.400 kvm.  182.574,00  183.708,00
Voerbjerglund, 130 ha ver, 118.756 kvm.  191.197,16  192.384,72
Åblink, 181 ha ver, 112.260 kvm.     4)  180.738,60  181.861,20
Ådalen, 56 haver, 41.480 kvm.     5)  66.782,80 67.197,60
Åen, 26 haver, 12.200 kvm.     6)  19.642,00  19.764,00
Ålykke, 50 haver, 29.900 kvm. 48.139,00 48.438,00
  
Lejeafgift for 1 pensionistha ve 150,00  150,00
  
1) S amt leje, 20 pensionisthaver 3.000,00 3.000,00
2) Samt leje, 23 pensionisthaver 3.450,00 3.450,00
3) Samt leje, 16 pensionistha ver 2.400,00 2.400,00
4) Samt leje, 4 pensionisthaver 600,00 600,00
5) Samt leje, 2 pensionisthaver 300,00 300,00
6) Samt leje, 6 pensionisthaver 900,00 900,00
   
Endelig administrerer kommunen en del småhaver   
med 1 år s opsigelse. Disse arealer kan senere   
anvendes til forskellige kommunale formål.   
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By- og Landskabsforvaltningen - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 2018 2019

Kirkegårde  
 
Kister - fredningstid 20 år  
 
Traditionelle kiste- barne- og urnegrav   
Erhvervelse af kistegrave pr. gravplads pr. år, momsfritaget 250,00 250,00
Erhvervelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år., momsfritaget 160,00 160,00
Erhvervelse fællesgrave pr. gravsted pr. år momsfritaget 70,00 70,00

Fornyelse pr. gravsted pr. år., momsfritaget 200,00 200,00
Fornyelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år, momsfritaget 120,00 120,00

Kistegrave i græs med plantemuligheder   
Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gr avplads i 20 år  18.400,00 18.400,00
Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gr avplads pr. år 870,00 870,00
 
Kistegrave i græs   
Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gr avplads i 20 år  18.000,00 18.000,00
Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gr avplads pr. år 850,00 850,00

Kistegrave børn - fredningstid 10 år (Max 120 cm kist e)  
 
Traditionelle kistegrave - Børn    
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år o g tilplantning første gang 7.400,00 7.400,00
Fornyelse af 1 barne grav inkl. renholdelse pr. år 525,00 525,00

Kistegrav i græs - Børn   
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år  5.625,00 5.625,00
Fornyelse inkl. græsslåning pr. år 522,50 522,50

Kiste-fællesgrav - Børn   
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år  1.950,00  1.950,00
(kan ikke fornyes)  
 
Urner - fredningstid 10 år   
 
Traditionelle urnegrave   
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år o g tilplantning første gang 7.400,00 7.400,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 525,00 525,00

Urnegrave med plantemuligheder (Ikke nysalg)   
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 525,00 525,00
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Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 2018 2019

Urnegrave i græs med plantemuligheder   
Erhvervelse inkl. græsslåning m.m. i 10 år  5.650,00 5.650,00
Fornyelse inkl. græsslåning m.m. pr. år 525,00 525,00

Urnegrave i græs   
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år  7.200,00 7.200,00
Fornyelse inkl. græsslåning pr. år 680,00 680,00

Urnegrave i stauder   
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år  5.850,00 5.850,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 545,00 545,00

Anonyme urnegrave i stauder   
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år  5.850,00 5.850,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 545,00 545,00

Anonyme fællesgrave   
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år  (k an ikke fornyes) 3.825,00 3.825,00

Urnemuren   
Erhvervelse af 1 enk eltplads i 10 år , momsfritaget 3.400,00 3.400,00
Erhvervelse af 1 dobbeltplads i 10 år , momsfritaget 6.800,00 6.800,00
Fornyelse af 1 enk eltplads pr. år, momsfritaget 250,00 250,00
Fornyelse af 1 dobbeltplads pr . år, momsfritaget 500,00 500,00

Kremation   
Voksen, momsfritaget 2.850,00 2.850,00
Barn under 12 år , momsfritaget 1.425,00  1.425,00

Gravning, dækning og udsmykning   
(mandag-fredag  kl. 9,30-14 )    
Kistegrav, alm. dybde - voksen, momsfritaget 5.600,00 5.600,00
Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfrit aget 1.870,00 1.870,00
Kistegrav, ekstra dybde - voksen, momsfritaget 6.400,00 6.400,00
Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfrit aget 2.140,00 2.140,00

Gravning, dækning og udsmykning   
( lørdag   kl. 9,30-14 )    
Kistegrav, alm. dybde - voksen, momsfritaget 8.000,00 8.000,00
Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfrit aget 3.200,00 3.200,00
Kistegrav, ekstra dybde - voksen, momsfritaget 8.800,00 8.800,00
Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfrit aget 3.460,00 3.460,00
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Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 2018 2019

Urnenedsættelse  
Nedsættelse (mandag-fredag kl 9-14), momsfrit aget 810,00 810,00
Nedsættelse (lørdag kl. 9-14), momsfrit aget 1.620,00 1.620,00
Indsættelse i muren (mandag-fredag kl. 9-14), momsfrit aget 620,00 620,00
Indsættelse i muren (lørdag kl. 9-14), momsfrit aget 1.620,00 1.620,00
Nedsættelse i anonym fællesgrav, momsfritaget 400,00 400,00
 
Opbevaring af kister    
Uden højtidelighed/nedsættelse på Aalborg kirkegårde, momsfritaget 350,00 350,00
Opbevaring på Frys - første dag, momsfritaget 180,00 180,00
Opbevaring på Frys - efterfølgende dag, momsfritaget 50,00 50,00
 
Opbevaring af urner   
Over 2 mdr. pr. påbegyndt måned, momsfritaget 170,00  170,00

Fremvisning af kister, momsfritaget 350,00 350,00

Benyttelse af kapel, momsfritaget 700,00 700,00

Renholdelse af gravsteder pr. m2 305,00 305,00

Granpyntning pr. m2 187,50  187,50

Midtbyplankoncept, Renhold af midtbyen:   
Renhold, løbende meter facade/år  432,50 432,50
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By- og Landskabsforvaltningen - Takstoversigt

Sektor: Veje 2018 2019

Kommunale veje  
 
Parkeringsafgift   
I den indre by pr. time  16,00  16,00
Yderområder pr. time 7,00 7,00 
 
Parkeringsafgift for opstilling af containere, skurvogne på afgiftsbelagte p-pladser   
I den indre by pr. bås pr. påbegyndt uge 150,00  Udgået
I randområdet til den indre by, pr. bås pr. påbegyndt uge 100,00 Udgået
Vestbyen pr. påbegyndt uge 100,00 Udgået

P-kort   
Årskort 4.000,00 4.000,00
Månedskort 400,00 400,00
Dagskort 35,00 35,00

P-licens   
Pr. p-plads/år 1.000,00 1.000,00
Parkeringstakster er momsfritaget  
 
Kanalen, inkl. moms   
Åbningstid:       
Tirsdag fra kl. 8:00 til 10:00   
Fredag fra kl. 8:00 til 10:00   
Havneafgift:      
Både under 10 m længde  35,00 35,00
Både over 10 m længde  50,00 50,00
Tilkald udenfor åbningstid på hverdage ml. kl. 8:00 - 14:30 200,00 200,00

AFA JCDecaux-toiletter, inkl. moms 
pr. besøg 2,00 2,00

Etablering/ fjernelse/ reparation af asfaltrampe, inkl. moms  
Etablering af ejendommens 1. r ampe. På offentlig vej anlægges de første 4 meter langs kantsten   
uden beregning, dog ikke, hvor der er kansten med skrå kant  
 
På private fællesveje og ved byggemodninger betaler bestilleren for asfaltrampe.  
 
Etablering af ejendommens 2. rampe, startgebyr 1.375,00  1.375,00
Plus beregning pr. løbende meter 343,75  375,00

Forlængelse af eksisterende rampe, startgebyr 1.375,00  1.375,00
Plus beregning pr. løbende meter 343,75  375,00
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Sektor: Veje 2018 2019

Fjernelse af eksisterende rampe, betales efter regning   
Minimumpris 5.000,00 -

Reparation af eksisterende rampe på privat fællesvej, betales efter regning   
Minimumpris 1.250,00  -

Ændring af eksisterende vandret rendestensrist til skrårist, betales efter regning 
Minimumpris  4.375,00 -

Flytning af eksisterende rendestensrist, betales efter regning   
Minimumpris  12.500,00 -

Flytning af andre vejelementer, f.eks.    
kabelskabe eller elmaster, betales efter regning - -

Etablering af ny rist/skrårist, betales efter regning - -
 
Elforbrug ved arrangementer, inkl. moms  
Afregning elforbrug pr. kWh inkl. målerleje   3,00
Adgang til strøm fra offentlig installation, pr. dag  625,00

Hals Havn, inkl. moms   
Vandarealleje m²  155,00  155,00
Afregning elforbrug pr. kWh inkl. målerleje  2,25 3,00
Pladsleje land for både, pr. dag 62,50 62,50

Færgedrift   
Færgedrift er inkl. moms for områder der er momspligtige   
Personbefordring vedr. færger er momsfritaget  
 
Egholmfærgen:  
 
Personbefordring *)   
Barn 4 - 15 år  10,00 10,00
Barn - 10 tur s  65,00 65,00
Voksen 20,00 20,00
Voksen - 10 tur s 125,00  125,00
Pensionist inkl. cykel 10,00 10,00
Pensionist inkl. cykel - 10 tur s 65,00 65,00

Personbefordring for personer bosat på Egholm foretages uden beregning 
*) I perioder er taksten for personbefordring nedsat.  
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Sektor: Veje 2018 2019

Ekstragebyr for tilkald af færgen uden for fartplanen   
 
Tilkald uden for normal fartplan, lille færge 1.500,00 1.500,00
Tilkald uden for normal fartplan, stor færge 3.000,00 3.000,00
Tilkald pga. overfart af udrykningskøretøj er uden beregning.   
Tilkald pga. sygdom/lægebesøg er uden beregning  
 
Ekstra sejlads ved vagtskifte    
(plus alm. takst) 300,00 300,00

Motorkøretøj   
Personbil under 6 meter uden fører 66,00 66,00
Personbil under 6 meter uden fører - 10 tur s 468,00 468,00
Personbil under 6 meter uden fører - 50 turs 1.333,00  1.333,00
Personbil over 6 meter uden fører 90,00 90,00
Personbil over 6 meter uden fører - 10 tur s 660,00 660,00
Personbil over 6 meter uden fører - 50 turs 1.650,00  1.650,00
Motorcykel uden fører 42,00 42,00
Motorcykel uden fører - 10 tur s 310,00  310,00
Motorcykel uden fører - 50 turs 1.050,00 1.050,00
Årsreservation under 6 meter 304,00 304,00
Årsreservation over 6 meter 767,00 767,00

Store køretøjer   
Minibus inkl. fører 89,00 89,00
MX bus inkl. fører 109,00 109,00
Stor bus inkl. fører 202,00 202,00
Lastbil 3.000-6.000 kg., inkl. fører og gods 84,00 84,00
Lastbil over 6.000 kg., inkl. fører og gods 119,00  119,00
Lastbil inkl. hænger, inkl. fører og gods 244,00 244,00
Rendegraver/gummiged incl fører 84,00 84,00
Årsreservation lastbil/traktor med vogn 1.150,00  1.150,00
 
Øvrigt gods 
Gods 0 - 10 k g 15,00  15,00
Gods ud over 10 k g, pr. 10 k g 4,00 4,00
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Sektor: Veje 2018 2019

Hals - Egensefærgen:  
 
Personbefordring   
Person 12,00  12,00
Person returbillet 20,00 20,00
Cykel/knallert inkl. person 20,00 20,00

Motorkøretøj
Motorcykel inkl. fører 30,00 30,00
Personbil under 2.500 kg. 38,00 38,00
Varebil 2.500 - 3.500 kg.  53,00 53,00
Varebil/Lastbil 3.501 - 6.000 kg. uden fører 68,00 68,00
Lastbil 6.001 - 10.000 k g. uden fører 106,00 106,00
Lastbil over 10.000 kg. uden fører 153,00  153,00
Bus inkl. fører og passagerer 370,00 370,00
Bus inkl. fører 165,00  165,00
Lille trailer 23,00 23,00
Stor trailer / campingvogn 50,00 50,00
Cykel/knallert med fører - 10 tur s 135,00  135,00
Motorcykel med fører - 10 tur s 225,00 225,00
Bil under 2.500 tons med fører - 10 tur s 355,00 355,00
Varebil 2.500 - 3.500 kg. med fører 10 tur s  485,00 485,00
Varebil/lastbil 3.501 - 6.000 kg. med fører 10 tur s 600,00 600,00
Lastbil 6.001 - 10.000 k g. med fører - 10 tur s 885,00 885,00
Lastbil over 10.000 kg. med fører - 10 tur s 1.240,00 1.240,00
Lille trailer - 10 tur s 165,00  165,00
Stor trailer/campingvogn - 10 tur s 375,00 375,00

Person - 50 turs 320,00 320,00
Cykel/knallert med fører - 50 turs 480,00 480,00
Motorcykel med fører - 50 turs 800,00 800,00
Personbil under 2.500 kg. med fører - 50 turs 1.300,00 1.300,00
Varebil 2.500 - 3.500 kg. med fører 50 turs  1.690,00 1.690,00
Varebil/lastbil 3.501 - 6.000 kg. med fører 50 turs 2.080,00 2.080,00
Lastbil 6.001 - 10.000 k g. med fører - 50 turs 3.186,00  3.186,00
Lastbil over 10.000 kg. med fører - 50 turs 4.455,00 4.455,00
Lille trailer - 50 turs 590,00 590,00
Stor trailer/campingvogn - 50 turs 1.350,00  1.350,00
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Sektor: Veje 2018 2019

Personbil og 1 per son 50,00 50,00
Personbil og 2 personer 60,00 60,00
Personbil og 3 personer 70,00 70,00
Personbil og 4 personer 80,00 80,00
Personbil og 5 personer 80,00 80,00
Personbil og 6 personer 80,00 80,00
Personbil og 7 personer 80,00 80,00

*) Der sælges ikke 10-tur es personrabatkort  
 
Autocamper inkl. passagerer 100,00 100,00

Ekstrafærge uden for normal sejltid   
(plus alm. takst) 3.000,00 3.000,00

Rådmanden for By- og Landskabsforvaltningen er bemyndiget til at fastsætte 
nærmere retningslinier vedrørende billetrefusion i forbindelse med ændringer 
af takststrukturen og/eller taksterne.
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By- og Landskabsforvaltningen - Takstoversigt

Sektor: Myndighed og Administration 2018 2019

Behandling af ansøgning om bevilling  468,00 Ophørt
Bevilling til taxikørsel  1.538,00  Ophørt
Førerkort, ansøgning/fornyelse 113,00  Ophørt
Påtegning af toldattest  160,00 Ophørt
Trafikbog: Gebyr til dækning af administrationsomkostninger 27,00 Ophørt
Bevillingsnummerplade: Gebyr til dækning af administrationsomkostninger  41,00 Ophørt

Beløbene svarer til de i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 405 af 8/5-2012    
fastsatte maksimumbeløb. Taksterne reguleres efter forbrugerprisindekset.  
 
Byggeri   
Støttesagsgebyr:  
Promille af anskaffelsessummen ved Skema B 2,55 promille 2,55 promille
Byggesagsbehandling, timebaseret gebyr:   
Timepris - gebyr efter timeforbrug 490,00 490,00
Fast gebyr på mindre bygninger - 490,00 490,00
carporte, garager, udhuse, drivhuse mv. og tilbygninger hertil. 
Forudsætter at byggeretten overholdes.   
    

Budget 2019-2022 • By- og Landskabsforvaltningen
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Takstoversigt

Sektor: Børn og unge 2018 2019

05.25.11 D agplejen   
Fuld tid (max. 48 timer)   2.770   2.830
32 timer ugentlig (udgår fra 2019)  2.185   2.230
35 timer ugentligt - 2.545
30 timer ugentligt - 2.405
25 timer ugentligt - 2.260

05.25.14 Integrerede institutioner    
Fuld tid 0-2 år inkl. frokost 4.025   4.085
35 timer 0-2 år ugentligt inkl. frokost 3.625   3.745
30 timer 0-2 år ugentligt inkl. frokost - 3.575
25 timer 0-2 år ugentligt inkl. frokost 3.235   3.395
Fuld tid 0-2 år ekskl. frokost 3.345 3.405
35 timer 0-2 år ugentligt ekskl. frokost 2.945 3.065
30 timer 0-2 år ugentligt ekskl. frokost - 2.895
25 timer 0-2 år ugentligt ekskl. frokost 2.555  2.715
Natplads inkl. dagtilbud, frokost og weekend 5.970 6.075
Natplads inkl. dagtilbud og frokost 5.405 5.500
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud inkl. frokost 4.470 4.550
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud inkl. frokost 4.295   4.370

Fuld tid 3- 5 år inkl. frokost (indtil 31. juli 2019)  2.435   2.470
Fuld tid 3- 5 år inkl. frokost (fra 1. a ugust 2019)  2.435 2.555
35 timer ugentligt 3-5 år inkl. frokost (indtil 31. juli 2019)  2.235   2.270
35 timer ugentligt 3-5 år inkl. frokost (fra 1. a ugust 2019)  2.235   2.355
30 timer ugentligt 3-5 år inkl. frokost (indtil 31. juli 2019)  -   2.170
30 timer ugentligt 3-5 år inkl. frokost (fra 1. a ugust 2019)  -   2.255
25 timer ugentligt 3-5 år inkl. frokost (indtil 31. juli 2019)  2.040   2.155
25 timer ugentligt 3-5 år inkl. frokost (fra 1. a ugust 2019)  2.040   2.255
Fuld tid ekskl. frokost 1.955  1.990
35 timer ugentligt 3-5 år ekskl. frokost 1.755  1.790
30 timer ugentligt 3-5 år ekskl. frokost - 1.690
25 timer ugentligt 3-5 år ekskl. frokost 1.560  1.590
Natplads inkl. dagtilbud, weekend og frokost 3.550 4.010
Natplads inkl. dagtilbud og frokost (fra 1. a ugust 2019)  3.230 3.690
Natplads inkl. dagtilbud og weekend 3.070 3.125
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud og frokost (indtil 31. juli 2019)  2.895 2.940
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud og frokost (fra 1. a ugust 2019)  2.895 3.025
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud 2.415  2.460
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud og frokost (indtil 31. juli 2019)  2.700 2.740
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud og frokost (fra 1. a ugust 2019)  2.700 2.830
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud  2.220 2.260
Pr. nat for søskende m.v. 205 210
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Takstoversigt

Sektor: Børn og unge 2018 2019

Pr. aften indtil kl. 24 for søskende m.v. 170  175
Pr. aften indtil kl. 20 for søskende m.v. 160  165

05.25.16 Legesteder og klubber     
Fritidsklubber   675   685
Aftentilbud for unge handicappede pr. år 50 50
Ungdomsklubber  20   20

Feriekoloni: Grønhøj/Fasanhuset     
1 da g  1.345   1.370
1 da g med overnatning 1.735    1.765
Afbestillingsgebyr pr. gang 250 250
Elforbrug 2,75 kr. pr. kwh   
 
Weekend-åbne pladser 
(pr. dag) 205 210

04.62.83 Kommunal Tandpleje  
Brugerbetaling i omsorgstandplejen (maks. betaling fastsættes af ministeriet)  pr. år 520 530
Specialtandpleje (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år 1.935  1.975

Sektor: Voksen – Beskæftigelsesudvalget  2018 2019

Snerydning for pensionister Betaling årligt  400 400
Haveprojektet for pensionister små haver (grundstørrelse mindre end 500 m2)  400 400
Mellemstore haver (grundstørrelse 500 - 1000 m2)  800 800
Store haver (grundstørrelse over 1000 m2)  1.200  1.200

Sektor: Voksen – Familie- og Socialudvalget 2018 2019

Egenbetaling på forsorgsområdet:   
Kost pr. dag SL §110  55 70
Logi pr. dag SL §110 (lo vbestemt)  87 89
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Sektor: Serviceydelser for ældre 2018 2019

I. Takster, mad (servicelovens §83, visiterede brugere)  
 
Mad med udbringning
Hovedret og biret 58,00 59,00
Hovedret  53,00 54,00

Andet   
Madpakke 23,50 24,00
Proteindrik 14,00 14,50

Mad uden udbringning  
 
Mad i caféen   
Hovedret og biret 58,00 59,00
Hovedret  53,00 54,00

Plejehjemsboliger   
Døgnkost 102,00 102,00
Døgnkost med fravalg af biret 97,50 97,50

Dagens middag kan leveres som diætmad til samme pris  
 
Øvrige tilbud i caféen (servicelovens § 79, ikke-visiterede brugere)    
Øvrige tilbud i caféen takstfastsættes i den enkelte café. 
Priserne skal dække de faktiske omkostninger, og er inkl. moms  
 
II. Plejehjemsboliger (SEL §192)    
El, varme beregnes efter faktisk forbrug, dog max. 705,00 719,00

Vask (Specifik beregning på plejehjemsboligen) - -

Tilbudspakke, pris pr. måned 4.298,50 4.322,50
(Gælder alene beboere på gammel ordning)   
 
Specifikation af tilbudspakken:  
Døgnkost (ved fravalg af biret falder prisen med 4,50 kr. pr. døgn) 3.102,50  3.102,50
Vask (Specifik beregning på plejehjemsboligen) - -
Personlig pleje, aktiviteter og transport 1.196,00  1.220,00

Der er 25% rabat for ægtepar i samme plejehjem,   
hvor begge er pensionister (dog ikke førtidspensionister)   
 

Ældre- og Handicapforvaltningen - Takstoversigt
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Ældre- og Handicapforvaltningen - Takstoversigt

Sektor: Serviceydelser for ældre 2018 2019

III. Øvrige plejehjemsboliger    
Som hovedregel afholder beboere selv udgifter til daglige fornødenheder. 
Men udover husleje og forbrugsafgifter betales der for husholdningsartikler m.m. til 
boligfællesarealerne, i det omfang udgifterne i forvejen ikke er indeholdt i huslejen. 
Betalingen fastsættes lokalt, men kan maks. udgøre 180 kr. pr. måned.  
 
IV. Midlertidige ophold (selvindskrivningspladser, aflastningspladser o.lign.)   
Beboerens betaling for mad pr. døgn 102,00 102,00
Vask (Specifik beregning på opholdsstedet)
  
V. Egenbetaling - kørsel SEL §117    
Egenbetaling ved bevilget kørsel til aktiviteter m.v. pr. måned 401,50  409,50

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap 2018 2019

VI. Botilbud indenfor handicapområdet

Borgere i botilbud kan oprette fælles kost- og aktivitetskasser, 
og betalingen fastsættes i de enkelte botilbud. 

Det er den overordnede hovedregel, at medlemskab af disse fælleskasser er frivilligt 
(Daglige fornødenheder er ikke omfattet)
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Skoleforvaltningen - Takstoversigt

Sektor: Skoler 2018 2019

03.22.02 Billedskolen 
Elevbetaling pr. måned 243,00 248,00
Billedkunst - 2. klasse 206,00 210,00
Drama  243,00 248,00

03.22.05 Skolefritidsordning   
DUS-plads (6-9 årige) 1.362,00  1.503,00
DUS II (4. - 6. klasse)  396,00 444,00
Børnehaveplads (3-5 årige) 1.945,00  1.990,00
”Mini-DUS” 1.945,00  1.990,00

03.35.63 Aalborg Kulturskole:
Sang, spil og bevægelse  165,00  173,00
Rytmisk musik  165,00  173,00
Solo  358,00 376,00
Hold 3 - 4 elever 267,00 280,00
Sammenspil for elever, der ikke deltager i musikskolens undervisning 92,00 97,00
Instrumentalundervisning - elever o. 25 år 503,00 528,00
Ballet - Almen  165,00  173,00
Ballet - Talenthold 358,00 376,00
   
03.35.63 Aalborg Kulturskole:   
Sang, spil og bevægelse   177,00
Rytmisk musik   177,00
Solo   383,00
Hold 3 - 4 elever  286,00
Sammenspil for elever, der ikke deltager i musikskolens undervisning  99,00
Instrumentalundervisning - elever o. 25 år  539,00
Ballet - Almen   177,00
Ballet - Talenthold  383,00

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed
Ungdomsklubber (Vejl.takst pr. måned) 45,00 46,00

Betaling pr. måned:   
Visse Juniorklub  343,00 350,00
Godthåb Juniorklub  246,00 251,00
Fjellerad Juniorklub  246,00 350,00
Gudumhom Juniorklub  246,00 251,00
Kongerslev Juniorklub  331,00  350,00
Multihuset  343,00 350,00
Skatere 138,00  140,00
Juniorskatere 50,00 51,00
Knallertkørekort 480,00 480,00
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Sundheds- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt

Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid 2018 2019

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller  
 
Vadumhallen  
 
Svømmesal, børn under 15 år o g pensionister   
Enkeltbillet  15,00  15,00
10-tur skort  120,00 120,00

Svømmesal, voksen   
Enkeltbillet  24,00 24,00
10-tur skort 220,00 220,00
Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.  
 
Nibe Svømmebad  
 
Børn under 15 år o g pensionister   
Enkeltbillet 10,00 10,00
10 tur skort 90,00 90,00

Voksne   
Enkeltbilletter 20,00 20,00
10-tur s kort 195,00  195,00
Månedskort 260,00 260,00
Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.  
 
Haraldslund  
 
Enkeltbilletter - voksne:   
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14  36,00 38,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 - 20.45                41,00  43,00
Enkeltbillet motion + svømning    7 - 14       51,00  54,00
Enkeltbillet motion + svømning  14 - 20.45  65,00 68,00

Enkeltbilletter - Pensionist:   
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14  25,00 27,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 - 20.45             29,00 31,00
Enkeltbillet motion + svømning 7 - 14  36,00 38,00
Enkeltbillet motion + svømning  14 - 20.45  46,00 48,00
Publikumsbillet, ledsager m.v. 16,00  17,00
Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.  
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Sundheds- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt

Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid 2018 2019

Enkeltbilletter - Barn:   
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14  25,00 27,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45             29,00 31,00
Enkeltbillet motion + svømning    7 – 14  51,00  54,00
Enkeltbillet motion + svømning  14 – 20.45  65,00 68,00
Publikumsbillet, ledsager m.v. 16,00  17,00

Turkort:
   
Turkort alle ugens dage i tidsrummet  7 - 20.45 (lørdag og søndag 15.45)    
 
Svømmehal - voksen:   
10 tur e  326,00 357,00
20 ture  563,00 623,00
40 ture 975,00 1.075,00

Svømmehal - barn/pensionist:   
10 tur e  183,00  226,00
20 ture 315,00  397,00
40 ture  520,00 629,00

Svømmehal og Motionscenter - voksen:   
10 tur e  515,00  564,00
20 ture  901,00 993,00
40 ture 1.426,00  1.542,00
  
Svømmehal og Motionscenter - pensionist:  
10 tur e 360,00 408,00
20 ture 636,00 723,00
40 ture 925,00 1.063,00
   
 
Svømmehal og Motionscenter - barn:  
10 tur e 515,00  564,00
20 ture 901,00 993,00
40 ture 1.426,00  1.542,00

Turkort alle ugens dage  i tidsrummet  7 - 14   
 
Svømmehal - voksen:   
10 tur e 251,00  290,00
20 ture  437,00 508,00
40 ture 675,00 777,00
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Sundheds- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt

Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid 2018 2019

Svømmehal - barn/pensionist:  
10 tur e 162,00  200,00
20 ture 251,00  328,00
40 ture 420,00 524,00

Svømmehal og Motionscenter - voksen:  
10 tur e 410,00 449,00
20 ture 718,00  791,00
40 ture 1.150,00  1.237,00

Svømmehal og Motionscenter - pensionist:   
10 tur e 265,00 308,00
20 ture 461,00 541,00
40 ture 780,00 876,00

Svømmehal og Motionscenter - barn:  
10 tur e 410,00 449,00
20 ture 718,00  791,00
40 ture 1.150,00  1.237,00

Fastsættelse af øvrige takster m.v. er delegeret til svømmehalsinspektøren i 
henhold til byrådsbeslutning den 9. september 2002, punkt 6.  
 
Gigantium - vand & wellness   
Svømmehal hverdage før kl 14   
Barn/pensionist  27,00 28,00
Voksen 40,00 42,00

Svømmehal hverdage efter kl 14 o g weekend/helligdage   
Barn/pensionist 35,00 37,00
Voksen 45,00 48,00

Svømmehal + Wellness - hverdage før kl 14   
Voksen 55,00 58,00
Pensionist 43,00 46,00

Svømmehal +Wellness - hverdage efter kl 14 o g weekend/helligdage   
Voksen 74,00 79,00
Pensionist 65,00 69,00
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Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid 2018 2019

Turkort barn  
 
Hverdage før kl 14    
10 tur e 243,00 252,00
30 ture 567,00 588,00
40 ture 648,00 672,00

Hverdage efter kl 14 o g weekend/helligdage   
10 tur e 315,00  333,00
30 ture 735,00 777,00
40 ture 840,00 888,00

Turkort Voksen  
 
Svømmehal hverdage før kl 14    
10 tur e 360,00 378,00
30 ture 840,00 882,00
40 ture 960,00 1.008,00

Svømmehal hverdage efter kl 14 o g weekend/helligdage   
10 tur e 405,00 432,00
30 ture 945,00 1.008,00
40 ture 1.080,00 1.152,00
   
Svømmehal + Wellness - hverdage før 14
10 tur e 495,00 522,00
30 ture 1.155,00  1.218,00
40 ture 1.320,00  1.392,00

Svømmehal + Wellness - hverdage efter kl 14 o g weekend/helligdage   
10 tur e 666,00 711,00
30 ture 1.554,00  1.659,00
40 ture 1.776,00  1.896,00

Turkort Pensionist  
 
Svømmehal hverdage før kl 14    
10 tur e 243,00 252,00
30 ture 567,00 588,00
40 ture 648,00 672,00
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Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid 2018 2019

Svømmehal hverdage efter kl 14 o g weekend/helligdage   
10 tur e 315,00  333,00
30 ture 735,00 777,00
40 ture 840,00 888,00
 
Svømmehal + wellness - hverdage før 14   
10 tur e 387,00 414,00
30 ture 903,00 966,00
40 ture 1.032,00  1.104,00
  
Svømmehal + Wellness - hverdage efter kl 14 o g weekend/helligdage
10 tur e 585,00 621,00
30 ture 1.365,00  1.449,00
40 ture 1.560,00  1.656,00
 
Gigantium Skøjtehal  
Voksenbillet 25,00 25,00
Børnebillet (under 15 år)  10,00 10,00

Takster i Gigantium forhandles af instítutionen for hvert enkelt arrangement
   
Institutioner uden for Aalborg Kommunes regi:  
 
Leje pr. time af:   
Svømmehaller og skøjtehaller 725,00 725,00

Udlejning af kommunale haller med kommercielle formål:   
Pr. time 465 465

Øvrige takster i forbindelse med  udlejning af kommunale lokaler med kommercielle formål eller lign. vurderes i hvert enkelt 
tilfælde af forvaltningen.  
 
Udlejning af kommunale haller m.v. til ikke-godkendte foreninger i Aalborg  Kommune:  
Takst fastsættes af  forvaltningen i forhold til brugen/udnyttelsen Ingen fast takst Ingen fast takst

Herudover kan skolen opkræve rengøringsafgift efter forbrug:  
pr. time på  hverdage 100  100
pr. time på helligdage 200 200
  
Taksten for ikke-tilskudsberettigede foreninger, organisationer udenfor Aalborg kommune vurderes i de enkelte tilfælde af 
forvaltningen.
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Sektor: Biblioteker 2018 2019

03.32.50 Biblioteker  
 
Lånetiden overskredet med :  
1-7 da ge 20,00 20,00
8-14 da ge 60,00 60,00
15-30 da ge 120,00 120,00
Over 30 dage 230,00 230,00
Takst for regningsudskrivning 140,00 140,00

Påmindelser via sms 0,00 0,00
Påmindelser via e-mail 0,00 0,00

Specielt for børn under 14 år:    
1-7 da ge 10,00 10,00
8-14 da ge 30,00 30,00
15-30 da ge 55,00 55,00
Over 30 dage 120,00 120,00
Takst for regningsudskrivning 140,00 140,00

Påmindelser via sms 0,00 0,00
Påmindelser via e-mail 0,00 0,00

Reserveringsafgift pr. reservering pr. brev :   
Voksne : Gældende brevtakster   
Børn under 14 år  0,00 0,00
Via e-mail og sms 0,00 0,00
  
Afsendelse af telefaxkopi pr. side :   
Indenrigs 15,00  15,00
Udenrigs 15,00  15,00
plus gældende minuttakst fra Danmark til modtagerland   
Modtagelse af telefaxkopi pr. side 15,00  15,00
  
Fotokopiering/EDB-udprintning pr. side :   
-sort/hvid A4-størrelse 1,00  1,00
-sort/hvid A3-størrelse 2,00 2,00
-farver A4 størrelse 1,00  1,00
-farver A3 størrelse 2,00 2,00
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Sektor: Biblioteker 2018 2019

Lokaleudleje, kommercielle formål*   
Lokaleleje pr. time, Medborgerhuset:   
Mødelokale 1-8  200,00 200,00
Ved afbestilling 50,00 50,00

Foredragssalen 400,00 400,00
Ved afbestilling 100,00 100,00
  
Lokaleleje, Vejgaard Bibbliotek:  
Samtlige lokaler 200,00 200,00
Ved afbestilling 50,00 50,00
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Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Miljø- og Energiforvaltningen - Takstoversigt

Sektor: Miljø og Plan 2018 2019

Myndighed   
Myndighedsopgaver, herunder anvisning af jord 600,00 600,00
(Taksten indgår som en deltakst i den samlede takst for 
administrationsgebyr, erhverv, som opkræves af Aalborg Renovation)  
 
Miljøvagt    
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt 1.530,00  1.550,00
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld 1.020,00 1.030,00
Regningskopi tilsendt pr. post eller mail 35,00 35,00

Øvrige forhold   
Gebyrer: 
- Rykkerskrivelse*) 250,00 250,00
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 250,00 250,00
- Inkassobesøg*) 250,00 250,00
- Betalingsaftale*) 100,00 100,00

*) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 02.07.2004

Morarenter:   
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser,    
Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr. 01.07.18    
 = 8,05 % p.a.
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Sektor: Aalborg Gas 2018 2019

01.22.01 G asforsyning   
 
Naturgas Net, se note 1)
Abonnement 1.450,00  1.475,00
Abonnement u/200 m3 pr. år 925,00 950,00
Abonnement for varmecentraler pr. år 15.000,00 15.000,00
  
Nettarif:  
- Forbrug 1-20.000 m3 - pr. m3 1,365  1,365
- Forbrug 20.001-75.000 m3 - pr. m3 1,279  1,279
- Forbrug 75.001 m 3-150.000 pr. m3 0,733 0,733
- Forbrug 150.001-300.000 m 3 - pr. m3 0,410  0,410
- Forbrug > 300.000 m3 - pr. m3 0,310  0,310

Foranstående takststruktur indebærer, at måneds-afregnede kunder - tillige nye 
månedsafregnede kunder som tilsluttes i løbet af året - måneds-afregnes à conto ud 
fra et forventet årligt forbrug til en beregnet gennemsnitlig takst baseret på takststrukturen. 
Da de månedsafregnede kunder løbende a`conto-faktureres, skal de slutafregnes ud 
fra faktisk forbrug året efter.  
 
Forbrug til varmecentraler - pr. m3 0,159  0,159

Nødforsyningstarif - høj - pr. m3 0,00626 0,00626

Nødforsyningstariffen opkræves over for alle Naturgas Net’s kunder, idet alle kunderne 
indgår under kategorien beskyttede kunder, jf. EU forordning 994/2010   
 
Impulsudstyr   
Abonnement for impulsudtag pr. måler 200,00 200,00

Kørsel   
Forgæves kørsel (pr. gang) 325,00 325,00

Afprøvning   
Målerafprøvning ved fejlvisning mindre end 5%:    
 
- Størrelse G4 600,00 600,00
- Øvrige størrelser Efter regning Efter regning

Ophør   
Afmelding ved endeligt leveringsophør 600,00 600,00

Anm.: Alle priser er ekskl. moms
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Afbrydelse af gasstik   
Permanent afbrydelse af stikledninger mv. ved endeligt leveringsophør 7.400,00 7.400,00
 
Bortkommen måler   
Genanskaffelse af bortkommen måler forårsaget af kunden 1.000,00 1.000,00

Afgifter   
Naturgas:   
M3-forbruget tillægges energiafgift p.t. 2,1990 kr ./m3, CO2-afgift 
p.t. 0,3910 kr ./m3 og NOx-afgift p.t. 0,0080 kr./m3.  
 
Note 1)    
Naturgas leveres og afregnes med en brændværdi på 39,6 MJ/m3.   
  
Fælles servicegebyrer mv.   
Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster af 
Aalborg Service A/S via de fælles afregningssystemer.   
  
Flytteopgørelse, pr. gang 65,00 65,00
  
Måleraflæsning i forbindelse med flytning, pr. gang 200,00 200,00
   
Serviceaflæsning (rekvirering af måleraflæser), pr. gang (månedlig eller årlig aflæsning) 50,00 50,00
  
Skønnet måleraflæsning, pr. gang 65,00 65,00
  
Rykker for selvaflæsning, pr. gang 65,00 65,00
  
Ekstraordinært aflæsningsbesøg ved manglende selvaflæsning, pr. gang 270,00 270,00
  
Forgæves kørsel (ved aftalt måleraflæserbesøg), pr. gang 200,00 200,00 
  
Regningskopi tilsendt pr. post eller mail 35,00 35,00
   
Faktureringsgebyr for à contokunder pr. faktura med indbetalingskort 20,00 20,00
 
Betaling til Aalborg Service A/S kan kun foretages via Betalingsservice og indbetalingskort.  
 
Betalingsgebyr for manuel modtagelse af betaling pr. gang. 
(Dvs. ved manuel overførsel til Aalborg Service A/S’ bankkonto) 40,00 40,00
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Rykkerskrivelse*) 100,00 100,00
Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 100,00 100,00
Lukkebesøg*) 375,00 375,00
Besøg af låsesmed Efter regning Efter regning
   
Genoplukning   
Rekvireret mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-12.00 375,00 375,00
Rekvireret uden for ovenstående tider 800,00 800,00
 
Inkassobesøg*) 250,00 250,00
Betalingsaftale*) 100,00 100,00
Fogedforretning, udkørende 
(Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsemed) 330,00 330,00
Advokatbistand Efter regning Efter regning

*) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 02.07.2004.  
 
Morarenter:   
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser,   
Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr. 01.07.18    
= 8,05 % p.a.
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01.38 Affaldshåndtering   
 
Abonnement   
Abonnement, bolig:
- Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), 
abonnementstakst pr. år, pr. bolig  950,00 1.050,00
Heraf bidrag til:
- 01.38.60 Generel administration: 
- 2019 ……………………...…...  425,00 kr .   
 2018 ……………………...…...  350,00 kr.
   
 01.38.62 Or dninger for storskrald og haveaffald (henteordninger): 
- 2019 ……………………...…...  275,00 kr .
- 2018……………………...……. 200,00 kr.          
 
- 01.38.65 Genbru gsstationer (genbrugspladser):
- 2019 ……………………...…...  350,00 kr.
- 2018 ……………………...…...  400,00 kr.  
 
Abonnement, sommerhuse:
- Abonnementstakst pr. år, pr. hus 475,00 525,00

Administrationsgebyr, erhverv 920,00 920,00
- Generelt administrationsgebyr:  
- 2019 ……………………...…...  320,00 kr.
- 2018 ……………………...…...  320,00 kr.

- Myndighedsopgaver udført af Miljø, herunder anvisning af jord:  
- 2019 ……………………...…...  600,00 kr. 
- 2018 ……………………...…...  600,00 kr.  
 
I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal alle virksomheder som udgangspunkt betale.    
Fritagelsesbestemmelser er fastsat i bekendtgørelsen.  
 
Tømning  
 
Sække
- Tømning af 100 l pr. uge pr. år 1.150,00  1.150,00
I ekstraordinære situationer kan der indgås aftale om brug af 100 l. sække til restaffald. 
Aftale vil være gældende i en tidsbegrænset periode, og afgøres alene af 
Aalborg Forsyning, Renovation.   
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Minicontainere  
- Tømning af 140 l h ver anden uge pr. år… 800,00 825,00
- Tømning af 190 l h ver anden uge pr. år… 900,00 925,00
- Tømning af 240 l hver anden uge pr. år… 1.000,00 1.025,00
- Tømning af 400 l hver anden uge pr. år… 1.800,00 1.850,00
- Tømning af 660 l hver anden uge pr. år… 2.350,00 2.400,00

Tømning hver uge:   
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver anden uge.    
Dvs. at taksten hver anden uge gange to svarer til taksten for uge tømning.  
 
Tømning flere gange om ugen:   
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver uge.
Dvs. at taksten hver uge ganges med tømningsfrekvensen pr. uge.  
 
Tømning, kolonihaveforeninger:
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelse og tømningsfrekvens.  
 
Tømning, sommerhuse (100 l sække pr. uge/14 da g pr. år) 495,00 495,00
Tømningen foretages fra og med uge 18, til o g med uge 35 - resten af året hver 2. uge.   
 
Plastsæk til foring af minicontainere, pr. gang, pr. sæk (kun 400 l og 660 l) 12,00  17,00

Nedgravede containere - restaffald  
- Tømning i etageejendomme - boliger
- Tømning i etageejendomme - erhverv1…   
 
1 Differentieres ud fra virksomhedstype mv.  
 
Nedgravede containere installeres løbende i årene 2018 - 2023 i A alborg Tætby    
(Vestbyen, Ø-gade Kvarteret, Aalborg Midtby og Nørresundby Midtby).  
 
Når et område er færdig etableret, ændres til ”Tømning i etageejendomme - boliger”. 
og ”Tømning i etageejendomme - erhverv” fra tømningskategorierne for sække 
og minicontainere.   
 
Erhverv defineres som virksomheder i blandet bolig- og erhvervsejendomme.  
Den nye tømningskategori for nedgravede containere indfases alt andet lige i 2. halvår 2019.   
 
Storcontainere - restaffald - bolig 
- Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.) 
- Afhentning pr. gang 275,00 275,00
- Afhentning pr. gang, vippecontainer og nedgravet container  100,00 100,00
- Kørselsudligning mv. pr. ton 37,00 31,00
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Takst vedr. 1,3 m3 ned gravede containere, der er placeret inden for 
manøvreradius og uden kørselsafstand 
- Afhentning af indtil 2, pr. gang 100,00 100,00
- Afhentning af 3 eller 4, pr. gang 275,00 275,00
- Afhentning af 5 eller 6, pr. gang 425,00 425,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord.  
 
Nedgravet container installeres af selskab eller forening for egen regning.  
 
Ekstra tømning (ordinær indsamling)
- Sække pr. 100 l pr. gang  45,00 48,00

Nøglepenge pr. lås, pr. år 370,00 370,00

Lørdagstømning i sommerhusområder
   
Takster for lørdagstømning for udlejningsbureauer mv.: 
(Min. 25 enheder pr. udlejningsbureau og pr. renovationsdistrikt)
- Tømning pr. 100 l v ed 25-49 afhentninger 140,00 140,00
- Tømning pr. 100 l v ed 50-99 afhentninger 105,00  105,00
- Tømning pr. 100 l v ed over 100 a fhentninger 85,00 85,00

Det samlede antal tømninger er afgørende for, hvilken takst der afregnes til pr. gang. 
(fx ved 115 a fhentninger afregnes alle til 85 kr. pr. afhentning)  
 
Salg af sække mv.  Efter regning Efter regning

Salg af minicontainere til restaffald    
140 l  250,00 250,00
190 l  280,00 280,00
240 l 400,00 400,00
400 l 740,00 740,00
660 l 940,00 940,00
Lås til container (400 l / 660 l) 360,00 360,00

Specialydelse (specialafhentning)   
Kørsel pr. gang  400,00 425,00
Tømning   
-   Sække pr. 100 l pr. gang 45,00 48,00

 Containerens str.  Containerens str.
-   Minicontainer pr. gang i liter x 0,45 kr. i liter x 0,48 kr
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Udlevering af minicontainere til restaffald   
(registrering med adresselabel og chip til elektronisk aflæsning ved tømning)  
 
Afhentning ved Aalborg Forsyning, Renovation (kun efter aftale):
Ekstra container / ombytning container 160,00 160,00
  
Udbringning til kundens adresse:  
Ekstra container / ombytning container 380,00 380,00

Administrationsgebyr for minicontainere til haveaffald    
(registrering med adresselabel og chip til elektronisk aflæsning ved tømning)  
Udført på kundens adresse 380,00 380,00
Udført hos Aalborg Forsyning, Renovation (kun efter aftale) 160,00 160,00
 
Storcontainere - restaffald - erhverv
- Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.)
- Afhentning pr. gang 275,00 275,00
- Afhentning pr. gang, vippecontainer og nedgravet container 100,00 100,00
- Kørselsudligning mv, pr. ton 37,00 31,00

Takst vedr. 1,3 m3 ned gravede containere, der er placeret inden for manøvreradius 
og uden kørselsafstand 
- Afhentning af indtil 2, pr. gang ……… 100,00 100,00
- Afhentning af 3 eller 4, pr. gang ……. 275,00 275,00
- Afhentning af 5 eller 6, pr. gang ……. 425,00 425,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord.  
 
Rengøring og vask   
Afleveret hos Aalborg Forsyning, Renovation (kun efter aftale)   
 
- Minicontainere, pr. stk 160,00 160,00

Afhentning og returnering til kundens adresse   
(Dato for afhentning skal aftales med Aalborg Forsyning, Renovation)  
- Minicontainere, pr. stk 380,00 380,00

- Stor- og vippecontainere, pr. stk. 390,00 1.150,00
- Nedgravede containere, pr. stk. 1.050,00 1.050,00

Leje - containere mv.  
 
Containere til flasker, kommunale institutioner
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Fancy container - pr. måned 85,00 85,00
Cube container - pr. måned  90,00 90,00

Storcontainere, erhverv og kommunale institutioner  
Storcontainer - pr. dag  9,00 9,00
Vippecontainer - pr. dag  7,00 7,00

Bure til elektronik, erhverv og kommunale institutioner   
Bur - pr. måned  65,00 65,00

Indsamling af klinisk risikoaffald
Indlevering hos Aalborg Forsyning, Renovation 368,00 350,00
Afhentningstakst:
- ugentlig afhentning, pr. år - 24.000,00
- 14-da ges afhentning, pr. år 12.600,00 12.000,00
- Månedlig afhentning, pr. år 6.300,00 6.000,00
- Kvartalsvis afhentning, pr. år 2.100,00 2.000,00
- Halvårlig afhentning, pr. år - 1.000,00
- Årlig afhentning, pr. år 525,00 500,00
- Afhentning, hvert 3. år, pr. år 175,00  150,00
- Ekstra afhentning pr. gang 525,00 500,00

Sække, spande mv., inkl. destruktion pr. kg 13,00  13,00

Kanylebokse, ekskl. destruktion pr. stk.  Efter regning Efter regning
Børnesikker miljøboks GENBOX 30 l. pr. stk. 175,00  -

Storcontainere - industriaffald mv.  
- Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.)  
- Afhentning pr. gang 275,00 275,00
- Afhentning pr. gang, vippecontainer 100,00 100,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton 
til deponerings- og behandlingsanlæg.  
 
Indsamling for kommunale institutioner   
Plast og metal - 2 hjulede og 4 hjulede containere  
 
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 140 l. c ontainer pr. år 470,00 450,00
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 240 l. container pr. år 470,00 450,00
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 400 l. container pr. år 575,00 550,00
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 660 l. container pr. år 575,00 550,00

Taksten er baseret på tømning hver måned.  
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Tømning hver anden uge pr. år:   
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver måned. 
Dvs. at taksten hver måned gange to svarer til taksten for tømning hver anden uge.  
 
Tømning hver uge:   
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver måned. 
Dvs. at taksten hver måned gange fire svarer til taksten for tømning hver uge.  
 
Plast og metal - Stor- og vippecontainere
- Leje af stor- og vippecontainer pr. år. (Se under leje containere mv.)
- Tømning inkl. indvejning, ekskl. leje af container, pr. gang, storcontainer 275,00 275,00
- Tømning inkl. indvejning, ekskl. leje pr. gang, vippecontainer og nedgravet container 100,00 100,00

Papiraffald - 2 hjulede og 4 hjulede containere
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 140 l. c ontainer pr. år 470,00 450,00
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 240 l. container pr. år 470,00 450,00
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 400 l. container pr. år 575,00 550,00
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 660 l. container pr. år 575,00 550,00

Taksten er baseret på tømning hver måned.  
 
Tømning hver anden uge pr. år:   
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver måned. 
Dvs. at taksten hver måned gange to svarer til taksten for tømning hver anden uge.  
 
Tømning hver uge:   
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver måned. 
Dvs. at taksten hver måned gange fire svarer til taksten for tømning hver uge.  
 
Papiraffald - Stor- og vippecontainere
- Leje af stor- og vippecontainer pr. år. (Se under leje containere mv.) 
- Tømning inkl. indvejning, ekskl. leje af container, pr. gang, storcontainer 275,00 275,00
- Tømning inkl. indvejning, ekskl. leje pr. gang, vippecontainer og nedgravet container 100,00 100,00

Farligt affald - erhverv, indsamlingsordning for mindre mængder (under 50 kg) 
- Afhentning pr. gang 525,00 500,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton 
til destruktions- og deponeringanlæg.  
 
Olie- og kemikalieaffald - erhverv, ringeordning
- Afhentning pr. gang 625,00 600,00

Budget 2019-2022 • Miljø- og Energiforvaltningen

Anm.: Alle priser er ekskl. moms



255Budget 2019-2022 • Miljø- og Energiforvaltningenv

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Sektor: Aalborg Renovation 2018 2019

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til 
destruktions- og deponeringanlæg.  
 
Elektronik - erhverv, ringeordning 
- Leje af bur pr. måned (se under leje - containere mv.) 
- Afhentning pr. gang (uanset antal bure) 625,00 600,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton 
for sortering af elektronikaffald.  
 
Specialkørsel/specialydelser   
Transport, (chauffør og vogn) pr. time  570,00 600,00
Renovationsarbejder, ekskl. vogn, pr. time 300,00 310,00

Konsulentydelse   
Konsulentbistand pr. time 800,00 825,00

Nedgravede containere - genbrugelige fraktioner - tilbud til virksomheder i 
blandet bolig- og erhvervsejendomme  
 
Plast/metal - Afventer
Pap/papir - Afventer
Flasker/glas - Afventer

Nedgravede containere installeres løbende i årene 2018 - 2023 i A alborg Tætby 
(Vestbyen, Ø-gade Kvarteret, Aalborg Midtby og Nørresundby Midtby).  
 
Når et område er færdig etableret, vil virksomheder i blandet bolig- og erhvervsejendomme 
i Aalborg Tætby blive tilbudt at benytte de nedgravede containere til de typer af genbrugelige 
fraktioner, der indsamles i området.   
  
Genbrugsplads, tilmeldeordning, erhverv *)
Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere erhvervsaffald på Genbrugspladserne  
- Varevogn/personbil m./u. trailer, pr. gang 200,00 225,00
- Kassevogn m./u. trailer, pr. gang 325,00 350,00
- Ladvogn m./u. trailer pr. gang 450,00 475,00

Genbrugsplads, erhverv *)   
Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere farligt affald på 
Genbrugspladserne, betaler en gennemsnitlig indvejningspris, pr. kg 8,50 8,50

Genbrugsplads, erhverv *)
- Særgebyr ved fejlaflevering, hvor virksomheden ikke er tilmeldt, pr. gang  700,00 725,00

Miljø- og Energiforvaltningen - Takstoversigt
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*) Gebyrerne gælder for både hjemmehørende som ikke-hjemmehørende 
virksomheder i kommunen, herunder også udenlandske virksomheder.  
 
AFFALDS- OG GENBRUGSCENTRE  
 
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal  
 
Kompostering - have- og parkaffald   
Modtagelse af have- /parkaffald pr. ton 125,00  100,00
Salg af landbrugskompost pr. ton - (ikke sorteret) 10,00 10,00

Jorddepot   
Renjordsdepot (kategori 1-jor d)
- Modtagelse af jord, grus, sand mv. pr. ton 50,00 60,00
- Modtagelse af mindre mængder rent ler og kridt pr. ton *) 70,00 70,00

Specialdepot (kategori 2-jord)  
- Modtagelse af lettere forurenet jord pr. ton 50,00 60,00
- Modtagelse af vejjord pr. ton 50,00 60,00
- Modtagelse af lettere forurenet ler og kridt pr. ton *)  70,00 70,00
- Modtagelse af vejjord, bestående af ler og kridt pr. ton *) 70,00 70,00

*) Inden planlægning af aflevering af ler og kridt, skal Rørdal kontaktes, 
idet Rørdal som udgangspunkt ikke længere fra 01.03.2013 modt ager ler og kridt.  
 
Større mængder af uforurenet eller lettere forurenet ler og kridt modtages ikke.

Fyldplads   
Aflæsning af fyld pr. ton 10,00 10,00

Herudover betales den til enhver tid gældende statslige affaldsafgift.  
 
Kartering/Jordhotel
- Biobrændsel pr. ton 60,00 60,00
- Sortering af jord med brokker pr. ton . 10,00 10,00
- Modtagelse af jord til oplagring og senere udlevering pr. ton 10,00 10,00
- Undersøgelse af særskilte jordpartier efter medgået tid Efter regning Efter regning

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton for jord, 
hvis det skal deponeres på Rørdal. 
Ovenstående kan ske efter aftale med Aalborg Forsyning, Renovation.
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Genbrugsaktivitet, Rørdal   
 
Private i køretøjer indtil 3.500 kg totalvægt, kan gratis aflæsse til kompostering og 
til fyldplads. Køretøjet kan have påmonteret en trailer, der ikke tæller med i de 3.500 kg.  
 
Aflæsning af sne, private vognmænd   
Aflæsningsgebyr, modtagelse af sne, pr. ton. 15,00  15,00
  
Fejlaflæsning  
Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs 700,00 725,00

Ovenstående kan for større mængder kategori 1- o g 2-jord ske efter aftale 
med Aalborg Forsyning, Renovation.  
 
Fælles servicegebyrer mv.   
Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster af Aalborg 
Service A/S via de fælles afregningssystemer  
 
Flytteopgørelse, pr. gang 65,00 65,00
Regningskopi tilsendt pr. post eller mail 35,00 35,00
Faktureringsgebyr for a’conto-kunder, pr. faktura med indbetalingskort 20,00 -
Betaling til Aalborg Service A/S kan kun foretages via betalingsservice og indbetalingskort.  
Betalingsgebyr for manuel betaling pr. gang
(Dvs. ved manuel overførsel til Aalborg Service A/S’ bankkonto) 40,00 40,00

- Rykkerskrivelse *) 250,00 250,00
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2) *) 250,00 250,00
- Inkassobesøg *) 250,00 250,00
- Betalingsaftale *)  100,00 100,00

*) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 2. juli 2004.  
 
Morarenter:  
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, 
pr. 1. juli 2018 = 8,05 % p .a.
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Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Sektor: Miljø og Plan 2018 2019

Vandsamarbejde Nibe, forsyningssikkerhed
Bidrag (pr. m3) 0,90  0,90

Bidrag til vandsamarbejde Nibe opkræves som en m3- betaling af årets 
solgte/slutafregnede vandsalg. Bidragene opkræves fra 2017 årli gt bagud hos de deltagende værker.  
 
Administration   
Regningskopi tilsendt pr. post eller mail 35,00 35,00

Øvrige forhold 
Gebyrer:
- Rykkerskrivelse*) 250,00 250,00
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 250,00 250,00
- Inkassobesøg*) 250,00 250,00
- Betalingsaftale*) 100,00 100,00

*) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 02.07.2004  
 
Morarenter:
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser,  
Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr. 01.07.18  
 = 8,05 % p.a.



Sektor: Administration og Service 2018 2019

Administration   
Regningskopi tilsendt pr. post eller mail 35,00 35,00

Aflæsning og opkrævning af de statslige vand- og kloakafgifter 
efter måler for enkeltindvindere. 130,00  130,00
 
Øvrige forhold  
Gebyrer:   
 Rykkerskrivelse*) 250,00 250,00
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 250,00 250,00
- Inkassobesøg*) 250,00 250,00
- Betalingsaftale*) 100,00 100,00

*) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 02.07.2004  
 
Morarenter:   
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser,   
Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr. 01.07.18    
 = 8,05 % p.a.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms
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