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Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Orientering om udviklingen på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg
Kommune pr. december 2020
2019-082890
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens orientering en status på udviklingen på
beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg Kommune – status pr. december 2020.
Beskæftigelsesudvalget har sagen til orientering den 23. marts 2021.

Beslutning:
Til orientering.
Magistraten gav udtryk for stor tilfredshed med den ydede indsats og de opnåede resultater.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med beslutningen om gennemførelse af en ekstern analyse af beskæftigelses- og
forsørgelsesområdet i Aalborg Kommune besluttede Magistraten samtidig i møde den 3. september 2019, at
der fremover skal ske en månedlig opfølgning på udviklingen på såvel beskæftigelses- som
erhvervsområdet.
Opfølgningen er tilrettelagt således, at der månedligt er opfølgning på økonomien på beskæftigelses- og
forsørgelsesområdet, og at der kvartalsvis udarbejdes en mere grundig rapport indeholdende relevante data
for området.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har udarbejdet en statusrapport pr. december måned 2020, som
indeholder de seneste ledigheds- og økonomital for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. Rapporten er
vedlagt som bilag.
Samlet set ender regnskab 2020 med et mindreforbrug på 49,5 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 41
mio. kr. på området med forsikrede ledige under beskæftigelsestilskudsordningen og 8,5 mio. kr. for
områderne under budgetgarantien.
Budgettet til de to områder blev samlet opjusteret med 276 mio. kr. i forbindelse med aktuel status, som blev
godkendt i byrådet den 23. november 2020.
Årsagen hertil var væsentlig flere forsikrede ledige end forventet ved indgangen til året og dels de
ledighedsmæssige konsekvenser af corona-krisen for forsikrede ledige og øvrige ledige, hvor der har kunnet
konstateres et stigende antal modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, ledighedsydelse primært i
forårsmånederne samt sygedagpenge i slutningen af året.
Som følge af den generelle stigende ledighed i alle landets kommuner og på landsplan fik Aalborg Kommune
en økonomisk kompensation i 2020 fra staten på omkring 400 mio. kr.
Ifølge prognose fra KL baseret på regnskabstal for 2020 vil Aalborg Kommune i 2021 skulle tilbagebetale ca.
71 mio. kr. af kompensationen vedrørende området med forsikrede ledige.
På aktivitetssiden er tallene for 2020 også påvirket af Corona-krisen. Det er lykkedes at afslutte flere sager
end i 2019. Der er afholdt langt flere samtaler end tidligere og over måltallet. Omvendt er antallet af
virksomhedspraktikker og formidlinger af arbejdskraft under måltallene på området. Dette hænger sammen
med den helt eller delvise suspension at beskæftigelsesindsatsen, som 2020 har været præget af.
I forhold til erhvervsområdet er der vedlagt seneste status fra Business Aalborg for
beskæftigelsesudviklingen opgjort pr. 3. kvartal 2020, som blandt andet viser et fald i beskæftigelsen i
Aalborg Kommune fra 4. kvartal 2019 (før corona-krisen) på 1,2%, hvilket svarer til at 1.266 færre personer
var ansat i en virksomhed i Aalborg ved udgangen af 3. kvartal 2020.
Samtidig med faldende beskæftigelse ses en stigning i arbejdsstyrken, som i den seneste måling fra 201819 er vokset med næsten 1.800 personer. Derudover kan der konstateres en stigning i pendlingen ud af
kommunen fra 2018-19 på ca. 1.200 personer, således at nettopendlingen er forbedret med samme ca.
1.200 personer, da pendlingen ind i kommunen er nogenlunde uændret.
Direktør Arne Lund Kristensen og beskæftigelseschef Jesper Dahlgaard deltager under punktet.

Magistraten

Møde den 22.03.2021
kl. 09.00

Side 3
2 af 35
3

Magistraten
Bilag:
Monitorering af beskæftigelsesområdet - december 2020
Seneste beskæftigelsesudvikling 3. kvt. 2020

Magistraten

Møde den 22.03.2021
kl. 09.00

Side 4
3 af 35
3

Magistraten

Punkt 3.

Godkendelse af rammer og proces for ny forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022
2021-012785
Borgmesterens Forvaltning indstiller at byrådet godkender,
at der igangsættes en administrativ proces, der har til formål at udarbejde detaljerede beskrivelser af, de i
sagsbeskrivelsen nævnte, rammer for ny forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022,
at der, som resultat af den administrative proces, udarbejdes et konkret beslutningsforslag vedr. ”Ændring af
forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022”, der kan behandles i byrådet inden sommerferien,
at Magistraten bemyndiges til at godkende forslag til høring af beslutningsforslaget vedr. ”Ændring af
forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022”, herunder at træffe beslutning om processen for høring, forud for den
endelige behandling i byrådet inden sommerferien,
at der i den nye forvaltningsstruktur indarbejdes en reduktion af antallet af stående udvalg, idet der ikke
længere er krav om, at kommunen har et særskilt beskæftigelsesudvalg,
at de fremtidige ansvarsområder for de nuværende direktører for de syv forvaltninger pr. 1. januar 2022
godkendes,
at stillingtagen til de lokale- og bygningsmæssige konsekvenser af den nye forvaltningsstruktur som
udgangspunkt først sker efter 1. januar 2022,
at budgetprocessen for Budget 2022 følger den godkendte plan og procedure med udgangspunkt i den
nuværende forvaltningsstruktur og tilrettes teknisk til den nye struktur efter budgetvedtagelse,
at konsolideringen af selskabsstrukturen i Aalborg Forsyning behandles i en særskilt sagsfremstilling og
proces, og
at ændringer af Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt behandles ved to behandlinger i byrådet 23. august
2021 og 27. september 2021.
Beslutning:
Anbefales, idet der aftales møde i Den udvidede Magistrat den 12. april 2021 og efterfølgende et fællesmøde
mellem Den udvidede Magistrat og HMU.
Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen bortset fra ændringerne vedrørende Forsyningsområdet.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Der har været politiske drøftelser om behovet for at foretage justeringer af Aalborg Kommunes nuværende
forvaltningsstruktur ved flere lejligheder siden efteråret 2019.
Den udvidede Magistrat ønskede at formalisere drøftelserne i møde den 10. februar 2020, men aftalte på
dagen at afvente afklaring vedrørende fremtidig styreform, der var et emne i forbindelse med
udligningsreformen.
Efter vedtagelsen af udligningsreformen, der ikke medførte ændringer for Aalborg Kommunes styreform,
genoptog Den udvidede Magistrat drøftelsen af forvaltningsstruktur i møde den 25. maj 2020. Det blev i
mødet besluttet, at drøftelserne skulle fortsættes i efteråret 2020, men som følge af COVID-19 og tilhørende
restriktioner, blev drøftelserne først genoptaget i februar 2021.
På baggrund af drøftelserne i mødet den 8. februar 2021 var der enighed om, at ”Borgmesterens Forvaltning
og Direktørgruppen udarbejder et overordnet rammeudkast til drøftelse i byrådsgrupperne. Beskrivelserne
skal gerne indeholde ”for og imod”. Herefter drøftedes sagen igen i Den udvidede Magistrat den 15. marts
2021.”
Efter drøftelser af ovenstående materiale i de politiske grupper afholdtes der møde den 15. marts 2021 i Den
udvidede Magistrat, hvor byrådets partier, med undtagelse af Enhedslisten, opnåede enighed om rammerne
for en ny forvaltningsstruktur for Aalborg Kommune pr. 1. januar 2022 – nedenstående:
I mødet i Den udvidede Magistrat blev det aftalt, at Borgmesterens Forvaltning og Direktørgruppen
udarbejder en sag til politisk behandling i Magistraten og byrådet, der beskriver rammer og proces for
justeringer af Aalborg Kommunes forvaltningsstruktur.
Per Clausen (Ø) kan ikke tilslutte sig forslaget til ændringer af forvaltningsstruktur.
Der foretages følgende ændring af forvaltningsnavne:
 Skoleforvaltningen ændrer navn til Børne- og Ungeforvaltningen
 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ændrer navn til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
 Miljø- og Energiforvaltningen ændrer navn til Klima- og Miljøforvaltningen
 Ældre- og Handicapforvaltningen ændrer navn til Ældre- og Omsorgsforvaltningen.
Derudover er det aftalt, at følgende organisatoriske justeringer af den nuværende forvaltningsstruktur
(nuværende forvaltning markeret i parentes) skal indgå i sagen:
 Dagtilbudsområdet for så vidt angår dagplejen, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, selvejende
institutioner, specialbørnehaver (herunder Birken), samt det private pasningsområde flyttes til en
kommende Børne- og Ungeforvaltning
 Aak Bygninger (BF) flyttes til en kommende Klima- og Miljøforvaltning
 Kollektiv Trafik (SUN) flyttes til en kommende Klima- og Miljøforvaltning
 Kørselskontoret (SUN) flyttes til en kommende Klima- og Miljøforvaltning
 Våd natur (MEF) flyttes til By- og Landskabsforvaltningen
 Træningsenhedens træning efter sundhedsloven (ÆH) flyttes til Sundheds- og Kulturforvaltningen
 Tandplejen (FB) flyttes til Sundheds- og Kulturforvaltningen
 Ungdommens Uddannelsesvejledning (SK) flyttes til en kommende Beskæftigelses- og
Socialforvaltning
 Betjeningen af Handicaprådet, Integrationsrådet og Ligestillingsudvalget (SUN) flyttes til de
forvaltninger, der har driften af området
 Forebyggende medarbejdere (SUN) flyttes til en kommende Ældre- og Omsorgsforvaltning
 Landdistriktsområdet, inkl. betjening af samråd (SUN) flyttes til By- og Landsskabsforvaltningen
 Klima- og Miljøforvaltningen får ansvar for tværgående politikformulering, der skal fremme og
understøtte den grønne omstilling i alle forvaltninger
 Der gennemføres en konsolidering af Aalborg Forsyning
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Derudover ønskes der udarbejdet beskrivelser af følgende områder, der ligeledes skal indgå i justeringen af
den nuværende forvaltningsstruktur:
 Muligheden for at fritidscentre, forebyggende indsatser og understøttende funktioner (FB) og
Ungdomsskolens ungdomsklubber (SK) samles i en kommende Beskæftigelses- og Socialforvaltning
undersøges
 Samling af myndighedsopgaverne for Voksen-handicapområdet i en kommende Beskæftigelses- og
Socialforvaltning, samt en ny opdeling af voksen-handicapområdet, hvor tilbud og indsatser med et
udviklingsperspektiv placeres i en kommende Beskæftigelses- og Socialforvaltning, mens tilbud og
indsatser med et pleje-/omsorgsperspektiv placeres i en kommende Ældre- og Omsorgsforvaltning. I
tilknytning hertil afklares den forvaltningsmæssige placering af Voksenskolen for Undervisning og
Kommunikation (VUK)
 Sundhedsplejens (FB) mulige placering i enten en kommende Beskæftigelses- og Socialforvaltning
eller Sundheds- og Kulturforvaltningen
 Borgerservice (BF) mulige placering i Sundheds- og Kulturforvaltningen undersøges
 Den forvaltningsmæssige betjening af Uddannelsesrådet skal afklares
Endelig er det aftalt, at der, i oplægget til justeret forvaltningsstruktur, indarbejdes en reduktion af antallet af
stående udvalg, idet der ikke længere er krav om, at kommunen har et særskilt beskæftigelsesudvalg.
Rammer for ny forvaltningsstruktur
Det er i møde i Den udvidede Magistrat aftalt, at Aalborg Kommunes forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022
skal:
 Bestå af syv forvaltninger
 Understøtte et klart politisk fokus
 Understøtte tætte samarbejdsområder i kommunen/give mening
 Tilstræbe at økonomisk ansvar, kompetencer og incitamenter følges ad
 Konsolidere selskabsstrukturen på forsyningsområdet.
Ovenstående er aftalt under hensyntagen til, at ingen forvaltninger bliver hverken for store eller for små, at
Borgmesterens Forvaltning ikke bliver driftstung, og at der ikke er tale om en spareøvelse i forbindelse med
strukturændringen.
Der er ønske om at skærpe det politiske fokus på en række områder, styrke varetagelsen af kerneopgaven
og sammenhængskraften i organisering, og at kommunens forvaltningsstruktur skal understøtte dette fokus.
Derfor foretages der justeringer af forvaltningsstrukturen inden for blandt andet dagtilbudsområdet, social- og
beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og indsatsen inden for klima og miljø.
Forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2014 og pr. 1. januar 2022 (forslag)
I nedenstående organisationsdiagram er vist Aalborg Kommunes nuværende forvaltningsstruktur.
Organisationsdiagram for Aalborg Kommune pr. 1. januar 2014:

I nedenstående organisationsdiagram er vist de nye betegnelser på de syv forvaltninger, som følge af de
aftalte justeringer af forvaltningsstrukturen.
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Organisationsdiagram for Aalborg Kommune pr. 1. januar 2022:

I skemaet nedenfor er det fremhævet, hvilke justeringer der er foretaget fra den nuværende til den nye
forvaltningsstruktur, samt hvilke forslag, der skal beskrives yderligere.
Justeringer fra nuværende forvaltningsstruktur til ny forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022
Forvaltning per
1.1.22

Borgmesterens
Forvaltning

Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen

Ældre- og
Omsorgsforvaltningen

Børne- og Ungeforvaltningen

Klima- og Miljøforvaltningen*

By- og Landskabsforvaltningen

Sundheds-og
Kulturforvaltningen

Nuværende
forvaltning

Nuværende BF

Nuværende FB

Nuværende ÆHF

Nuværende SKF

Nuværende MEF

Nuværende BLF

Nuværende SUN

+ AaK Bygninger

+ Våd natur fra nuv.
MEF

+ Træningsområdet
efter sundhedsloven fra nuv. ÆH

+ Kollektiv trafik

+ Landdistriktsområdet, inkl.
betjening af samråd

+ Tandplejen fra
nuv. FB

+ UU

+ Forebyggende
medarbejdere fra
nuv. SUN

+ Dagtilbudsområdet fra nuv. FB

+ Kørselskontor

Ændringer ift.
nuværende
forvaltningsstruktur

% AaK Bygninger

% Dagtilbudsområdet

% Træningsområdet efter
sundhedsloven

% UU

% Våd natur

% Tandplejen

% Kollektiv trafik

% Kørselskontor
% Forebyggende
medarbejdere
% Landdistriktsområdet, inkl.
betjening af samråd
% Drift af
Handicaprådet,
Integrationsrådet og
Ligestillingsudvalget**

= Borgerservice til
Forslag, der skal
Sundheds- og
beskrives yderligere Kulturforvaltningen

= Samling af Voksenhandicapområdet
= Sundhedsplejen

= Samling af
klubtilbud i
Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen

= Betjeningen af
Uddannelsesrådet

*) Klima- og Miljøforvaltningen får ansvar for tværgående politikformulering, der skal fremme og understøtte den grønne omstilling i alle forvaltninger
**) Betjeningen flyttes til de forvaltningerne, der har driften af området

Processen frem mod ny forvaltningsstruktur
Med henblik på at omsætte ovennævnte, politiske rammer til detaljerede beskrivelser af den nye
forvaltningsstruktur igangsættes en administrativ proces.
I processen udarbejdes de nødvendige opgørelser og beskrivelser i forhold til organisering, økonomi,
personale, jura, IT, MED-struktur med videre. Foruden de i skemaet nævnte justeringer, belyses ligeledes
behovet for opdeling af forvaltningernes administrative, understøttende funktioner, der følger af
justeringerne.
Materialet skal samlet set danne grundlag for udarbejdelsen af beslutningsforslaget ”Ændring af
forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022”, der fremsendes til behandling i byrådet inden sommerferien.
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Processen forankres i Direktørgruppen, der gøres overordnet ansvarlig herfor.
Processen forventes gennemført ved hjælp af uddelegering til de tværgående, strategiske grupper og
etablering af arbejdsgrupper med deltagelse af blandt andet medarbejderrepræsentanter.
I processen skal der også tages stilling til betegnelsen af det kommende stående udvalg; Børne- og
Ungeudvalget, så der ikke er navnesammenfald i forhold til Aalborg Kommunes nuværende ”Børn- og
ungeudvalg”, der træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge jf. Lov om social service § 62.
Fremtidige ansvarsområder for de nuværende direktører
Idet der ikke nedlægges eller oprettes nye forvaltninger i forbindelse med justeringer af
forvaltningsstrukturen, foreslås det, at de nuværende syv direktører fortsætter i den nye struktur i følgende
forvaltninger:
 Christian Roslev, Kommunaldirektør, Borgmesterens Forvaltning
 Anders Fokdal, Direktør, By- og Landskabsforvaltningen
 Arne Lund Kristensen, Direktør, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
 Jan Nielsen, Direktør, Ældre- og Omsorgsforvaltningen
 Jakob Ryttersgaard, Direktør, Børne- og Ungeforvaltningen
 Bente Graversen, Direktør, Sundheds- og Kulturforvaltningen
 Søren Gais Kjeldsen, Direktør, Klima- og Miljøforvaltningen
Udover ovennævnte indgår vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen i Direktørgruppen.
Derudover fortsætter Søren Gais Kjeldsen som direktør i selskaberne Aalborg Energi Holding A/S, Aalborg
Vand Holding A/S og Aalborg Service A/S.
Direktørerne for forvaltningerne og direktøren for holdingselskaberne i Aalborg Forsyning vil være ansvarlige
for at udarbejde forvaltningsgrundlag for de nye forvaltninger, indeholdende blandt andet
organisationsdiagrammer, opbygning af ledelsesreferencer, MED-udvalg mv.
Konsolideringen af selskabsstrukturen i Aalborg Forsyning behandles i en særskilt sagsfremstilling og
proces, hvor også de organisatoriske konsekvenser indgår.
Reduktion i antallet af stående, politiske udvalg
I den nye forvaltningsstruktur foreslås der en reduktion i antallet af stående udvalg, så antallet af udvalg i
den nye struktur svarer til antallet af forvaltninger.
Ovenstående er muligt, idet det ikke længere er krav om, at kommunen har et særskilt
Beskæftigelsesudvalg.
Stillingtagen til de lokale- og bygningsmæssige konsekvenser
Det foreslås, blandt andet som følge af den korte tidsfrist, at stillingtagen til de lokale- og bygningsmæssige
konsekvenser, som følge af den nye forvaltningsstruktur, som udgangspunkt først sker efter 1. januar 2022.
Det vil dog være muligt at behandle emnet i forbindelse med arbejdet i den administrative proces.
Derved kan der i 2021 fokuseres på at skabe en driftssikker organisatorisk overgang til den nye
forvaltningsstruktur.
Når den nye forvaltningsstruktur er i drift, vil der kunne fokuseres på de bygningsmæssige konsekvenser og
planlægningen for den mest optimale bygningsmæssige fordeling og udnyttelse.
Tilrettelæggelse af budgetprocessen vedrørende Budget 2022
Det foreslås, at budgetprocessen for Budget 2022 følger den godkendte plan og procedure med
udgangspunkt i den nuværende forvaltningsstruktur.
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Efter budgetvedtagelsen i efteråret 2021 vil Budget 2022 blive teknisk tilrettet i forhold til den nye
forvaltningsstruktur, således alt budgetmateriale, internt og eksternt, fra 1. januar 2022 afspejler den nye
struktur.
Involvering af MED-systemet i processen
Under hensyntagen til Aalborg Kommunes MED-aftale, kommunens personalepolitik, og i særdeleshed
delpolitikken vedrørende forandringer, tilstræbes der i processen en høj grad af involvering,
gennemsigtighed, og kommunikation.
MED-aftalen fastlægger, at MED-udvalg, før der træffes beslutning, drøfter relevante forhold i ændringerne
og vurderer ændringernes betydning for arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejde og arbejdsmiljø.
Aftalen beskriver desuden, at disse drøftelser skal foregå i de MED-udvalg, som korresponderer med det
niveau, hvor beslutningen træffes – i dette tilfælde HovedMED. Det vil i denne proces dog være relevant, at
drøftelsen i HMU sker med inddragelse relevante MED-udvalg.
Aalborg Kommunes delpolitik om forandringer fastlægger, at en god proces forudsætter et tydeligt formål og
at de, som berøres af forandringen, informeres grundigt og involveres i arbejdet med at forberede og
gennemføre forandringen. I den kommende proces vil der derfor ske involvering af
medarbejderrepræsentanter i de faglige arbejdsgrupper, der nedsættes.
HovedMED og ForvaltningsMED i de syv forvaltninger vil desuden løbende blive orienteret igennem hele
processen.
De nærmere rammer for MED-involvering, under hensyntagen til MED-aftale og delpolitik om forandring,
drøftes i HovedMED.
Tidsplan og høringsperiode
Det er aftalt i Den udvidede Magistrat, at der ønskes en godkendelse i byrådet af den nye
forvaltningsstruktur inden sommerferien 2021.
Det foreslås derfor, at processen følger nedenstående, foreløbige tidsplan:
 Magistraten 10. maj 2021
o Godkendelse af forslag til høring af beslutningsforslaget vedr. ”Ændring af
forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022”, herunder beslutning om processen for høring og
drøftelse.


Perioden fra den 10. maj 2021 til den 4. juni 2021
o Høring af Aalborg Kommunes Handicapråd og Seniorrådet
o Drøftelse i kommunens HovedMED med inddragelse af relevante MED-udvalg.



Byrådet 21. juni 2021
o Behandling af sagen ”Ændring af forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022”, inkl. høringssvar
og tilbagemeldinger fra MED-udvalgene.

Det er besluttet, at processen behandles i henholdsvis Den udvidede Magistrat, Magistraten og byrådet,
hvorfor der ikke undervejs vil ske involvering af de stående udvalg.
De afledte konsekvenser af ny forvaltningsstruktur i forhold til Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt
behandles ved to behandlinger i byrådet efter sommerferien, henholdsvis den 23. august 2021 og 27.
september 2021.
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Punkt 4.

Orientering om ejermøde med Aalborg Energi Holding A/S, Aalborg Vand Holding
A/S og Aalborg Service A/S
2019-000704
Beslutning:
Til orientering.
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Punkt 5.

Godkendelse af plan for virksomhedsrapportering i 2021
2021-019020
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at Magistraten og byrådet i 2021 orienteres om virksomhedsrapporteringer, jf. sagsbeskrivelsens tidsplan,
og
at virksomhedsrapporten udkommer i både en ukommenteret og kommenteret version.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning har udarbejdet forslag til en tids- og indholdsplan for
virksomhedsrapporteringerne i 2021.
Virksomhedsrapporteringen er den løbende overordnede budgetopfølgning til Magistraten og byrådet og
indeholder opfølgning på drift, anlæg, sygefravær og likviditet med en detaljeringsgrad, der er uddybet
nedenfor.
Virksomhedsrapporteringen har to spor; et ukommenteret og et kommenteret spor. Den ukommenterede
udgave tilgår udelukkende Magistraten og udsendes hurtigst muligt efter et månedsskifte.
Den kommenterede udgave tager afsæt i data fra den ukommenterede virksomhedsrapport, men supplerer
denne med resultatet af de enkelte udvalgs politiske behandling af forvaltningens budget- og
aktivitetsopfølgning, herunder inddragelse af konkrete skøn og forventninger samt afledte handlinger.
Som et supplement vil de ukommenterede virksomhedsrapporter i 2021 indeholde en prognose for
helårsforbruget på serviceudgiftsområdet. Prognosen er en fremskrivning af det aktuelle kendte forbrug med
afsæt i det faktiske forbrugsmønster i årene 2017-2020.
Økonomi – drift (justeret ift. 2020 som følge af ny sektor-opdeling i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)






Service-, budgetgaranterede og ikke rammebelagte driftsudgifter for hele kommunen og opdelt på
forvaltninger
Fokusområder - udvalgte sektorer:
o Sektor: Børn og Unge
o Sektor: Serviceydelser for ældre
o Sektor: Skoler
o Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
Fokusområde – budgetgaranterede udgifter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
o Ny: Sektor: Voksen Beskæftigelsesudvalget – Aktivering
o Ny: Sektor: Voksen Beskæftigelsesudvalget – Overførsler
I særskilte sager, og som uddybning af virksomhedsrapporten, fremlægges rapportering vedrørende
beskæftigelsesområdet og jobskabelse mv.

Økonomi – anlæg (uændret ift. rapporteringen i 2020)



Bruttoanlægsudgifter og –indtægter for hele kommunen og opdelt på forvaltninger
Fokusområde – anlægsprojekter med større indtægtskrav.

Økonomi – drifts- og anlægsrammer (justeret ift. rapporteringen i 2020)


Serviceudgifter:
o Forbrug
o Sigtepunkt for overholdelse af serviceudgiftsramme i Økonomiaftalen
o Ny: Prognose for forbruget ud fra tidligere års forbrugsmønster



Bruttoanlægsudgifter:
o Forbrug
o Sigtepunkt for overholdelse af bruttoanlægsramme i Økonomiaftalen

Likviditet (uændret ift. rapporteringen i 2020)


Daglig, 3-måneders og 12 måneders likviditet.

Personale (uændret ift. rapporteringen i 2020)
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Sygefravær for hele kommunen og opdelt på forvaltninger. Fraværet i 2021 vil blive holdt op imod
fraværet de foregående år.

Virksomhedsrapporterne bygger, hvor det er muligt, på dataudtræk fra Aalborg Kommunes Business
Intelligence system.
I den kommenterede version af virksomhedsrapporten redegør udvalgene, i orienteringen til Magistraten og
byrådet, for de handlinger, der iværksættes som opfølgning på forventning om afvigelser i forhold til
korrigeret budget.
Ligeledes vil der fortsat være fokus på at sikre ensartethed i det materiale, der tilgår Magistraten og byrådet
som led i orienteringen om den kommenterede virksomhedsrapport.
Tidsplan
Tidsplan for virksomhedsrapporteringer i 2021 foreslås at være:

Rapportering pr.
dato i 2021

Ukommenteret
virksomhedsrapport
Behandling i
Magistraten

Kommenteret
virksomhedsrapport
Behandling i
Magistraten

Kommenteret
virksomhedsrapport
Behandling i
Byrådet

31. marts

19. april

-

-

30. april

10. maj
(Udsendes den 7. maj)

14. juni

21. juni

31. maj

14. juni

31. juli

9. august
(Udsendes den 6. aug.)

31. august

20. september

30. september

11. oktober

8. november

15. november

31. oktober

8. november
(Udsendes den 5. nov.)

6. december

13. december

30. november

13. december

31. december (inkl.
supplementsperiode)

Primo februar 2021

Byrådets budgetdrøftelser vedr. 2022-2025

Det foreløbige regnskab for 2021 behandles i byrådet medio marts 2022.
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Punkt 6.

Godkendelse af genopstartspakke – handels- og restaurationsliv mv. Tillægsbevilling
2021-016545
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der afsættes en pulje på 1,0 mio. kr. til at sætte gang i handelslivet i oplandsbyerne,
at der afsættes 4,0 mio. kr. inddelt i fire puljer á 1,0 mio. kr. til at sætte gang i butikker, restauranter og cafeer i
Aalborg og Nørresundby, og
at beløbet på i alt 5,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.
Beslutning:
Anbefales, idet midlerne vedrørende oplandsbyerne ikke afgrænses til de 11 nævnte byer.
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Sagsbeskrivelse
BusinessAalborg har fået opgaven med at lave en involverende proces med henblik på, hvordan følgende to
dele af genopstartspakken kan udmøntes:



1,0 mio. kr. til at sætte gang i handelslivet i oplandsbyerne
4,0 mio. kr. til at sætte gang i butikker, restauranter og cafeer i Aalborg og Nørresundby.

Medio februar afholdt BusinessAalborg tre workshops med relevante aktører og samarbejdspartnere på de
to områder. På baggrund af input og ideer fra workshops og dialoger med aktørerne, anbefaler
BusinessAalborg følgende anvendelse af midlerne.
Handelslivet i Oplandsbyerne
Det anbefales, at der etableres en pulje, hvor de 11 byer med særligt vækstpotentiale (vækstbyerne) kan
søge midler. De 11 vækstbyer er udpeget i Aalborg Kommunes Vision 2025 og er Hals, Vester Hassing,
Vodskov, Vestbjerg, Vadum, Storvorde, Klarup, Svenstrup, Godthåb, Frejlev og Nibe.
Midlerne fordeles efter ansøgninger fra de 11 byer, og vurderes samlet efter ansøgningsfristen. Er der
ansøgninger på et samlet større beløb, end der er til rådighed i puljen (1,0 mio. kr.), fordeles midlerne til de
byer, der har ansøgt, ud fra en fordelingsnøgle baseret på antal indbyggere i byen.
Der opsættes en ansøgningsfrist på 14 dage fra puljen åbnes. Midlerne skal være anvendt inden 31.
december 2021.
De forskellige interessenter i byen har mulighed for at søge midler til deres arrangement/kampagne eller lign.
så der er lige vilkår, om man repræsenterer en cityforening, en sportsforening eller lign. Formålet med
indsatsen skal dog altid være at skabe liv og omsætning i butikkerne i byen.
Der opsættes en række retningslinjer for brugen af pengene:






Arrangementet eller kampagnen skal være tilgængelig for alle.
Det skal være gratis at deltage i evt. arrangementer.
Alle byens butikker og relevante interessenter skal orienteres og have mulighed for at deltage.
Arrangementet eller kampagnen skal kommunikeres bredt ud til borgerne.
Alle Covid-19 retningslinjer skal overholdes.

Butikker, restauranter og cafeer i Aalborg og Nørresundby
Det anbefales, at midlerne inddeles i fire puljer á 1,0 mio. kr.
Midlerne fordeles til de interessenter, der er tættest på detail- og restaurationsbranchen og dermed har
kompetencerne og forudsætningerne for at løse opgaven bedst muligt og i direkte samarbejde med de
enkelte butikker og restaurationer.
For at sikre samarbejde og koordinering på tværs etableres en task force. Derudover skal de aktører, der
modtager midler, skrive under på, at de vil samarbejde, markedsføre hinandens tilbud og i det hele taget
tænke og handle på tværs.
Midlerne anbefales fordelt til følgende fire tiltag:
Markedsføring og oplevelser i Midtbyen
1,0 mio. kr. bevilges til Aalborg City til følgende indsatser:


Markedsføringskampagne af detailhandlen i Aalborg City – markedsføringen skal have fokus på at
det er trygt at handle i Aalborg City og målrettes i første omgang borgere i Aalborg og Nordjylland.
Markedsføringen skal ske i tæt samarbejde med Destination Nord.
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Musik/underholdning/happenings i Aalborg City – koordineres med Kulturafdelingen og den del af
genopstartspakken, der er målrettet Unge kunstnere og talenter. Arrangementerne laves som mindre
pop up, for ikke at tiltrække for mange mennesker på samme sted og tid.

Generel indsats til fremme af byens spisesteder og markedsføring på længere sigt
1,0 mio. kr. bevilges til Aalborgs Cafeer og Restauranter (AaCR) til følgende indsatser:




Informationskampagne af take away-muligheder på kort sigt og opfordring til at borgerne støtter de
lokale restauranter og cafeer
Opfordring til at byens virksomheder, events, offentlige instanser mv. bruger byens spisesteder til at
løse opgaver og levere mad.
En del af midlerne afsættes til markedsføring og tiltag, når der opleves døde perioder i
restauranterne. Lige efter genåbning er forventningen, at gæsterne vil strømme til spisestederne.
Derfor gemmes en del af midlerne, der skal kunne aktiveres, når der kommer døde perioder eller
ledig kapacitet og brug for/plads til aktivitet. Det er restauratørerne, der ved hvornår behovet er.

Aalborgs Cafeer og Restauranter (AaCR) er et fællesskab af restauratører i Aalborg og består af 57
spisesteder fra cafeer til gourmet. Fællesskabet er medlemsfrit og uafhængigt og blandt de 57 restauratører
er flere med af en eller flere organisationer som Aalborg City, Danmarks Restauranter & Cafeer/DRC,
HORESTA, Aalborg Restauratørforening og Nordjysk mad og turisme/NMOT.
Stimulering af lokal efterspørgsel og markedsføring til turister
1,0 mio. kr. bevilges til Destination Nord (Visit Aalborg) til følgende indsatser:



’Byen skal bruge byens restauranter og venues’ – virksomheder og organisationer skal opfordres til
at afholde møder, seminarer, jobsamtaler mv. hos lokale venues, hoteller og restaurationer.
En særlig indsats for at få de mange turister i Nordjylland til Aalborg på shopping, på restaurant, til
kultur mv. En del af midlerne anvendes til særlige kampagner ved højtider og ’døde’ perioder.
Markedsføringen skal ske i tæt samarbejde med Aalborg City og Aalborgs Cafeer og Restauranter.

Udvalgte mødesteder, pop ups og udeservering
1,0 mio. kr. afsættes i en pulje til særlige steder og aktiviteter i udvalgte zoner:




Halvdelen afsættes til særlige pladser og gademiljøer i Midtbyen. Det kan være til udbygning af
udeserveringsområder, grønne installationer og skabelse af trygge opholdssteder i Midtbyen.
Områderne udpeges i samarbejde mellem Aalborgs Cafeer og Restauranter, Aalborg City og By- og
Landskabsforvaltningen.
Halvdelen afsættes til en pulje, som kan søges af City Nord i Nørresundby, City Syd, Vejgaard,
Hasseris og andre handelsområder udenfor Midtbyen. Ansøgningsproceduren er tilsvarende den
beskrevne i afsnittet om oplandsbyerne. Der opsættes en ansøgningsfrist på 14 dage.

Taskforce
På tværs af de 4 puljer etableres en task force, som underskriver en hensigtserklæring på samarbejdet, der
understreger vigtigheden af samarbejde og koordinering af alle indsatser. Aktørerne forpligter sig til at stille
sociale medier og andre relevante platforme til rådighed for markedsføring/eksponering af hinandens tiltag,
når relevant – uden beregning.
Task forcen består af:
 Aalborg City
 Aalborgs Cafeer og Restauranter / Nordjysk Mad og Turisme
 Destination Nord / Visit Aalborg
 Aalborg Event
 Kultur og Fritid
 By og Landskab
 BusinessAalborg.
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På den lange bane
Udover de ovenstående tiltag, der iværksættes for de afsatte midler i genopstartspakken, er
BusinessAalborg sammen med aktørerne i gang med følgende mere langsigtede tiltag, der ikke koster
penge for nuværende:


Fremtidens midtby
BusinessAalborg vil sammen med Dansk Erhverv arbejde på et forslag til fremtidens midtby med
fokus på hygiejne, digitalisering og bæredygtighed. Formålet er at finde opskriften på, hvordan vi
indretter detailhandel og restaurationsliv i ’The new normal’ med Corona og med brug af nye digitale
løsninger og hensyn til miljøet.



Pakkeløsninger og helhedstænkning
Aktørerne omkring detailhandel, restauranter, turisme, kultur mv. i Aalborg vil den kommende tid
arbejde på et samlet koncept for pakkeløsninger i Aalborg. Formålet er hvordan eks. kulturtilbuddene
kan kombineres med et længere ophold og skabe omsætning i hele værdikæden fra kulturinstitution
til overnatning til shopping og spisning mv.

BusinessAalborgs forretningsudviklere på gaden
I forbindelse med genåbningen af detailhandlen i juni 2020 tog BusinessAalborgs forretningsudviklere på
rundtur til kommunens detailbutikker for at vise anerkendelse, og for at gøre sig spilbare ift. råd og vejledning
i kampen om at få kunderne tilbage til butikkerne. Der blev besøgt 132 butikker i Aalborg, Hals, Vodskov,
Nørresundby, Nibe, Klarup, Storvorde og Vadum.
Besøgsrundturen gentages her i marts 2021, hvor der er fokus på at fastholde nogle af de nye kompetencer
og salgskanaler, som detailbranchen har taget til sig under nedlukningen. Målet er at inspirere forretningerne
til at tage imod BusinessAalborgs sparring og skabe fortsat udvikling og omsætning i Aalborg Kommunes
butikker.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Serviceudgifter
Borgmesterens Forvaltning
Sektor Fælles kommunale udgifter
Business Aalborg
Handelslivet i oplandsbyerne i alt 1,0 mio.kr.
Pulje hvor de 11 byer med særligt vækstpotentiale kan søge midler ...

1.000

Generel markedsføring mv. på i alt 4,0 mio. kr. som fordeles i
følgende puljer:
o
o
o
o

Markedsføring og oplevelser i Midtbyen – Aalborg City ................
Generel indsats til fremme af byens spisesteder og
markedsføring på længere sigt - AaCR .........................................
Stimulering af lokal efterspørgsel og markedsføring til turister .... Destination Nord
Udvalgte mødesteder, pop ups og udeservering - særlige ...........
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DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - I alt .......................................................................................................

5.000

Finansiering:
Kassebeholdningen ..............................................................................

-5.000
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Punkt 7.

Godkendelse af prioritering af indsatser målrettet varmestuer og socialt udsatte som
led i økonomisk genopstartspakke, COVID-19. Tillægsbevilling
2021-012638
Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til varmestuer og socialt udsatte som led i økonomisk
genopstartspakke, COVID-19 jf. sagsbeskrivelsen.
Familie- og Socialudvalget bakker op om Udsatterådets bemærkninger.
Søren Kusk var fraværende.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at beløbet finansieres af kassebeholdningen.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Budgetforligspartierne drøftede i mødet den 8. februar 2021 forslag til en økonomisk genopstartspakke pga.
COVID-19. Som en del af genopstartspakken er 1,0 mio. kr. målrettet varmestuer og socialt udsatte.
Der foreligger følgende forslag til prioritering:
400.000 kr. til varmestuerne. Tilskuddet fordeles således, at Kirkens Korshær får 200.000 kr., Parasollen får
100.000 kr., Frelsens Hær får 50.000 kr. og Hjerterummet får 50.000 kr. Tilskuddet er beregnet relativt ud fra
størrelsen af de kommunale tilskud, der gives til organisationerne i dag.
200.000 kr. til ensomhedspulje til socialt udsatte. Puljen omfatter eksempelvis gåture/byvandringer,
tryghedsopkald mm. Når samfundet åbner igen, vil der eksempelvis være fællesspisning, fællessang,
fællesoplæsning (med aktuelle emner og dialog). Indsatserne sker i samarbejde med aktørerne på området.
Center for Sociale Indsatser er tovholder.
250.000 kr. til at forlænge jobindsats ift. grønlændere i udsatte positioner
50.000 kr. til Ombold med henblik på at skabe og genetablere fællesskaber efter COVID-19.
Endelig er der lagt op til, at der afsættes 100.000 kr., som Udsatterådet udmønter.
Ovenstående prioritering er drøftet i møde i Udsatterådet den 26. februar 2021. Udsatterådets
bemærkninger fremgår af bilag.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Serviceudgifter
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) ........................

1.000

Finansiering
Kassebeholdning ........................................................................................... -1.000
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Bilag:
1 mio genopstartspakke - høring Udsatterådet.docx
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Punkt 8.

Godkendelse af udmøntning af genopstartspakker til kulturinstitutioner, unge
kunstnere og uddannelsessøgende. Tillægsbevilling
2021-015571
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til udmøntning af
- aktivitetsforslag vedr. genopstartspakke til kulturinstitutioner (5,0 mio. kr.)
- aktivitetsforslag vedr. genopstartspakke til unge kunstnere (2,0 mio. kr.)
- aktivitetsforslag vedr. genopstartspakke til uddannelsessøgende, ensomhed (2,0 mio. kr.).
Ole Risager kan ikke anbefale indstillingen.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Budgetforligspartierne, at byrådet godkender, at der
herudover afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. til foreningsaktiviteter målrettet ældre borgere. Endvidere indstilles,
at det samlede beløb på 9,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.
Mads Sølver Pedersen deltog ikke i drøftelsen i Budgetforligspartierne.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Budgetforligspartierne besluttede i mødet den 8. februar 2021 at etablere flere COVID-19genopstartspakker. Der er til formålet afsat i alt 15,0 mio. kr., og rammen fordeles således:







Kulturinstitutioner: 5,0 mio. kr.
Unge kunstnere: 2,0 mio. kr.
Aktiviteter der understøtter detailhandel, restauranter, caféer mv. 4,0 mio. kr.
Varmestuer og socialt udsatte: 1,0 mio. kr.
Aktiviteter i oplandsbyer: 1,0 mio. kr.
Uddannelsessøgende, ensomhed: 2,0 mio. kr.

Sundheds- og Kulturudvalget er ansvarlige for at fremsætte forslag til udmøntning af midler vedr.
kulturinstitutioner (5,0 mio. kr.), unge kunstnere (2,0 mio. kr.) og uddannelsessøgende (2,0 mio. kr.).
Sundheds- og Kulturforvaltningen har været i dialog med en række interessenter, og har modtaget en lang
række forslag til udmøntning af midlerne. Fælles for forslagene er bl.a., at der er tale om lokale og
borgerrettede aktiviteter, som kan realiseres i løbet af 2021, og som har fokus på genstart.
Sundheds- og Kulturudvalget har i mødet den 1. marts 2021 haft første drøftelse af udmøntning af
genopstartspakkerne. Som opfølgning på denne drøftelse er der udarbejdet notater med forslag til
udmøntning af hver af de tre genopstartsområder jf. bilag.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sektor: Fritid og Landdistrikt
03.38.70 Fælles formål
Genopstartspakker
Uddannelsessøgende, ensomhed........................................................
Foreningsaktiviteter målrettet ældre borgere .......................................

2.000
500

0
0

I alt sektor Fritid og Landdistrikt ......................................................

2.500

0

Genopstartspakker
Kulturinstitutioner ..................................................................................
Unge kunstnere. ...................................................................................

5.000
2.000

0
0

I alt sektor Kultur og Bibliotek ..........................................................

7.000

0

Ændringer i alt – drift, serviceudgifter ............................................

9.500

0

Finansering:
Kassebeholdning ..................................................................................

-9.500

Sektor: Kultur og Fritid
03.38.64 Andre kulturelle opgaver
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Bilag:
Aktivitetsforslag vedr. genstartspakken til kulturinstitutioner (5 mio.kr.)
Aktivitetsforslag vedr. genstartspakken for unge kunstnere og talenter (2 mio. kr.)
Aktivitetsforslag til genopstartspakke for uddannelsessøgende (2 mio. kr.)
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Punkt 9.

Godkendelse af omsætning af aftale om minimumsnormeringer, styrket tilsyn og
øvrige regler vedr. dagtilbud. Tillægsbevilling
2019-097856
Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender omsætningen af ”Aftale mellem regeringen,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer”, herunder,
at Aalborg Kommune fremover stiller krav om, at løn og arbejdsvilkår i private daginstitutioner er på niveau
med kommunale daginstitutioner,
at Aalborg Kommune ansøger om midler fra aftalens opkvalificeringspulje med henblik på at sikre en højere
andel af uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne,
at der i 2021 gives en tillægsbevilling på 28.036.000 kr. til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til
minimumsnormeringer i drift i merudgifter og i merindtægter,
at der fra 1. august 2021 opkræves forældrebetaling af statens tilskud til minimumsnormeringer, og at
forældrene varsles om stigningen mindst 3 måneder inden den 1. august,
at vedhæftede takstoversigt er gældende fra 1. august 2021, og
at der gives en tillægsbevilling på 10.323.000 kr. til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift, i merudgifter
og i merindtægter pga. tilskud fra to statslige puljer til institutioner med mange sårbare og udsatte børn samt
pga. den øgede forældrebetaling.
Christina Halkjær var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer
I finansloven for 2020 blev der afsat midler til at indføre lovbundne minimumsnormeringer i
daginstitutionerne, Målet er at sikre, at der maksimalt er 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen
i børnehaver, når minimumsnormeringerne er fuldt indfasede i 2025.
Lovkravet om minimumsnormeringer omfatter kun daginstitutioner, og dermed ikke dagpleje og private
pasningsordninger.
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har, som led i finansloven
for 2021, aftalt at fremskynde indfasningen af de lovbundne minimumsnormeringer med ét år, så de er fuldt
indfasede fra 2024.
Desuden indeholder aftalen flere ændringer af regler for kommunale og private dagtilbud og private
børnepassere.
Den hurtigere indfasning i 2021-2023 sker via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden
forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5 årige børn) i de enkelte år. Puljemidlerne
skal fortsat gå til kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Men fremover omfatter
tildelingen også privatinstitutioner, som derimod ikke længere får mulighed for at trække overskud ud af
daginstitutionen.
Minimumsnormeringerne på 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og pr. 6 børn i børnehaver
opgøres i første omgang som et årligt gennemsnit på kommuneniveau. Opgørelsesmetoden følger den
aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik. Dvs. at pædagogiske ledere, pædagoger
(herunder også sociale normeringer og ressourcepædagoger), pædagogiske assistenter og
pædagogmedhjælpere indgår i opgørelsen.
Det er tidligere aftalt at videreføre de to statslige puljer til sociale normeringer på i alt 327,5 mio. kr. De to
puljer lægges fra 2023 og frem sammen, og udmøntes samlet til institutionerne, som et supplement til den
økonomiske ramme til minimumsnormeringer, på baggrund af en opgørelse af de indskrevne børns
socioøkonomiske baggrund.
Aalborg Kommune har i 2020 modtaget i alt 7.850.000 kr. fra disse puljer henholdsvis en pulje til flere
pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn samt
en pulje til flere pædagoger i institutioner med mange børn (0-6 årige) i udsatte positioner.
Det indgår i aftalen, at pædagogisk personale der er ansat via de statslige puljer, ikke skal tælle med i
opgørelsen af minimumsnormeringer. Der reserveres derfor en pulje på 100 mio. kr. fra 2024 og frem, som
skal dække, at minimumsnormeringerne bliver dyrere for kommunerne, når ansatte via de statslige puljer
fraregnes i normeringsstatistikken.
Der er samtidig enighed blandt partierne om, at det skal vurderes, om det er muligt og hensigtsmæssigt at
indføre minimumsnormeringer på institutionsniveau, når der foreligger data fra den konkrete implementering i
kommunerne. Det forventes at de nødvendige data er tilgængelige i 2023.
Aktuelle normeringer i Aalborg Kommune
Den praktisk oplevede normering i Aalborg Kommune vil typisk være 4,1 barn pr. voksen på 0-2 års området
og 8,9 barn pr. voksen på 3-5 års området, når ledere, sociale normeringer mm. ikke indgår i beregningen. I
2021 beregnes den praktisk oplevede normering at blive 3,7 barn pr. voksen på 0-2 års området og 7,3 barn
pr. voksen på 3-5 års området, når puljen til minimumsnormeringer, 50% af de pædagogiske leders tid,
ressourcepædagogerne og de kommunalt finansierede sociale normeringer indgår i beregningen.
De nuværende normeringer i Aalborg Kommune er ifølge Danmarks Statistik henholdsvis 2,8 børn pr.
voksen på 0-2 års området og 5,6 børn pr. voksen på 3-5 års området. I opgørelsen indgår det samlede
pædagogiske personale inklusive ledere, ressourcepædagoger, sociale normeringer og vikarer. Opgørelsen
er på kommuneniveau og er et gennemsnit for hele året.
Sociale normeringer, som stammer fra statslige puljer, vil fra 2024 ikke kunne indregnes i normeringen. Der
kompenseres herfor med en pulje på 100 mio. kr. som beskrevet ovenfor.
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Udmøntning i Aalborg Kommune 2021
Aalborg Kommune modtog i 2020 et tilskud på 18,0 mio. kr., beregnet på baggrund af et børnetal på 13.300
børn i alderen 0-5 år. Tilskuddet blev disponeret på byrådets møde den 10. august 2020.
Den nye aftale om hurtigere indfasning giver en beregnet øget tildeling til Aalborg Kommune:

Gl. aftale
Ny aftale

2020
18,0
18.0

2021
21,6
28,0

2022
28,0
34,5

2023
40,0
45,9

2024
45,9
58,9

2025->
58,9
58,9

Ministeriet har beregnet Aalborg Kommunes tilskud for 2021 til 28.036.000 kr. Den konkrete udmøntning er
fortsat under udarbejdelse, så der kan ske marginale ændringer i de enkelte kommuners endelige tilskud.
Tilskuddet for 2021 lægges til det vedtagne budget på dagtilbudsområdet. Midlerne bliver fordelt til alle
kommunale og selvejende daginstitutioner, private daginstitutioner og puljeordninger i forhold til deres
børnetal, så det kommer alle børn i daginstitutioner til gode. I 2021 vil de private institutioner og
puljeordninger få et samlet tilskud på ca. 1,7 mio. kr. I 2020 blev der kun ydet tilskud til puljeordningerne på
160.000 kr.
De ekstra midler, der er afsat til hurtigere indfasning, udmøntes i 2021-2023 gennem en direkte statslig
tildelingspulje, fra 2024 og frem via bloktilskuddet.
Aftalen beskriver, at normeringerne skal følge barnets alder - ikke pasningstypen. Dette for at sikre, at det er
pædagogiske hensyn, der afgør hvornår børn overgår til børnehave. Dvs. at der skal prioriteres en højere
normering, hvis børnene overgår til børnehave inden de fylder tre år f.eks. 2,9 år. I sådanne tilfælde skal
normeringen svare til en vuggestuenormering, ind til barnet fylder tre år, selvom barnet går i børnehave.
Spørgsmålet om økonomien bag minimumsnormeringer ift. børnenes alder og lederandelen skal drøftes med
KL inden lovgivningsprocessen.
Forældrebetalingen udgør som udgangspunkt 25% af udgiften til en plads i dagtilbud. Men hidtil har det ikke
været lovligt, at midler fra statslige puljer er indgået i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen.
Aftalepartierne er enige om at ændre dette, så midlerne fra puljen til minimumsnormeringer fremover indgår i
beregningsgrundlaget.
Puljemidlerne vil ligeledes vil indgå i beregningsgrundlaget for tilskud til private institutioner i årene 20212023.
Der oprettes en tilpasningspulje, der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi. Tilpasningspuljen
udmøntes med 45 mio. kr. i 2022 og 55 mio. kr. i 2023 som en tildelingspulje inden for den tredjedel af
kommunerne, der er svagest stillet socioøkonomisk og som i 2018 ikke levede op til minimumsnormeringer.
Det forventes ikke, at Aalborg Kommune kan få midler fra denne pulje.
Opkvalificering af personale
For at sikre, at der er tilstrækkeligt med uddannet personale, afsættes en opkvalificeringspulje på 100 mio.
kr. i 2023 og 200 mio. kr. årligt fra 2024-2030. For at få andel i midlerne skal den enkelte kommune fremvise
en plan for at opnå en uddannelsesdækning på mindst 85% eller en plan for at forbedre
uddannelsesdækningen med mindst 10%-point. Hvis ikke alle kommuner kan tilgodeses, prioriteres de
kommuner, der har lavest uddannelsesdækning.
Med 75% uddannet personale har Aalborg Kommune en høj andel af uddannet personale i
daginstitutionerne og ligger helt i toppen i sammenligning med andre kommuner.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen udarbejder en plan for at opnå uddannelsesdækningen med henblik
på at ansøge puljen, når de nærmere principper og vilkår bliver udmeldt. I Aalborg Kommune er det målet, at
75% er pædagoger, og at pædagogiske assistenter udgør op til 15%, så der samlet er en andel af uddannet
pædagogisk personale på op til 90%.
Desuden bliver relevante parter inddraget med henblik på at gøre adgangen til meritpædagoguddannelsen
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mere fleksibel. Dette skal ske ved fra 2021 at nedsætte adgangskravet fra fem til to års relevant
erhvervserfaring, eventuelt kombineret med et alderskrav.
Privatinstitutioner kan ikke trække overskud ud
Der skal ikke længere være mulighed for at trække overskud ud af private daginstitutioner. Derfor er det
aftalt, at nyoprettede private daginstitutioner fremover skal være organiseret som selvejende
privatinstitutioner. Der ændres ikke på øvrige forhold for daginstitutioner, der drives som private selvejende
institutioner, og en privat selvejende institution vil således uforandret have ret til at etablere sig uden
driftsaftale med en kommune. Der skal således ikke nødvendigvis indgås driftsoverenskomster med disse
institutioner i lighed med de driftsoverenskomster, som Aalborg Kommune har pt. Hvorvidt det vil være
relevant, vil blive vurderet nærmere, og i så fald vil der blive udarbejdet særskilt indstilling herom. Der må
også forventes fortsatte forskelle på de nye typer af selvejende institutioner (de nuværende private) og så de
selvejende institutioner, som Aalborg Kommune har driftsoverenskomst med i dag. Sidstnævnte fungerer
langt hen ad vejen, som kommunale institutioner, hvor de f.eks. arbejder indenfor rammerne af kommunes
politikker, strategier mv.
Der skal ligeledes drøftes og udarbejdes en model for, at eksisterende privatinstitutioner heller ikke kan
trække overskud ud. Det kan f.eks. ske ved at omlægge sig til en selvejende institution, eller at forblive i sin
nuværende ejerform ved, at der fastsættes anden lovgivning, der sikrer, at der ikke trækkes overskud ud.
Der skal samarbejdes med relevante parter om at finde en nænsom overgangsordning. Samtidig er det
aftalt, at det skal være en betingelse for fortsat kommunal godkendelse, at tilskud og forældrebetaling alene
går til daginstitutionsdrift.
Fra 2021 og frem afsættes midler til tilsyn med, at privatinstitutioner ikke udbetaler unormalt høje lønninger,
påfaldende huslejeforhold eller ekstraordinært høje udgifter til vikarbureauer mv. Der afsættes en samlet
reserve på 2 mio. kr. til kommunernes tilsyn hermed.
Løn- og arbejdsvilkår i privatinstitutioner
Det gøres muligt for kommunerne at stille krav om, at løn- og arbejdsvilkår i privatinstitutioner er på niveau
med de kommunale vuggestuer og børnehaver. Administrationsgrundlaget for privatinstitutioner er ved at
blive revideret, og krav om sammenlignelige løn- og arbejdsvilkår vil blive indarbejdet heri.
Sammenlignelig kvalitet i kommunal og privat pasning
Det skal sikres, at alle institutionstyper er af samme høje kvalitet, og bl.a. lever op til den styrkede
pædagogiske læreplan. Det skal således ikke længere være muligt at etablere private institutionslignende
pasningsordninger, som ikke har samme standarder som daginstitutioner.
Desuden skal reglerne for private pasningsordninger i højere grad følge de regler, som gælder for dagplejen,
hvad angår antallet af børn pr. privat børnepasser. Derfor fastsættes der et loft over, hvor mange børn der
må tilknyttes nyoprettede private pasningsordninger på 4 børn - eller op til 8 børn, hvis to personer bor i
samme husstand. Det skal ikke være mere økonomisk rentabelt at drive en privat pasningsordning, end at
være kommunal dagplejer.
Styrket tilsyn
For at understøtte kvaliteten i landets kommunale, selvejende og private dagtilbud skal tilsynet styrkes. Det
gælder både det pædagogiske tilsyn og tilsynet med de fysiske rammer for børnenes hverdag.
Der skal fastsættes tydelige lovkrav med minimumstandarder for det kommunale tilsyn, herunder bl.a.
uvildighed, at der indgår observationer, at der over tid foretages uanmeldte og anmeldte besøg, at
forældrebestyrelserne inddrages aktivt i tilsynet, og at der sker en effektiv opfølgning. Tilsynsrapporterne
skal offentliggøres.
Aalborg Kommune har etableret Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning som et samlet tilsynsafsnit for både
kommunale og private pasningstilbud. I den forbindelse blev der i 2019 godkendt et nyt tilsynsgrundlag, som
netop understøtter standarder om uvildighed, observationer, uanmeldte og anmeldte besøg samt
inddragelse af bestyrelserne. Desuden sikres en høj grad af ensartethed i tilsynene. Det forventes derfor, at
Aalborg Kommune allerede lever op til de kommende lovkrav.
Der etableres et statsligt rejsehold, som af egen drift eller efter ønske fra kommuner og dagtilbud, kan bistå
det kommunale tilsyn, indgå i dialog om kvalitetsudviklingen eller følge op på bekymrende forhold mv.
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Samtidig skal rejseholdet bidrage til et mere ensartet tilsyn på tværs af kommunerne.
Der afsættes 45 mio. kr. årligt til styrket tilsyn på dagtilbudsområdet fra 2022, heraf reserveres 10 mio. kr. til
rejseholdet. I 2021 er det samlede beløb 20 mio. kr.
Forbedret dagtilbudsportal og nyt redskab
Der afsættes en reserve til, at den eksisterende dagtilbudsportal forbedres og udvides med flere
informationer. Hermed bliver flere oplysninger på daginstitutionsniveau tilgængelige og sammenlignelige,
f.eks. normeringer, andelen af uddannet personale, sociale normeringer, børnenes alder ved overgang til
henholdsvis børnehave og skole mv. Informationerne bliver tilgængelige, når den fornødne datakvalitet er til
stede.
Den øgede gennemsigtighed skal bl.a. bruges til at styrke forældreinddragelsen i forældrebestyrelserne.
Aftalepartierne ønsker derudover, at forældrene får et lokalt indblik i den ”praktisk oplevede normering”.
Derfor udvikles et redskab til kommunerne, som på baggrund af kommunernes egne data kan vise
opgørelser om personalets tid med børnene, ledernes rolle i hverdagen, sygefravær og andre lokale forhold.
Økonomi
Der er tale om tilskud fra staten, hvorfor tillægsbevillingerne ikke påvirker kommunens kassebeholdning.
Fra 2021 er det blevet tilladt for kommunerne at opkræve op til 25% i forældrebetaling af statens tilskud til
minimumsnormeringer. Det foreslås, at Aalborg Kommune opkræver 25% i forældrebetaling fra 1. august
2021. Forældrene skal varsles minimum 3 måneder før en ændring af taksterne. Stigningen betyder, at
taksterne stiger med 3-4%. En fuldtids vuggestueplads inkl. frokost stiger fra 4.160 kr. pr. måned til 4.305 kr.
pr. måned og en fuldtids børnehaveplads inkl. frokost stiger fra 2.595 kr. pr. måned til 2.695 kr. pr. måned.
De øvrige takster fremgår af vedhæftede takstoversigt.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor: Børn og unge

05.25.14 Daginstitutioner
Statslig pulje til normeringer i 2021, minimumsnormeringer ................

26.336

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private
fritidshjem, private klubber og puljeordninger
Statslig pulje til normeringer i 2021, minimumsnormeringer ................

1.700

I alt, minimumsnormeringer

28.036

-28.036

-28.036

05.25.10 Fælles formål
Øgede udgifter til søskendetilskud .......................................................

255

05.25.14 Daginstitutioner
Tilskud fra ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske
assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte
børn ......................................................................................................

2.601

-2.601

Tilskud fra ansøgningspulje til flere pædagoger til institutioner med
mange børn i udsatte positioner (12 mdr. men lavere end 2020) ........

4.536

-4.536
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DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Forældrebetaling af statslig pulje til minimumsnormeringer fra 1.
august samt øgede udgifter til friplads ..................................................

2.931

-3.186

I alt, øget forældrebetaling

10.323

-10.323

Sektor Børn og Unge, i alt .................................................................

38.359

-38.359
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Bilag:
Takstoversigt B 2021 pr. 1. august

Magistraten

Møde den 22.03.2021
kl. 09.00

Side 32
7 afaf735

Magistraten

Punkt 11.

Eventuelt
Beslutning:
Jesper Jul Nielsen orienterede om
1.
2.

Bestyrelsesarbejdet i selskaberne og KV2021
Arbejdet med projekt Bæredygtig jordhåndteringsstrategi

Orientering om dialog mellem Borgmesterens Forvaltning og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen om udmøntning af aftalen fra Budget 2020 vedrørende
efterregulering af budgettet på dagtilbudsområdet i forhold til det faktiske antal 0-2 årige i 2020.
Efterreguleringen udgør jf. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens beregninger 5,3 mio. kr., og
den vil blive bragt op som en tillægsbevillingssag på Budgetforligspartiernes møde i maj 2021,
idet der redegøres for dækningsgrader og enhedsomkostninger.
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Punkt 12.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 13.

Underskriftsside
Beslutning:
-
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