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Godkendelse af dagsorden
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Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af Aktuel status 2021. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2021.
2021-066798
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på 3.193.000 kr. i merudgift til
Fastprisaftalen 2021 fra Lov- og cirkulæreprogrammet,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på 318.000 kr. i merudgift til
Fastprisaftalen vedrørende ændring af ejendomsvurderingsloven fra Lov- og cirkulæreprogrammet,
at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på 30.000 kr. i merudgift til Digitale
informationsløsninger fra Lov- og cirkulæreprogrammet,
at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på 700.000 kr. i merudgift til finansiering af
redaktion vedrørende Let Digital Adgang, som finansieres af forvaltningerne i andre sager,
at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -8.000 kr. i mindreudgift som andel til
finansiering af Let Digital Adgang i 2021,
at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -358.000 kr. i mindreudgift, som udgør
forvaltningens andel i finansiering af udmøntning af rammebeløb (Øget brug af indkøbsaftaler, møder, rejser
mm., oprydning, netværk, mobil, alarm mm.),
at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -53.000 kr. i merindtægt som er
Resultatcentrenes andel i udmøntning af reduktioner fra sektor rammebeløb (Indkøbsaftaler, møder, rejser,
oprydning, netværk, mobil, alarm mm.),
at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på -350.000 kr. i mindreudgift som
andel i finansiering af udmøntning af rammebeløb (Markedsføring). Beløbet fordeles med -175.000 kr. til
Kommunikation og -175.000 kr. til Events,
at der til Sektor Fælles Kommunale udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på indtægt -250.000 kr. vedrørende
delvis udmøntning af aftale om rabat på serviceydelser fra Nordjyllands Beredskab,
at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -398.000 kr. i mindreudgift som følge af
energiinvesteringer i 2020 (Administrationsbygninger),
at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på -61.000 kr. i mindreudgift som følge
af energiinvesteringer i 2020 (Faste Ejendomme),
at der til sektor Rammebeløb (drift) gives en tillægsbevilling på 35.647.000 kr. i merudgift til udmøntning af
budgetreduktioner mm., jf. sagsbeskrivelsens skema,
at der til sektor Fælles Kommunale Udgifter, konsulenthonorarer dataanalyser, gives en tillægsbevilling på
1.400.000 kr. i merudgift,
at der til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen/Ældre- og Handicapforvaltningen gives en tillægsbevilling på
-3.600.000 kr. i merindtægter vedrørende indtægter dataanalyser,
at der til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg, gives en
tillægsbevilling -7.892.000 kr. i merindtægter vedrørende indtægter fra dataanalyser, og
at der til Hovedkonto 7, Refusion af købsmoms, gives en tillægsbevilling på -5.666.000 kr. i merindtægter
vedrørende indtægter fra dataanalyser
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Ovenstående medfører en samlet indstilling om tillægsbevilling på 39.810.000 kr. i merudgift og
-17.158.000 kr. i merindtægt til budget 2021 – i alt en nettomerudgift på 22.652.000 kr.
Indstillingen medfører et forbrug af kassebeholdningen på 22.652.000 kr., som delvist finansieres i andre
sager jf. nedenstående.

Samlet indstilling om tillægsbevillinger 2021 - netto merudgift

22.652.000 kr.

Finansiering via DUT-reguleringer (Lov- og cirkulære)

-3.541.000 kr.

Finansiering via forvaltningernes aktuel status

Finansieret af kassebeholdningen

-15.509.000 kr.

3.602.000 kr.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører følgende bevillingsmæssige ændringer til driftsbudgettet for Borgmesterens Forvaltnings
budgetområder samt foreløbig status på sektor Rammebeløb:
o
o
o
o
o

Justeringer fra Lov- og cirkulæreprogrammet for 2021.
Finansiering af Redaktion vedrørende ”Let Digital Adgang”
Borgmesterens Forvaltnings andel i udmøntning af budgetreduktioner fra sektor Rammebeløb 2021.
Foreløbig status på Sektor Rammebeløb. Konsekvenser af realiserede besparelser indarbejdet i
forvaltningernes egne indstillinger til Aktuel Status 2021.
Dataanalyser

Borgmesterens Forvaltnings budgetområder
Lov- og cirkulæreprogram
Vedrørende UDK – udbetaling Danmark: Systemunderstøttelse vedr. praksisændring på
pensionsområdet mm. samt ændring af lov om en børne og ungeydelse og lov om skattefri
kompensation forhøjede energi- og miljøafgifter. Beløbet udgør i alt 3.193.000 kr., som tilføres
fastprisaftalen i 2021.
o

Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven 318.000 kr.
Lovforslaget medfører behov for nødvendige tilretninger af it-systemet ESR, som leveres af KMD.
Beløbet tilføres Fastprisaftalen.

o

Andre reguleringer G.3.2-nr. 52. Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder
30.000 kr. Beløbet tilføres fælles kommunikationskonto.

Let Digital Adgang – ny hjemmeside og nyt intranet:
Projekt Let Digital adgang – indsatsen om ny hjemmeside og nyt intranet er igangsat i 2021 og finansieres af
forvaltningernes eksisterende midler. Det samlede budget er på 6.727.000 kr. i 2021 og er organisatorisk
placeret i Borgmesterens Forvaltning under Kommunikation og Udvikling og Digitaliseringsenheden.
Til finansiering af projektet blev der via forvaltningernes overførselssager 2020 til 2021 overført 4,3 mio. kr.
Det resterende beløb på 2,4 mio. kr. finansieres nu via forvaltningernes Aktuelle status for 2021 som
nedenfor angivet i tabellen. Projektet er hermed fuldt finansieret.
Projektet er indregnet i det vedtagne budget 2022-2025.
Let Digital adgang

Let Digital Adgang – bevilling april
2021

Løsningen
og
projektleder

Redaktion

Bevilling
I alt

Finansiering:
Overførsel
2020-2021

Finansiering:
Aktuel
Status

6.027

700

6.727

-4.312

-2.415

Finansiering fra forvaltningerne:
Borgmesterens Forvaltning

-881

-8

-889

-881

-8

By- og Landskabsforvaltningen

-210

-28

-238

-238

0

Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Ældre-og Handicapforvaltningen

-1.503

-202

-1.705

-1.503

-202

-1.749

-235

-1.984

0

-1.984

Skoleforvaltningen

-1.234

-166

-1.400

-1.234

-166

-408

-55

-463

-408

-55

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen
I alt
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Borgmesterens Forvaltning andel i besparelser på sektor Rammebeløb:
Budgettet i 2021 reduceres i Borgmesterens Forvaltning med i alt 1.220.000 kr. og er forvaltningens andel i
besparelser fra sektor Rammebeløb på følgende: Øget brug af indkøbsaftaler, møder, rejser mv. (-358.000
kr.). Markedsføring (-350.000 kr.) Oprydning, netværk, mobil og alarm samt RPA (-54.000 kr.) og justering af
driftsramme vedrørende energiinvesteringer (-459.000 kr.) Besparelserne fordeles på kontorerne i
Administrationscentret og på Resultatcentrene.
Besparelsen på markedsføring på -350.000 kr. deles 50/50 på Events og på kommunikationskontoen.
Justering af driftsrammerne som følge af energiinvesteringer foretaget i 2020 vedrører renovering af
Boulevarden 13, renovering af Danmarksgade 17A/B, pulje til tekniske installationer, Gandrup Sundheds- og
Foreningshus og NOBR Thomas Boss Gade og udgør -459.000 kr.
Sektor Rammebeløb
Sektor Rammebeløb anvendes bl.a. til placering af rammebeløb, der indgår i budgettet, men som på
budgetteringstidspunktet ikke kan fordeles til de rette enheder. Det vedtagne budget 2021 indeholder
således en række rammebeløb, der nu bliver realiseret og udmøntet jf. forvaltningernes statussager.
Fordelingen og udmøntningen af de realiserbare besparelser fremgår af tabellen nedenfor. Rammebeløbene
er typisk flerårige og har dermed samme konsekvens/udmøntning i 2022 og frem.
Udmøntning af besparelser – Aktuel Status 2021 fordelt på forvaltninger:
Øget brug af indkøbsaftaler

BF

BL

FB

ÆH

SK

SUN

MEF

I alt

-3
BF

-255
BL

0
FB

-1.613
ÆH

0
SK

-86
SUN

-2
MEF

-1.959
I alt

Møder, rejser m.v.

-354

-221

-2.650

-1.099

-381

-501

-94

-5.300

Markedsføring

-350

-120

-120

-120

-120

-120

-50

-1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Oprydning, netværk, mobil, alarm mm.

-54

-122

-657

-734

-536

-84

-33

-2.220

Justering af driftsramme vedrørende
energiinvesteringer 2020
Afdrag fremrykkede energiinvesteringer

-458

-3

-341

-194

-2.485

-921

0

-4.402

-1

0

-49

-11

-304

-263

-0

-628

-1.220

-721

-3.817

-3.771

-3.826

-1.975

-179

-15.509

Automatisk fakturabehandling

I alt

Efter ovenstående udmøntning på 15.509.000 kr. udgør det korrigerede på sektor Rammebeløb 20.224.000
kr. jf. tabellen nedenfor.
Sektor Rammebeløb – nyt korrigeret budget 2021:
Korrigeret
budget
2021

Realiseret
Aktuel Status
2021

Indstilling
Bevilget
aktuel
status 2021

Øget brug af indkøbsaftaler/udbud

-3.000

-1.959

1.959

-1.041

Stordriftsfordele på tværs af forvaltninger

-1.219

0

0

-1.219

Møder, rejser m.v.

-5.300

-5.300

5.300

0

Markedsføring

-1.000

-1.000

1.000

0

Automatisk fakturahåndtering

-7.400

0

7.400

0

Rammeaftaler håndværkerydelser

-4.025

0

0

-4.025

Analyse af IT-styring

-2.000

0

0

-2.000

Oprydning netværk, mobil, alarm, RPA

-1.750

-2.220

1.750

0

Nordjyllands Beredskab

-1.500

-250

1.500

0

Justering vedr. energiinvesteringer

-4.700

-4.402

4.700

0
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Korrigeret
budget
2021

Realiseret
Aktuel Status
2021

Indstilling
Bevilget
aktuel
status 2021

Nyt
Korrigeret
budget
2021

Afdrag energiinvesteringer

-1.500

-628

1.500

0

Dataanalyse*

-6.638

-5.666

6.638

0

Dataanalyse (budgetgaranteret)**

-3.900

-11.492

3.900

0

AKUT-midler

1.349

0

0

1.349

Servicebuffer

4.855

0

0

4.855

-37.718

-32.917

35.647

-2.081

I alt

*Den realiserede besparelse vedrører moms
**Vedrører budgetgaranterede udgifter og ikke rammebelagte driftsudgifter – tilsvarende nettobesparelse hos Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen – se budgetmæssige konsekvenser

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Borgmesterens Forvaltning
Sektor Fælles Kommunale Udgifter
06.45.51 Sekretariat og forvaltning
Lov- og cirkulæreprogrammet:
Systemunderstøttelse vedrørende praksisændring på
pensionsområdet mm. – Fastprisaftalen 2021 .....................................
Ændring af ejendomsvurderingsloven – Fastprisaftalen ......................

3.193
318

Andel i udmøntning af rammebeløb:
Markedsføring - Events.........................................................................
Markedsføring - Kommunikation ...........................................................

-175
-175

Konsulenthonorarer dataanalyser ........................................................
Delvis udmøntning af aftale om rabat på serviceydelser fra Nordjyllands
Beredskab
00.25 Fast ejendom
Justering af drift som følge af energiinvesteringer................................

1.400
-250

-61

Sektor Administration
Justering på administrationsbygninger som følge af energiinvesteringer
2020 ......................................................................................................

06.45.51 Sekretariat og forvaltning
Lov- og cirkulæreprogrammet:
Digitale informationsløsninger ..............................................................
Let Digital Adgang – redaktion..............................................................
Andel i finansiering af Let Digital Adgang .............................................
Andel i udmøntning fra sektor Rammebeløb som fordeles på
kontorerne:
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DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Øget brug af indkøbsaftaler ..................................................................
Møder, rejser m.v. ................................................................................
Oprydning, netværk, mobil, alarm mm. ................................................
Administrationsbidrag, merindtægt Resultatcentre:
AK-Bygninger ........................................................................................
IT-Centret ..............................................................................................

-3
-315
-40

Borgmesterens Forvaltning – i alt ....................................................

4.413

-31
-22
-250

Sektor Resultatcentre
06.45.51 Sekretariat og Forvaltning
Resultatcentrenes andel i udmøntning af rammebeløb opkræves som
administrationsbidrag som indtægt under sektor Administration
AK-Bygninger: -31.000 kr.
IT-Centret:- 22.000 kr.

Sektor Rammebeløb
06.45.51 Sekretariat og forvaltning
Øger brug af indkøbsaftaler, merudgift .................................................
Møder, rejser m.v., merudgift................................................................
Markedsføring, merudgift ......................................................................
Automatisk fakturahåndtering, merudgift ..............................................
IT-netværksforbindelser, RPA ..............................................................
Justering vedrørende energiinvesteringer ............................................
Afdrag energiinvesteringer....................................................................
Dataanalyse ..........................................................................................
Aftale om rabat på serviceydelser fra Nordjyllands Beredskab
05.58.81
Dataanalyse (budgetgaranteret) ...........................................................

1.959
5.300
1.000
7.400
1.750
4.700
1.500
6.638
+1.500

3.900

Sektor Rammebeløb i alt

34.147

1.500

Borgmesterens Forvaltning inkl. sektor Rammebeløb - alt ..........

38.560

+1.250

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen/Ældre- og
Handicapforvaltningen
Indtægter fra den centrale refusionsordning
Berigtigelser 2017 og 2018 ...................................................................

-3.600

Sektor Voksen- Beskæftigelsesudvalg
05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller
introduktionsprogram og introduktionsforløb m.n.
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DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Introduktionsområdet ............................................................................

-1.072

05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob mm.
Flekslønstilskud ....................................................................................

-6.820

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen/Ældre- og
Handicapforvaltningen i alt................................................................

-11.492

7.65.87 Refusion af købsmoms
Momshjemtagelse som følge af dataanalyser, egne og eksterne ........

-5.666

Ovenstående i alt ................................................................................
Netto – merudgift ................................................................................

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

38.560
22.652

-15.908

Side 8
7 af 102
7

Magistraten

Punkt 3.

Godkendelse af aktuel status 2021 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling
2021
2021-062398
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift, serviceudgifter) gives tillægsbevilling på -1.873.000 kr. i
mindreudgifter,
at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på -381.000 kr. i
mindreudgifter,
at der til sektor Veje (drift, serviceudgifter) gives tillægsbevilling på -291.000 kr. i mindreudgifter,
at der til sektor Parkeringskontrol Nord (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på -18.000 kr. i
mindreudgifter,
at der til sektor Myndighed og Adminstration (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 2.922.000 kr. i
merudgifter,
at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (Ikke rammebelagte driftsudgifter) gives en tillægsbevilling på
-750.000 kr. i mindreudgifter,
at der til sektor AK-arealer (anlæg) gives en tillægsbevilling på -18.636.000 kr. i merindtægter,
at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på -1.050.000 kr. i mindreudgifter og 11.050.000 kr. i
mindreindtægter, og
at der til Finansiering gives en tillægsbevilling på 8.636.000 kr. i merudgifter til finansiering af
grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.
Rådighedsbeløbene på anlæg frigives samtidig.
Vibeke Gamst og Helle Frederiksen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen har sammen med budgetmateriale til Magistratens budgetdrøftelser
fremsendt overblik over aktuel status for 2021. På baggrund af dette fremsendes hermed indstilling om
justeringer af drifts- og anlægsbudgettet.
Ændringerne på By- og Landskabsforvaltningens budget vedrører i korte træk:
 Driftsbudgettet - Ændring fra ikke rammebelagte udgifter til serviceudgifter med 750.000 kr. (netto
virkning 0).
 Driftsbudgettet – Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet med merudgift 330.000 kr.
 Driftsbudgettet - Udmøntning af rammebeløb med mindreudgifter -721.000 kr.
 Driftsbudgettet – Justeringer mellem sektorer (netto virkning 0).
 Anlægsbudget og finansiering – Justeringer mellem sektorer og projekter (netto virkning 0).
Indstillingen medfører således samlet set en budgetreduktion på -391.000 kr. på By- og
Landskabsforvaltningens driftsbudget, samt tekniske justeringer mellem anlægsprojekter og finansiering
(netto 0).
Drift
Tilpasning fra ikke rammebelagte udgifter til serviceudgifter.
Der er i indstillingen indarbejdet en overførsel af budget fra funktion 00.25.19 Ældreboliger (ikke
rammebelagt) til funktion 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (serviceudgifter) med 750.000 kr. Netto
virkning 0.
Lov- og cirkulæreprogram.
På lov- og cirkulæreprogrammet for 2021 er der 3 punkter, der vedrører By- og Landskabsforvaltningen.
 Skatteforvaltning, Oplysningspligt ifm. vurderingsarbejdet (pkt. 4)
 Ejendomsvurderingsloven, ændring (pkt. 5)
 Digitale informationsløsninger (pkt. 52)
Udmøntning af rammebeløb.
Udmøntning af rammebeløb 2021 med et samlet beløb på -721.000 kr. er indregnet med mindreudgifter
under de enkelte sektorer. Fordelingen af rammebeløbene imellem forvaltninger er aftalt med
Borgmesterens Forvaltning. Rammebeløbene vedrører følgende områder:
 Øget brug af indkøbsaftaler/udbud
 Møder, rejser mm.
 Markedsføring
 Oprydning netværk, mobil og alarm, RPA
 Justering af driftsramme 2021-2024 vedr. energiinvesteringer 2020.
Justeringer mellem sektorer (netto virkning 0).
Der er indarbejdet en tilpasning af budget mellem sektor Byfornyelse og boligbyggeri og sektor Myndighed
og Administration med 2.500.000 kr. i forbindelse med bedre budgetbalance (netto virkning 0).
I oprindeligt budget 2021 er indregnet mindreudgifter vedr. kørsel, møder og transport, som i indstillingen er
fordelt på de enkelte sektorer ud fra tidligere forbrug (netto virkning 0).
Anlæg
Justeringer mellem sektorer, projekter og finansiering (netto virkning 0).
Salg af tidligere materielgård.
Indtægt vedrørende salg af tidligere materielgårde på 10 mio. kr. overgår fra projekt 2v0096 Ny materielgård
til projekt vedr. salg under AK-arealer. Anlæg af ny materielgård finansieres delvist af grundsalg af arealer,
når eksisterende materielgårde/stillesteder fraflyttes.
Projekt 2b0036 Grundsalg ifm. BAB-program
Budgettet overføres til Indskud i Landsbyggefonden til finansiering af stigende udgifter til
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grundkapitalindskud i Landsbyggefonden som følge stigende byggeomkostninger samt byggeriforskydninger
fra det planlagte år til efterfølgende år, der ligeledes er afledt af prisudviklingen i byggeriet.
Forskydning mellem årene for større anlægsprojekter.
I indstillingen er indarbejdet en forskydning mellem årene 2021 og 2022 for større anlægsprojekter, hvor
etableringen af projekter er længere fremme eller senere end forventet. Ændringen for 2022 er indregnet i
anlægsrammen for 2022.
Projekt 2V0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade
På anlægsprojektet er indarbejdet en teknisk justering af bruttobudgettet vedr. 17,5% moms af tilskud.
Udgifter og indtægter er justeret med 1.050.000 kr. (netto virkning 0)
Udmøntning af rammereduktion vedr. eksterne konsulentydelser.
Rammereduktion fra budget 2018-21 vedr. eksterne konsulentydelser udmøntes på de anlægsprojekter,
hvor der i 2021 har været større interne opgaver vedr. projektering, tilsyn mm.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Serviceudgifter
Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri
Tilpasning af budget mellem 00.25.18 driftssikring af boligbyggeri
serviceudgifter og 00.25.19 Ældreboliger ikke rammebelagte
driftsudgifter (netto virkning 0) ..............................................................

750

Tilpasning af budget mellem Byfornyelse og boligbyggeri samt
Myndighed og Administration – Bedre budgetbalance (nettovirkning
0) ...........................................................................................................

-2.500

Fordeling af rammebesparelser (Øget brug af indkøbsaftaler/udbud,
møder, rejser mm., markedsføring, oprydning netværk, mobil og
alarm mm.) ............................................................................................

-123

I alt sektor Byfornyelse og boligbyggeri drift ..................................

-1.873

Sektor Parker, fritid og kirkegårde
Fordeling af budgetreduktion 2021 mellem sektorer vedr. kørsel,
møder og transport ...............................................................................

-35

Fordeling af rammebesparelser (Øget brug af indkøbsaftaler/udbud,
møder, rejser mm., markedsføring, oprydning netværk, mobil og
alarm mm.) ............................................................................................

-346

I alt sektor Parker, fritid og kirkegårde drift .....................................

-381

Sektor Veje
Fordeling af budgetreduktion 2021 mellem sektorer vedr. kørsel,
møder og transport ...............................................................................

-39

Fordeling af rammebesparelser (Øget brug af indkøbsaftaler/udbud,
møder, rejser mm., markedsføring, oprydning netværk, mobil og
alarm mm.) ............................................................................................

-252
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DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

I alt sektor Veje drift ...........................................................................

-291

0

Sektor: Parkeringskontrol
Fordeling af budgetreduktion 2021 mellem sektorer vedr. kørsel,
møder og transport ...............................................................................

-18

I alt sektor Parkeringskontrol drift ....................................................

-18

Sektor: Myndighed og Administration
Lov- og cirkulæreprogram 2021, pkt. 4 Skatteforvaltning,
Oplysningspligt ifm. Vurderingsarbejdet ...............................................

7

Lov- og cirkulæreprogram 2021, pkt. 5, Ejendomsvurderingsloven,
ændring .................................................................................................

293

Lov- og cirkulæreprogram 2021, pkt. 52, Digitale
informationsløsninger ...........................................................................

30

Tilpasning af budget på Byfornyelse og boligbyggeri samt Myndighed
og Administration – Bedre budgetbalance (netto virkning 0) ................

2.500

Fordeling af budgetreduktion 2021 mellem sektorer vedr. kørsel,
møder og transport ...............................................................................

92

I alt sektor Myndighed og Administration drift ................................

2.922

0

Ændringer i alt drift – Serviceudgifter ..............................................

359

0

0

Ikke-Rammebelagte driftsudgifter
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri
Tilpasning af budget mellem 00.25.18 driftssikring af boligbyggeri
serviceudgifter og 00.25.19 Ældreboliger ikke rammebelagte
driftsudgifter (netto virkning 0) ..............................................................

-750

Ændringer i alt drift – Ikke Rammebelagte driftsudgifter ...............

-750

Ændringer i alt drift .............................................................................

-391

0

ANLÆG 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: AK Arealer
Projekt 2b0004 Salg af grunde mv., ubestemte formål
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ANLÆG 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Salg af tidligere materielgård overgår fra 2v0096 Ny materielgård til
AK-arealer .............................................................................................
Projekt 2b0036 Grundsalg ifm. BAB-program
Overføres til Indskud i Landsbyggefonden til finansiering af stigende
udgifter til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden som følge
stigende byggeomkostninger samt byggeriforskydninger fra det
planlagte år til efterfølgende år, der ligeledes er afledt af
prisudviklingen i byggeriet. ...................................................................

- 8.636

Projekt 2b0039 Reduktion – eksterne konsulentydelser sektor AKarealer
Reduktion vedr. eksterne konsulentydelser udmøntes på
anlægsprojekter, hvor der i 2021 har været opgaver vedr.
projektering, tilsyn m.m. ........................................................................

150

Projekt 2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter
Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter .........

-150

I alt sektor AK Arealer anlæg.............................................................

0

Sektor: Veje
Projekt 2v0096 Ny materielgård
Salg af tidligere materielgård overgår til AK-arealer projekt 2b0004
Salg af grunde mv. ubestemte formål...................................................

10.000

Projekt 2V0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade
Teknisk bruttojustering af anlægsprojektet vedr. 17,5 % moms af
tilskud (netto 0) .....................................................................................

-1.050

Forskydning mellem årene 2021 og 2022 for større anlægsprojekter,
hvor etableringen af projekter er længere fremme eller senere end
forventet. Ændringen for 2022 er indregnet i anlægsrammen for 2022
Projekt 2v0096 Ny Materielgård ...........................................................
Projekt 2v0113 NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup ............
Projekt 2v0109 Stigsborg havnefront, Stigsparken ..............................
Projekt 2v0005 Infrastruktur, nyt universitetshospital ...........................

16.000
2.800
-16.000
-2.800

Projekt 2v0104 Reduktion – eksterne konsulentydelser.
Reduktion vedr. eksterne konsulentydelser udmøntes på
anlægsprojekter, hvor der i 2021 har været større opgaver vedr.
projektering, tilsyn m.m. ........................................................................
2v0005 Infrastruktur, Nyt universitetshospital .......................................
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej ...................................
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor ....................................
2v0077 Nytorv-Nordkraft.......................................................................
2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade ............................
2v0117 Opfølgning på byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard, Nrs.
2v0126 Stigsborg havnefront, etape 1 ..................................................
2v0183 Byfornyelse Gl. Gugvej ............................................................
2v0185 Cykel- og gangstiforbindelse på Langdyssen i Svenstrup .......
2v0189 Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej .........

1.040
-46
-37
-10
-275
-13
-9
-119
-19
-100
-102
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ANLÆG 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen .....................................
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) ...............................
2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 ...........................................
2v2879 Havnefront, etape II .................................................................
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale ........................

-59
-60
-56
-64
-71

I alt sektor Veje anlæg ........................................................................

-1.050

11.050

Ændring i alt - anlæg 2021 .................................................................

-1.050

-7.586

Finansiering
Finansiering: Indskud i Landsbyggefonden
Overført fra anlæg Projekt 2b0036 Grundsalg ifm. BAB-program til
finansiering af grundkapital ...................................................................

8.636

Ændring i alt, drift, anlæg og finansiering (netto) ...........................

7.195
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Punkt 4.

Godkendelse af aktuel status 2021 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling 2021
2021-066194
Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget - Overførsler gives tillægsbevilling til drift på -138.335.000 kr. i
mindreudgifter og -23.165.000 kr. i merindtægter, og
at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget - Aktivering gives tillægsbevilling til drift på -8.000.000 kr. i
mindreudgifter.
Christina Halkjær og Carsten Kristensen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
På baggrund af økonomirapport pr. 30. september 2021 søges der om tillægsbevilling på netto -169.500.000
kr. mio. kr. for de budgetgaranterede områder, som omhandler Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget
Overførsler og sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget Aktivering.
Hertil skal tilføjes, at området ikke er reguleret for positive ændringer i Lov og cirkulæreprogrammet på 41,8
mio. kr., og en negativ midtvejsregulering på -131,5 mio. kr. I alt er der således tale om mindreudgifter i forhold
til et muligt korrigeret budget på 79,8 mio. kr., som tilfalder kommunekassen.
Det oprindeligt vedtagne budget for de budgetgaranterede områder er på i alt netto 3.701 mio. kr. fordelt på
netto 3.476 mio. kr. til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget overførsler og 234,5 mio. kr. til sektor Voksen,
Beskæftigelsesudvalget aktivering.
På sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget Overførsler dækker mindreforbruget over følgende netto
afvigelser:




















Kontanthjælp:
Kontanthjælp (integration):
Uddannelseshjælp:
Forrevalidering:
Revalidering:
Sygedagpenge:
Ressourceforløb:
Jobafklaring:
Fleksjob:
Skånejob:
Seniorjob:
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram:
Førtidspension:
Seniorpension:
Boligydelse til pensionister:
Boligsikring:
Personlige tillæg:
Sociale formål:
Medfinansiering A-dagpenge:

Mindreudgifter
Mindreudgifter
Mindreudgifter
Mindreudgifter
Mindreudgifter
Merudgifter
Mindreudgifter
Mindreudgifter
Merudgifter
Mindreudgifter
Mindreudgifter
Mindreudgifter
Mindreudgifter
Mindreudgifter
Mindreudgifter
Merudgifter
Mindreudgifter
Mindreudgifter
Mindreudgifter

30 mio. kr.
10 mio. kr.
12 mio. kr.
0,5 mio. kr.
7 mio. kr.
60 mio. kr.
9 mio. kr.
21 mio. kr.
27 mio. kr.
2 mio. kr.
15 mio. kr.
6 mio. kr.
1 mio. kr.
7 mio. kr.
4 mio. kr.
3 mio. kr.
1 mio. kr.
1 mio. kr.
125 mio. kr.

Samlet set er der tale om en større budgetreduktion, som skyldes et generelt fald i ledigheden, som følge af
at samfundet er genåbnet efter Covid-19 og væksten i samfundsøkonomien er øget markant.
Mindreudgifterne ses især inden for forsikrede ledige (medfinansiering af A-dagpenge), kontanthjælp og
uddannelseshjælp.
Sygedagpengeområdet har været særligt udfordret af Covid-19, hvor lovgivningen på en række punkter har
været suspenderet. Det har bl.a. betydet flere borgere på sygedagpenge, da virksomhederne har haft ret til
refusion fra kommunen fra første dag for borgere, der har været sygemeldte pga. Covid-19. Merforbruget er
beregnet til 60 mio. kr. Kommunen er i stor udstrækning blevet DUT-kompenseret for merudgiften, jf.
senere, og der ses mindreudgifter inden for jobafklaring, idet der har været mindre udslusning fra
sygedagpenge til jobafklaring.
Som følge af at ledigheden er faldende på landsplan, er der aftalt en midtvejsregulering af de
budgetgaranterede udgifter. Aalborg Kommunes andel udgør en regulering på 131,5 mio. kr. Der sker ingen
efterregulering i 2021 eller senere.
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Ud over ovenstående områder, hvor der sker en netto udvidelse eller reduktion af budgettet, ønskes der på
ledighedsydelse, en bruttotilpasning af budgettet vedr. udgifter og indtægter med henblik på, at budgettet
afspejler det realiserede forbrugs- og indtægtsmønster. Tilpasningen har ingen nettopåvirkning af budgettet.
På sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget aktivering dækker mindreforbruget på 8 mio. kr. over, at
samfundet i foråret var underlagt en række Covid-19 relaterede tiltag. Dette medførte en kraftig begrænsning
på de lediges mulighed for fysiks fremmøde i forbindelse med opkvalificering, og derigennem reducerede
aktiveringsudgifter for kommunen. Ud over mindreforbruget hensættes 10 mio. kr. som overførsel til 2022 på
baggrund af budgetforlig 2022.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Budgetgaranterede udgifter
Sektor: Voksen Beskæftigelsesudvalget, overførsler
05.57.73 Kontanthjælp
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget .................................................

-37.045

05.46.61 Kontanthjælp (integration)
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget .................................................

-13.063

05.57.73 Uddannelseshjælp
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget .................................................

-14.890

05.58.73 Forrevalidering
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget .................................................

- 609

05.58.80 Revalidering
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget .................................................

-8.365

05.57.71 Sygedagpenge
Merudgifter ift. korrigeret budget .........................................................
Merindtægter ift. korrigeret budget ......................................................

96.775

05.58.82 Jobafklaring
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget .................................................

-25.300

05.58.82 Ressourceforløb
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget .................................................

-10.503

7.045

3.063

2.890

109

1.365

-36.775

4.300

1.503

05.58.81 Fleksjob
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DRIFT 2021
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Merudgifter ift. korrigeret budget .........................................................
Merindtægter ift. korrigeret budget ......................................................

29.775
-2.775

05.58.81 Skånejob
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget .................................................

-4.000

05.58.83 Ledighedsydelse
Merudgifter ift. korrigeret budget .........................................................
Merindtægter ift. korrigeret budget ......................................................

13.196

05.68.97 Seniorjob
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget .................................................

-28.410

05.46.61 Integrationsydelse
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget .................................................

-6.818

2.000

-13.196

13.410

818

05.45.68 Førtidspension (gammel ordning)
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................

-1.000

05.48.65 Seniorpension
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................

-7.000

05.57.76 Boligydelse til pensionister
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................

-4.000

05.57.77 Boligsikring
Merudgifter ift. korrigeret budget .........................................................

3.000

05.57.67 Personlige tillæg
Merudgifter ift. korrigeret budget .........................................................
Merindtægter ift. korrigeret budget ......................................................

7.550

05.57.72 Sociale formål
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................
Mindreindtægter ift. korrigeret budget .................................................

-2.630

-8.550

1.630

05.57.78 - Medfinansiering A-dagpenge
Mindreudgifter ift. korrigeret budget

-125.000

Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget, overførsler i alt .............

-138.337

Ændring i alt, drift - netto

-161.500
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DRIFT 2021
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget, aktivering
05.68.90 – Aktivering almen
Mindreudgifter ift. korrigeret budget ....................................................

-8.000

Ændring i alt, drift - netto .................................................................

-8.000
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Punkt 5.

Godkendelse af aktuel status 2021 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Serviceudgifter. Tillægsbevilling 2021
2021-066194
Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på 7.486.000 kr. i merudgifter,
at der til sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget gives tillægsbevilling til drift på 490.000 kr. i merudgifter, og
at der til sektor Myndighed og Administration gives tillægsbevilling til drift på 12.619.000 kr. i merudgifter.
Beskæftigelsesudvalget: Christina Halkjær og Carsten Kristensen var fraværende.
Borgmesterens Forvaltning bemærker, at den indstillede tillægsbevilling vedrørende Udsatte børn og unge
på 25,0 mio. kr. i forlængelse af tidligere budgetdrøftelser er at betragte som en Covid-19-relateret merudgift,
som i modsætning til øvrige Covid-19-kompensationer behandles nu. De øvrige kompensationer forudsættes
behandlet i foråret 2022.
Borgmesterens Forvaltning indstiller endvidere, at byrådet godkender, at budgetvirkningen af Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens andel af rammebesparelse vedrørende IT-analyser på -300.000 i lighed med
øvrige forvaltninger skal afvente endelig fordeling mellem forvaltningerne, og at Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen tilføres 400.000 kr. fra Lov- og Cirkulæreprogrammet vedrørende
”Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge”, som er fordelt mellem
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bevillingsændringerne i aktuel status vedrører flytning af budget mellem sektorer inden for Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen – herunder udmøntning af rammebesparelser vedrørende 2020 og 2021 på de
respektive funktioner, hvoraf nogle er udgiftsneutrale og andre overgår til Borgmesterens Forvaltning.
I alt en budgetændring på -4.350.000 kr.
Herudover flyttes udgifter vedrørende Familieplejen fra sektor Børn og Unge til sektor Myndighed og
Administration, i alt 8,9 mio. kr. Dette gøres i henhold til konteringsvejledningen. Denne flytning er
udgiftsneutral.
Der er desuden tale om flytning af budgetbeløb mellem forvaltninger i forhold til Skoleforvaltningen og
Borgmesterens Forvaltning. Således overføres -5,0 mio. kr. til Skoleforvaltningen, og der modtages i alt
479.000 kr. fra Borgmesterens Forvaltning – i alt en budgetændring på -4.521.000 kr.
Endvidere er Lov- og cirkulæreprogrammets virkninger for 2021 indarbejdet. Der er således tale om en
budgetteknisk udmøntning af indgåede aftaler og beslutninger. Der indregnes i 2021 nettomerudgifter på
4.465.000 kr., som er den del af Lov- og cirkulæreprogrammet, der vedrører de områder, der administreres af
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Økonomien på det specialiserede børn- og ungeområdet har i 2021 været særlig udfordret på grund af
virkningerne af Covid19-nedlukninger. Udsatte børn og unge har således ikke kunnet indgå i de almindelige
undervisnings- og fritidsmæssige tilbud, ligesom flere sociale tilbud kun har været åbne i begrænset omfang.
Covid19 har således forværret en tendens i samfundet, hvor børn og unges trivsel har udviklet sig negativt, i
form af flere diagnoser, mere skolefravær og ensomhed. Dette har betydet stor efterspørgsel efter og behov
for forebyggende tiltag hos den unge og familierne. Desuden har der været en bekymrende udvikling i
anbringelserne, hvor børnenes og de unges problemer er blevet mere komplekse, hvilket har krævet dyrere
foranstaltninger på dette område. Familie- og Socialudvalget har flere gange drøftet problemstillingerne, og
byrådet blev orienteret om problemerne op til sommerferien.
I det oplæg til Budget 2022-2025, der ligger til andenbehandling den 14. oktober 2021, er det specialiserede
børn- og ungeområde på grund af disse problemstillinger tilført 21 mio. kr. i 2022, 12 mio. kr. i 2023 og 6 mio.
kr. i årene derefter. Under budgetdrøftelserne er det flere gange italesat, at det er nødvendigt at kompensere
området for merudgifterne også i 2021, da det ikke vil være muligt at indhente et evt. overført merforbrug i
senere år.
Med udgangspunkt i forbruget på området pr. 30. september 2021 og disponerede udgifter i den resterende
del af året vurderer Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, at der i 2021 vil være et merforbrug på det
specialiserede børn- og ungeområde på 25 mio. kr. Der søges dermed i denne ’Aktuel status’ om en
tillægsbevilling på dette beløb.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan som finansiering af merudgiften pege på, at der på
beskæftigelsesområdet søges om negativ tillægsbevilling på -169,5 mio. kr. Hertil skal tilføjes, at området ikke
er reguleret for positive ændringer i Lov og cirkulæreprogrammet på 41,8 mio. kr., og en negativ
midtvejsregulering på -131,5 mio. kr. I alt er der således tale om mindre udgifter i forhold til et eventuelt.
korrigeret budget på 79,8 mio. kr., som tilfalder kommunekassen. Selvstændig sag vedrørende aktuel status
på det budgetgaranterede område behandles i andet punkt på dagsordenen, hvor afvigelserne på området er
beskrevet.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Serviceudgifter
Sektor Børn og Unge, Service
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DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Tekniske ændringer
05.57.72 Rammebesparelse tidligere år bleer .....................................
05.25.10 Flytning af privat tilsyn (BFA) ................................................
05.28.21 Flextaxa (Specialgruppen) ....................................................
Vaccine ambassadør (BFA) .................................................................
05.28.22 Flytning af familieplejen til 06.45.58 ......................................
05.25.16 Overflytning af budget til specialpladser til
Skoleforvaltningen (frem for at der sendes regning) ............................
Rammebesparelser
Besparelser rammebeløb – indkøbsaftaler, møder, markedsføring
mv. .......................................................................................................

-559
-132
-300
216
-8.900
-5.000

-3.904

Lov- og cirkulæreprogram
05.25.14 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven
(Minimumsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data) ..........
361
05.25.16 Udmøntning til løft til oplevelsesindustrien gennem
kommunerne.........................................................................................
05.25.10 Styrket tilsyn ifm. aftale om minimumsnormeringer af 5.
december 2020.....................................................................................

631

Tillægsbevilling
Udsatte børn og unge ...........................................................................

25.000

Sektor Børn og Unge i alt

73

7.486

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget
Tekniske ændringer
Udmøntning til løft til oplevelsesindustrien gennem kommunerne .......

32

Rammebesparelse
Besparelser rammebeløb – indkøbsaftaler, møder, markedsføring
mv. .......................................................................................................

-303

Lov- og cirkulæreprogram
05.38.42 Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenter pladser ....

761

Sektor Voksen Familie Socialudvalg i alt ........................................

490

Sektor Myndighed og administration
Tekniske ændringer
06.45.51 KMD boliglån budgetbeløb overflyttet fra BF ........................
Rammebesparelse tidligere år omfordeling .........................................
06.45.51 Flytning af privat tilsyn ..........................................................
06.45.58 Flytning af familieplejen fra 05.28.22 ....................................

531
559
132
8.900

Rammebesparelser
Udmøntning af rammebesparelse i 2021 fordelt på sektorniveau
Besparelser rammebeløb – indkøbsaftaler, møder, markedsføring
mv. .......................................................................................................

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

2.647
-2.789

Side 22
3 afaf5102

Magistraten
DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - -

Lov- og cirkulæreprogram
Lov nr 2217 af 29. december 2020 om ændring af lov om forsøg
med et socialt frikort (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort) .....
Lov nr 2216 af 29. december 2020 om ændring af lov om social
service (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med
varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
indgribende kronisk eller langvarig lidelse) ..........................................
Bekendtgørelse nr. 2090 af 11. december 2020 om
dataindberetninger på socialområdet ..................................................
Bekendtgørelse nr. 315 af 26. marts 2020 om ændring af
bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.............................
L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og
forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for
seniorpension til Seniorpensionsenheden mv.) ...................................
Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder ....

2.443
60

Sektor Myndighed og administration i alt ........................................

12.619

Ændring i alt (mellemsum) ................................................................

20.595

Borgmesterens Forvaltnings bemærkninger:
Rammebesparelse vedr. IT-analyse udsættes ....................................

400

Lov- og Cirkulæreprogrammet, Trivselsfremme...................................

300

Ændring i alt........................................................................................

21.325
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Børn og unge med særlige behov - Aktuel status 2021
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Punkt 6.

Godkendelse af aktuel status 2021 - Ældre- og Handicapforvaltningen.
Tillægsbevilling 2021
2019-081574
Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådets godkender,
at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på 8.287.000 kr. i
merudgifter og 17.412.000 kr. i merindtægter,
at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift, serviceudgifter) på 10.059.000
kr. i merudgifter, og
at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighedsopgaver og administration (drift, serviceudgifter) på
1.304.000 kr. i merudgifter.
Det bemærkes, at den bevillingsmæssige virkning vedr. drift, serviceudgifter netto tilfører kommunekassen 2,0
mio. kr. Tilførslen vedrører finansiering af Let digital adgang.
De øvrige tillægsbevillinger er samlet neutrale for Aalborg Kommune, da finansieringen sker ved overførsel
mellem sektorer samt indtægter fra midtvejsreguleringen.
Carsten Kristensen var fraværende.
Borgmesterens Forvaltning bemærker, at indstillingen mangler Lov- og Cirkulæreprogrammets pkt. 9,
Klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud, på 568.000 kr. og indstiller, at byrådet godkender, at
bevillingen forhøjes med dette beløb.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Hermed fremsendes indstilling om justeringer af driftsbudgettet for Ældre- og Handicapforvaltningens
budgetområder i 2021. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer på baggrund af indgåede aftaler og
beslutninger. De budgetmæssige konsekvenser er beskrevet i oversigten nedenfor.
De indstillede justeringer af driftsbudgettet vedrører den budgettekniske udmøntning af indgåede aftaler og
beslutninger, herunder:
 Tilpasning af bruttobudgettet (forskydninger mellem indtægter og udgifter) i forbindelse med tilskud
fra statslige puljer
 Udmøntning af aftaler om flytning af budget mellem sektorer
 Lov- og cirkulæreprogrammets virkninger for 2021 herunder udmøntning af særtilskud
 Udmøntning af budgetreduktioner fra sektor rammebeløb.
Det bemærkes, at den bevillingsmæssige virkning vedr. drift, serviceudgifter netto tilfører kommunekassen
2,0 mio. kr. Tilførslen vedrører finansiering af Let digital adgang. De øvrige tillægsbevillinger er samlet
neutrale for Aalborg Kommune, da finansieringen sker ved overførsel mellem sektorer samt indtægter fra
midtvejsreguleringen.
Ældre- og Handicapforvaltningens andel af en række tværgående fordelinger/reguleringer vedr. Basis IT,
lønregulering, finansiering af ny ferielov mv. fremsendes som særskilte indstillinger til byrådet fra
Borgmesterens Forvaltning.
De samlede budgetmæssige konsekvenser er beskrevet i oversigten nedenfor.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Serviceydelser
Sektor: Serviceydelser for ældre
Tilpasning af bruttobudgettet i forbindelse med tilskud fra pulje til
bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem .............................
Seniorrådsvalg, overført til sektor Myndighedsopgaver og
administration ......................................................................................
Let Digital adgang, overført til kommunekassen .................................
Trepartsmidler 2021 i henhold til endeligt godkendt fordeling i
forvaltningen .........................................................................................
Budget vedr. køb af pladser jf. SEL § 107 og § 108, overført til sektor
Tilbud for mennesker med handicap ...................................................
Flextrafik, overført til Sundhed og Kultur .............................................
BI-Løsning, overført til sektor Myndighedsopgaver og administration
Lov om ændring af sundhedsloven (LCP pkt. 22) ...............................
Ændring vedr. hospicepladser (LCP pkt. 23) .......................................
Pulje med henblik på at styrke virksomheder og aktører inden for
oplevelsesindustrien (LCP pkt. 57) ......................................................
Sommer- og erhvervspakke 2021 ........................................................
Besparelser rammebeløb – indkøbsaftaler, møder, markedsføring
mv. .......................................................................................................

17.412
-500
-1.199
-123
-10.000
-85
-635
-22
87
4.285
1.870
-2.803

I alt sektor Serviceydelser for ældre – Serviceudgifter .................

8.287

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
Let digital adgang, overført til kommunekassen ......... …...…………...

-704
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DRIFT 2021
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Trepartsmidler 2021 i henhold til endeligt godkendt fordeling i
forvaltningen ........................................................................................
Rekrutteringsindsats, overført til sektor Myndighedsopgaver og
administration ......................................................................................
Budget vedr. køb af pladser jfr. SEL § 107 og § 108 overført fra
sektor Serviceydelser for ældre ...........................................................
Flextrafik, overført til Sundhed og Kultur .............................................
Bortfald af egenbetaling vedr. sonderemedier (LCP pkt. 22) ..............
Pulje med henblik på at styrke virksomheder og aktører inden for
oplevelsesindustrien (LCP pkt. 57) ......................................................
Sommer- og erhvervspakke 2021 .......................................................
Besparelser rammebeløb – indkøbsaftaler, møder, markedsføring
mv. .......................................................................................................

10.000
-15
-814

I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap .............................

10.059

Sektor: Myndighedsopgaver og administration
Seniorrådsvalg, overført fra sektor Serviceydelser for ældre ..............
Let digital adgang, overført til kommunekassen ..................................
Trepartsmidler 2021 i henhold til endeligt godkendt fordeling i
forvaltningen ........................................................................................
Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder
(LCP pkt. 52) ........................................................................................

55
-200

1.829
798
-890
0

500
-81
68
60

BI-Løsning, fælles sprog 3 overført fra sektor serviceydelser for ældre
Rekrutteringsindsats, overført fra sektor Tilbud for mennesker med
handicap ...............................................................................................
Besparelser rammebeløb – indkøbsaftaler, møder, markedsføring
mv. .......................................................................................................

635

I alt sektor Myndighedsopgaver og administration ........................

1.304

0

Ændring i alt drift – serviceudgifter ..................................................

19.650

-17.412

200
-78

Borgmesterens Forvaltnings bemærkning:
Lov- og Cirkulæreprogrammet pkt. 9, Klippekort til ekstra ledsagelse
til borgere i botilbud ..............................................................................

568

I alt ændring af drift – serviceudgifter ..............................................

2.806
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Punkt 7.

Godkendelse af aktuel status 2021 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling 2021
2021-025989
Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender aktuel status for 2021 indeholdende tillægsbevilling til sektor
Skoler på 9.326.000 kr. på udgiftssiden og tillægsbevilling til sektor Administration på -656.000 kr. på
udgiftssiden, og at der overføres 2,0 mio. kr. fra Skoleforvaltningen til pulje i Borgmesterens Forvaltning til
finansiering af Covid-19-udgifter som følge af, at decentrale enheder ikke kan opspare bevillinger i skoleåret
2020/2021.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Tillægsbevillingerne i aktuel status vedrører konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet, udmøntning af
rammebeløb i forbindelse med budget 2022-2025 samt øvrige ændringer.
Samlet set ændres Skoleforvaltningens budget med 8.670.000 kr. på udgiftssiden, herunder 9.326.000 kr. i
sektor Skoler og -656.000 kr. i sektor Administration.
Lov- og Cirkulæreprogram
Tillægsbevillinger som konsekvens af Lov og cirkulæreprogrammet i 2021 vedrører digitale
informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder, faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel
som følge af Covid-19 – foråret 2021 og efteråret 2021 samt trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO,
fritids- og klubtilbud til børn og unge. I budgetoplægget for budget 2022-2025 er helårsvirkningen af lov og
cirkulæreprogrammet allerede indregnet.
Tillægsbevillinger som følge af Lov og cirkulæreprogrammet udgør i alt 9.766.000 kr.
Udmøntning af Sektor Rammebeløb
Tillægsbevillingerne vedrører også en række rammebeløb (reduktioner) som er udmøntet i forbindelse med
budget 2022-2025, men som også har konsekvens i 2021.
Tillægsbevillinger som følge af udmøntning af sektor Rammebeløb udgør i alt -3.826.000 kr., herunder
Møder, rejser, transport mv. -381.000 kr.
Markedsføring, -120.000 kr.
Oprydning; netværk, mobil, alarm, RPA, -536.000 kr.
Justering af driftsramme vedr. energiinvesteringer, -2.485.000 kr.
Afdrag vedr. fremrykkede energiinvesteringer til 2020, -304.000 kr.
Øvrige tillægsbevillinger
Derudover vedrører tillægsbevillingerne nedenstående ændringer:
Skoleforvaltningens andel af effektivisering af flextrafik på i alt -104.000 kr.
Overførsel til Covid-19 pulje i Borgmesterens Forvaltning på i alt -2.000.000 mio. kr.
Da decentrale enheder i 2021 ikke kan øget opsparede bevillinger, er det aftalt at overskud overføres til
central pulje i Borgmesterens Forvaltning.
Skoleforvaltningens andel af den samlede finansiering af Let Digital Adgang på i alt -166.000 kr.
Let Digital Adgang er en indsats om ny hjemmeside og nyt intranet og finansieringen deles mellem
forvaltningerne.
Teknisk ændring vedr. afregning med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på i alt 5.000.000 kr.
Tidligere har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsendt regning for børn i specialtilbud på Gl.
Lindholm Fritidscenter for de børn, der oprindeligt blev tilbudt pasning på Løvvangskolen. Ligeledes har
Skoleforvaltningen hidtil fremsendt regning til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for en andel af
børn over 10 år i DUS. Netto er mellemværendet opgjort til 5,0 mio. kr., som flyttes fra Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen til Skoleforvaltningen.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

03.22.01 Folkeskoler
Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder ....
Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel som følge af
Covid-19 – foråret 2021 ........................................................................
Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel som følge af
Covid-19 – foråret 2021 ........................................................................
Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til
børn og unge ........................................................................................
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DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Rammebeløb – møder, rejser, transport ..............................................
Rammebeløb - justering af driftsramme vedr. energiinvesteringer ......
Rammebeløb - afdrag vedr. fremrykkede energiinvesteringer til 2020
Overførsel til Covid-19 pulje i Borgmesterens Forvaltning ...................
Let Digital Adgang ................................................................................

-381
-2.485
-304
-2.000
-166

03.22.05 Skolefritidsordninger
Teknisk ændring vedr. DUS og fritidscentre .........................................

5.000

03.22.06 Befordring
Effektivisering af flextrafik .....................................................................

-104

I alt Sektor Skoler

9.326

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Rammebeløb – markedsføring .............................................................
Rammebeløb – oprydning; netværk, mobil, alarm, RPA ......................

-120
-536

I alt Sektor Administration .................................................................

-656

Ændring i alt – drift, serviceudgifter .................................................

8.670
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Punkt 8.

Godkendelse af aktuel status 2021 - Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Tillægsbevilling 2021
2021-063742
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives en tillægsbevilling til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration (drift,
serviceudgifter) på 5.288.000 kr. i merudgift, hvoraf 4.784.000 kr. finansieres af kassebeholdningen og
504.000 finansieres af øvrige forvaltninger,
at der gives en tillægsbevilling til sektor Fritid og Landdistrikt (drift, serviceudgifter) på -887.000 kr. i
mindreudgift som tilføres kassebeholdningen, og
at der gives en tillægsbevilling til sektor Kultur og Bibliotek (drift, serviceudgifter) på - 1.574.000 kr. i
mindreudgift som tilføres kassebeholdningen.
Nuuradiin S. Hussein var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Driftsbudget
Lov og cirkulæreprogram
I årets lov- og cirkulæreprogram punkt 52 var der afsat 30.000 kr. til digitale informationsløsninger til borgere
med læsevanskeligheder. I samme programs punkt 39 er der afsat 14.000 kr. vedr. lov om ændring af
arkivloven (ret til indsigt i egne oplysninger).
Flextrafik
Budget 2020 indebar effektiviseringer af flextrafikken med årligt 6,0 mio. kr. fra 2021 og frem. Det er
efterfølgende konstateret, at forudsætningen om gennemførelse af effektiviseringer uden ændringer i
serviceniveau måtte revurderes. Ved budgetdrøftelserne i august er niveauet for effektiviseringspotentialet
lagt frem. Her fremgår, at der i 2021 kan effektiviseres for 874.000 kr. i forvaltningerne og NT, og at
resterende del på 5.126.000 kr. søges finansieret af kassebeholdningen.
Andel af tværgående effektiviseringstiltag
Forvaltningens budget reduceres med samlet set 1.975.000 kr. vedr. tværgående effektiviseringstiltag, som
fordeles i sektorerne som følger: Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration: 354.000
kr., sektor Fritid og Landdistrikt: 879.000 kr. og sektor Kultur og Bibliotek: 742.000 kr. De tværgående
effektiviseringer vedrører øget brug af indkøbsaftaler/udbud, møder og rejser mv., markedsføring, oprydning
netværk, mobil og alarm samt RPA og endelig justering af driftsramme vedr. energiinvesteringer 2020.
Andel af Let digital adgang
Forvaltningens budget reduceres med samlet set 55.000 kr. som følge af bidrag til Let digital adgang.
Beløbet fordeles i sektorerne med 18.000 kr. i sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og
Administration, 8.000 kr. i sektor Fritid og Landdistrikt og 29.000 kr. i sektor Kultur og Bibliotek.
Teknisk regulering
Som følge af en præcisering af konteringsreglerne for kommuner er tilskud til en række kulturinstitutioner
flyttet til en funktion med en højere momsrefusionsprocent. Flytningen medfører et netto mindreforbrug i
sektor Kultur og Bibliotek på 817.000 kr., som overføres til kassebeholdningen.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og
Administration
Lov- og cirkulæreprogram pkt. 52, digitale informationsløsninger ……
Flextrafik ...............................................................................................
Flextrafik, effektivisering i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ....
Flextrafik, effektivisering i Skoleforvaltningen .......................................
Flextrafik, effektivisering i Ældre- og Handicapforvaltningen ...............
Tværgående effektiviseringstiltag .........................................................
Let digital adgang .................................................................................
I alt sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og
Administration ....................................................................................

Sektor: Fritid og Landdistrikt
Tværgående effektiviseringstiltag .........................................................
Let digital adgang .................................................................................
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DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

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

-887

0

Sektor: Kultur og Bibliotek
Lov- og cirkulæreprogram pkt. 39, lov om ændring af arkivloven ........
Tværgående effektiviseringstiltag .........................................................
Bidrag til Let digital adgang ..................................................................
Teknisk ændring vedr. Funktioner på kulturområdet, momsrefusion ...

14
-742
-29
-817

0
0
0
0

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

-1.574

0

Ændring i alt - drift ..............................................................................

2.827

0
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Punkt 9.

Godkendelse af aktuel status 2021 - Miljø- og Energiforvaltningen. Tillægsbevilling
2021
2021-024287
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering aktuel status for 2021, der i
henhold til budgetvejledningen, vil blive behandlet af Magistraten den 15. november 2021 og af byrådet den
22. november 2021.
Miljø- og Energiudvalget har haft sagen til orientering.
Daniel Borup var fraværende.
Borgmesterens Forvaltning bemærker, at sagen er fremsendt til Miljø- og Energiudvalget til orientering, men at
sagen burde fremsendes med indstilling til byrådets behandling.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevillinger som angivet i
sagen med følgende ændring:
Reduktionen i sektor Administration på -56.000 kr. vedrørende Automatisk fakturering udgår, idet
effektiviseringen først får budgetmæssig virkning fra 2022. Den samlede bevilling udgør herefter -4.068.000
kr. i mindreudgifter, som indgår i kassebeholdningen.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Generelt
Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet
udmeldt den 1. juli 2021 for budget 2021 og de budgetmæssige konsekvenser heraf. Disse budgetændringer
vil blive indberettet i forbindelse med den kommende efterårsrevision.
Endvidere omfatter denne indstilling rammebesparelserne i 2021, som blev udmeldt af Den udvidede
Magistrat den 9. august 2021 og de budgetmæssige konsekvenser heraf samt afslutning af anlægsprojektet
”Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug”.
Driftsbudget – Lov- og Cirkulæreprogram
På Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 er der 7 punkter, der vedrører Miljø- og Energiforvaltningen. Heraf
indeholder 5 af punkterne reguleringer til budgettet for 2021.
Punkt 41 vedrører merudgifter i forbindelse med den fortsatte finansiering af kommunal indsatsplanlægning
efter vandforsyningsloven.
Punkt 43 vedrører merudgifter i forbindelse med udarbejdelse af vejledning om ammoniakfejl i
husdyrgodkendelse.dk.
Punkt 44 vedrører mindreudgift i forbindelse med ændring af Miljøvurderingsloven og husdyrbrugloven
(flytning af havbrug til Miljøstyrelsen) samt ændr. af bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder.
Punkt 45 vedrører mindreudgift i forbindelse med kommunernes arbejde i forhold til bekendtgørelse om
affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører (Affaldsaktørbekendtgørelsen).
Punkt 55 vedrører merudgift i forbindelse med kommunernes arbejde i forhold til digitale
informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder (1/10 del).
Driftsbudget – Rammebeløb 2021
De udmeldte besparelser på rammebeløb påvirker Miljø- og Energiforvaltningen med 237.000 kr. på
følgende måde:
Øget brug af indkøbsaftaler/udbud
Møder, rejser mm.
Markedsføring
Automatisk fakturering
Oprydning netværk, mobil og alarm, RPA
Total

- 4.000 kr.
- 94.000 kr.
- 50.000 kr.
-56.000 kr.
- 33.000 kr.
- 237.000 kr.

Rammebesparelserne er placeret i Miljø- og Plan Administration, og placeringen heraf vil reducere ITbudgettet med 200.000 kr. og møder med 20.000 kr. og rejser med 17.000 kr. De udmeldte
rammebesparelser vil ikke reducere budgetposterne med de eksakte udmeldte beløb, da der løbende tages
stilling til budgettets størrelse på de enkelte budgetposter.
Anlæg – Fjernelse af Spærring ved Binderup Mølle Dambrug
Da det ikke har været muligt at indgå aftale med ejeren af Binderup Mølle Dambrug om køb af ejendommen
er det besluttet, at nettorestbudgettet på anlægsbudgettet – 2 mio. kr. – overføres fra anlægsbevillingen til
Klimaalliancen (drift) i 2022. Teknisk sker dette senere, og der fremgår pt. en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til
drift til Klimalliancen i 2022. Restbevillingen i 2021 til Fjernelse af Spærring ved Binderup Mølle Dambrug vil
ikke blive anvendt og overføres ikke til 2022. Totalt finansieres Klimaalliancen i 2022 af det samlede
nettorestbudget af anlægsbevillingen. Nettorestbeløbet i 2021 er på 3.784.423 kr. og anlægsbudgettet der
ligger i 2022 og 2023 svarer samlet til en nettoindtægt på 1.800.000 kr. så den samlede sum til rådighed på
projektet svarer ca. til de 2 mio. kr. – 2022 og 2023 vil blive behandlet regnskabsteknisk efterfølgende.
Budgetmæssige konsekvenser:
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DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Drift
Sektor: Miljø og Plan
VandMiljø
Lov og Cirkulæreprogrammet 2021, punkt 41, merudgift .....................
Lov og Cirkulæreprogrammet 2021, punkt 44, mindreudgift ................

+541
-43

By og LandMiljø
Lov og Cirkulæreprogrammet 2021, punkt 43, merudgift .....................
Lov og Cirkulæreprogrammet 2021, punkt 45, mindreudgift ................

+7
-548

Administration
Lov og Cirkulæreprogrammet 2021, punkt 55, merudgift .....................
Rammebeløb 2021, mindreudgift .........................................................

+30
-237

Ændring i alt Sektor – drift 2021 .......................................................

-250

Anlæg
Sektor: Miljø og Plan
Anlægsprojekt 2021, Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle
Dambrug, mindreudgift .........................................................................

-3.874

Ændring i alt – anlæg 2021 ................................................................

-3.874

Borgmesterens Forvaltnings bemærkning:
Ændring vedrørende Sektor Administration, Automatisk fakturering ...

56

I alt ændring i Drift og Anlæg herefter ..............................................

-4.068
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Punkt 10.

Godkendelse af justering af lønbudget 2021. Tillægsbevilling
2021-012999
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der gives en tillægsbevilling i 2021 på i alt 34.693.000 kr. i merudgifter vedrørende ændringen af
reguleringsordningen (skøn) pr. 1. oktober 2020, reduktion vedrørende feriepenge og lønstigning i 2021 til de
i sagsbeskrivelsen nævnte bevillingsniveauer,
at der gives en tillægsbevilling i 2021 på i alt 607.000 kr. i merudgifter og 607.000 kr. i tilsvarende merindtægter
til resultatcentre i Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevillingerne er
udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal "hvile i sig selv",
at der gives en tillægsbevilling i 2021 på i alt 3.203.000 kr. i merudgifter (tilskud) vedrørende lønstigning i 2021
til selvejende institutioner i Borgmesterens Forvaltning og Sundheds- og Kulturforvaltningen, jf.
sagsbeskrivelsen,
at der gives en tillægsbevilling i 2021 på i alt 2.850.000 kr. i merudgifter vedrørende lønstigning i 2021 til
tjenestemandspensioner i Borgmesterens Forvaltning, jf. sagsbeskrivelsen,
at lønsummen reguleres som følge af ændringen i reguleringsordningen (skøn) pr. 1. oktober 2020 inden for
Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder, og
at det samlede beløb på 40.746.000 kr. finansieres af det afsatte rammebeløb i budget 2021 på 42.902.000 kr.
til dækning af ændring af reguleringsordning den 1. oktober 2020 (helårsvirkning), reduktion vedrørende
feriepenge samt de økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen 2021, og
at det resterende rammebeløb på 2.156.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2021.
Virkningen af ovennævnte tillægsbevillinger for 2021 er indregnet i Budget 2022-2025.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Reguleringsordning pr. 1. oktober 2020
Årsvirkningen af ændringen af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 blev hensat som et rammebeløb i
budget 2021 til senere udmøntning. I nærværende indstilling er rammebeløbet udmøntet.
Ny ferielov pr. 1. september 2020
Byrådet godkendte i sit møde den 23. november 2020 en model for administration af ny ferielov pr. 1.
september 2020. Modellen indebærer, at der foretages en engangsreduktion af lønbudgetterne med 0,5017
procent. Denne reduktion blev indregnet i det afsatte rammebeløb i budget 2021. Reduktionen er indarbejdet
i nærværende indstilling.
Ny overenskomst pr. 1. april 2021
KL og Forhandlingsfællesskabet har endeligt godkendt det samlede overenskomstresultat. De nye
overenskomster er tre-årige og er gældende for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2024.
I overenskomstresultatet indgår der bl.a. aftalte lønforbedringer på 5,94 procent i den treårige periode samt
en videreførelse af den nuværende reguleringsordning.
KL har efterfølgende udsendt budgetvejledning den 31. maj 2021, med nedenstående lønstigningsprocenter
og tidspunkter i 2021, 2022 og 2023, som er anvendt i nærværende indstilling
Lønstigningsprocenter 1. april 2021 – 31. marts 2024 ifølge forliget inkl. skønnet udmøntning af
reguleringsordningen.

Stigning i procent

Generelle lønstigninger mv

1.4.2021 1.10.2021 1.4.2022 1.10.2022 1.4.2023 1.10.2023

1,00

Reguleringsordning (skøn)

1,01

1,90

-0,12

0,29

Organisationsforhandlinger

0,30

I alt

0,81

5,02

0,25

0,42

0,50

0,50

Rekrutteringspulje

0,075

0,075

Puljer til særlige formål

0,075

0,075

I alt

1,00

0,89

0,65

2,19

0,30

1,06

6,09

Resultatcentre

Konsekvenserne for resultatcentrene er samlet, at der er i alt 607.000 kr. i lønstigning i 2021, fordelt med
182.000 kr. i Borgmesterens Forvaltning (IT-Centret, AK-Print, og AaK Bygninger) og med 425.000 kr. i Byog Landskabsforvaltningen (Entreprenørenheden). Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet
resultatcentrene skal ”hvile i sig selv”.
Brugerfinansierede områder
Inden for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder foreslås det, at lønsummen reguleres
som følge af ovennævnte ændringer, dog korrigeret for indregnet forventet lønstigning af hensyn til
takstfastsættelsen.
Selvejende institutioner
I lighed med den skattefinansierede virksomhed, er lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner
ikke blevet lønfremskrevet i budget 2021. Med baggrund i budgetvejledningen fra KL er lønstigningerne i alt
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beregnet til 3.203.000 kr., fordelt med henholdsvis 437.000 kr. og 2.766.000 vedrørende selvejende
institutioner under Borgmesterens Forvaltning og Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Rammebeløb
Der er i budget 2021 indregnet et rammebeløb på 42.902.000 kr. til dækning af ændring af
reguleringsordning den 1. oktober 2020 (helårsvirkning), reduktion vedrørende feriepenge samt de
økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen 2021.
Indstillingen indebærer samlede merudgifter på 40.746.000 kr.
Det foreslås, at det resterende rammebeløb på 2.156.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2021.
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Budgetmæssige konsekvenser - skattefinansieret område
DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. Borgmesterens Forvaltning
00.25 Fast Ejendom
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
10
-5

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

4
138
-71

06.42.42 Kommissioner, Råd og Nævn
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
2
-1

06.45.51 Øvrige fælles formål (Ke’Mi’Lab-lønudlæg)
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
16
-9

Sektor: Resultatcentre mv.
06.45.51 IT-Centret
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................
Merindtægter ..................................................................................................................

6
208
-108
-106

06.45.51 AK-Print
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................
Merindtægter ..................................................................................................................

1
26
-13
-14

06.45.51 AaK Bygninger
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................
Merindtægter ..................................................................................................................

4
121
-63
-62

Sektor: Administration
06.45.50 Administrationsbygninger
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
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Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. 174
-90

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

21
686
-355

06.45.52 Fælles IT og telefoni
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

3
85
-44

Borgmesterens Forvaltning i alt .................................................................................

590

By- og Landskabsforvaltningen
Sektor: Parker og fritidsområder
00.28.20 Parker og legepladser
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

2
61
-32

00.38.53 Skove og naturområder
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
5
-2

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
22
-11

00.35.40 Kirkegårde
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
9
-5

00.38.51 Natura 2000
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
6
-3

02.28.14 Vintertjeneste
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
4
-2

Sektor: Veje
02.22 Fælles funktioner
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
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Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. 15
-8

02.28 Kommunale veje
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

2
66
-34

02.32.33 Færgedrift, Egholm Færgen
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
42
-22

02.32.33 Færgedrift, Hals-Egense Færgen
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

2
49
-25

Sektor: Parkeringskontrol
02.22.07 Parkering
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
29
-15

Sektor: Entreprenør
02.22 Fælles funktioner
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................
Merindtægter ..................................................................................................................

25
829
-429
-425

Sektor: Myndighed og administration
06.45.50 Administrationsbygninger
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
25
-13

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

12
393
-203

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

14
452
-234

06.45.52 Fælles IT og telefoni
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................

1

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

Side 42
6 afaf17
102

Magistraten

Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. 19
-10

06.45.54 Naturbeskyttelse
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
46
-24

06.45.56 Byggesagsbehandling
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

4
143
-74

By- og Landskabsforvaltningen i alt ..........................................................................

711

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor: Børn og unge
05.25.10 Fælles formål
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

14
471
-244

05.25.11 Dagpleje
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

88
2.749
-1.423

05.25.14 Daginstitutioner
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

177
5.979
-3.094

05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

24
754
-390

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

3
59
-30

05.28.22 Plejefamilier
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

3
89
-46

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

2
67
-35

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

Side 43
7 afaf17
102

Magistraten
DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

12
397
-205

04.62.85 Kommunal tandpleje
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

19
611
-316

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
6
-3

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger (Takstfinansieret)
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

3
111
-57

05.28.21 Kontaktpersoner, støttepersoner mv. (Takstfinansieret)
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

8
264
-136

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge (Takstfinansieret)
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

28
855
-442

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (Takstfinansieret)
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

6
201
-104

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning (Børn)(Takstfinansieret)
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

3
112
-58

04.62.85 Kommunal tandpleje (Takstfinansieret)
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

2
50
-26

Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg
05.38.53 Kontakt- og ledsagerordninger (§45, 97-99)
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

3
82
-42

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

Side 44
8 afaf17
102

Magistraten

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. 2
58
-30

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
42
-22

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

8
260
-134

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
5
-2

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer
(Takstfinansieret)
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

11
359
-186

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108) (Takstfinansieret)
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
43
-22

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107) (Takstfinansieret)
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

6
185
-96

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Takstfinansieret)
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

2
58
-30

05.38.39 Forebyggende indsat for ældre og handicappede (Takstfinansieret)
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

4
127
-66

Sektor: Voksen – Beskæftigelsesudvalg
05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl.
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

4
137
-71

05.68.96 Servicejob
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................

22

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

Side 45
9 afaf17
102

Magistraten

Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. 697
-361

Sektor: Myndighed og administration
06.45.50 Administrationsbygninger
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
42
-22

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

5
551
-285

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

17
594
-307

06.45.52 Fælles IT og telefoni
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

3
98
-51

06.45.53 Jobcentre
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

68
1.784
-923

06.45.58 Det specialiserede børneområde
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

30
1.005
-520

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt ...........................................................

9.700

Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektor: Serviceydelser for ældre
04.62+05.32 Sundhedsudgifter mv. og tilbud til ældre- og handicappede
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

475
15.532
-8.037

Sektor: Tilbud til handicappede
05.38 Tilbud til voksne med særligt behov
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

259
8.412
-4.353

Side 46
10 af 102
17

Magistraten
DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. -

Sektor: Administration
06.45.50 Administrationsbygninger
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
4
-2

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

21
640
-331

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

7
229
-118

06.45.52 Fælles IT og telefoni
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
60
-31

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt .......................................................................

12.768

Skoleforvaltningen
Sektor: Skoler
03.22.01 Folkeskoler
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

413
13.630
-7.053

03.22.04 Skolepsykolog
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

14
433
-224

03.22.05 Skolefritidsordninger (DUS)
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

70
2.239
-1.158

03.22.08 Kommunale specialskoler
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

26
752
-389

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

4
171
-89

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

Side 47
11 af 102
17

Magistraten
DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

4
117
-61

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
38
-20

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
16
-8

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

9
253
-131

03.35.63 Musikarrangementer
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

11
346
-179

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

15
543
-281

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
39
-20

Sektor: Administration
06.45.50 Administrationsbygninger
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
33
-17

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
22
-11

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

6
218
-113

06.45.52 Fælles IT og telefoni

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

Side 48
12 af 102
17

Magistraten

Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. 1
46
-24

Skoleforvaltningen i alt ................................................................................................

9.696

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sektor: Sundhed, Kollektiv Trafik og Administration
02.32.31 Kollektiv trafikplanlægning og styring
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
27
-14

06.45.51 Kørselskontor
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
26
-13

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
6
-3

04.62.88 Aalborg Sundhedscenter
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

6
209
-108

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste – sund ung
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
21
-11

05.30.29 Forebyggende medarbejdere
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
38
-20

00.25.15 Kvarterværkstedet i Aalborg Øst
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
6
-3

04.62.88 Center for mental Sundhed
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
65
-34

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
32
-17

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

Side 49
13 af 102
17

Magistraten
DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

4
153
-79

Sektor: Fritid og Landdistrikt
00.32.31 Stadions, Idrætsanlæg og svømmehaller
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
20
-11

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

11
342
-177

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
8
-4

03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
6
-3

05.72.99 De Frivilliges Hus
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
3
-2

06.45.51 Myndighedsudøvelse, Fritid
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
21
-11

06.45.51 Øvrig administration, Fritid
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
29
-15

06.45.51 Myndighedsudøvelse, Landdistrikt
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
23
-12

Sektor: Kultur og Bibliotek
03.35.64 Aalborg Stadsarkiv
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
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Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. -28

03.35.64 Trekanten
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
45
-23

03.35.64 Kunsthal Nord
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
15
-8

03.35.64 Kompetencecenter for rytmisk musik
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
6
-3

06.45.51 Myndighedsudøvelse, Kultur
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

0
19
-10

06.45.51 Administration, Kultur
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

2
53
-27

03.32.50 Aalborg Bibliotekerne
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

21
632
-327

06.45.51 Øvrig administration, Bibliotekerne
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
18
-9

Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt ....................................................................

964

Miljø- og Energiforvaltningen
Sektor: Miljø og Plan
00.52.80 Øvrige miljøforanstaltninger, fælles
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

8
258
-133

06.45.51 Øvrig administration
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

5
166
-86
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DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. 06.45.55 Miljøbeskyttelse administration
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
16
-9

00.52.80 Center for Grøn omstilling
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
33
-17

06.45.51 MEP Fælles funktioner
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
20
-10

Sektor: Administration og Service
06.45.51 Administration
Årsvirkning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020 ................................................
Lønstigning pr. 1. april 2021 og pr. 1. oktober 2021 .......................................................
Reduktion af lønbudget med 0,5017% - indefrosne feriepenge .....................................

1
19
-10

Miljø- og Energiforvaltningen i alt ............................................................................

264

Selvejende institutioner
Borgmesterens Forvaltning
03.35.64 Aalborg Kongres og Kulturcenter
Lønstigning i 2021 (tilskud) .............................................................................................

401

06.48.62 Det Grønlandske Hus
Lønstigning i 2021 (tilskud) .............................................................................................

36

Selvejende institutioner, Borgmesterens Forvaltning i alt ....................................

437

Sundheds- og Kulturforvaltningen
00.32.31 Stadion og Idrætsanlæg (selvejende haller)
Lønstigning i 2021 (tilskud) .............................................................................................

356

03.38 Folkeoplysning (aftenskoler og egne/lejede klublokaler)
Lønstigning i 2021 (tilskud) .............................................................................................

478

03.35 60-03.35.64 (kulturinstitutioner)
Lønstigning i 2021 (tilskud) .............................................................................................

1.932

Selvejende institutioner, Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt .........................

2.766

Selvejende institutioner i alt ......................................................................................

3.203

06.72 Tjenestemandspension
Lønfremskrivning i 2021 ..................................................................................................

2.850
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DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. Skattefinansieret virksomhed og selvejende institutioner i alt ..............................

40.746

Sektor: Rammebeløb
06.52.70 Lønpuljer
Finansieres af rammebeløbet i 2021 (lønfremskrivning og reduktion feriepenge i
2021)
Resterende rammebeløb som tillægges kassebeholdningen i 2021 ..............................

-42.902

2.156

Det afsatte rammebeløb på 42.902.000 kr. under sektor Rammebeløb er hermed udmøntet.
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Punkt 11.

Godkendelse af midtvejsregulering mm. Tillægsbevilling 2021
2021-068656
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der til Tilskud og Udligning gives en tillægsbevilling på 93.588.000 kr. i mindreindtægter som følge af
midtvejsreguleringer mv.,
at der til Skatter gives en tillægsbevilling på 14.932.000 kr. i mindreindtægter primært som følge af højere
tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgift,
at

der til Renter og Garantiprovision gives en tillægsbevilling på -11.500.000 kr. i mindreudgifter,

at

der til Udbytte fra Stigsborg P/S gives en tillægsbevilling på -4.700.000 kr. i merindtægter, og

at der til Afdrag på langfristet gæld, inklusive ældreboliger, gives en tillægsbevilling på -8.800.000 kr. i
mindreudgifter.
Samlet medfører ovenstående et forbrug af kassebeholdningen på 83.520.000 kr.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Tilskud og udligning
Indenrigs- og Boligministeriet har i juli 2021 meddelt følgende midtvejs- og efterreguleringer for Aalborg
Kommune vedrørende 2021, som medfører tillægsbevillinger:
Midtvejsregulering mv.:

1.000 kr.

Midtvejsregulering af bloktilskud, serviceudgifter

-26.119

Midtvejsregulering af bloktilskud, ændret pris- og lønforudsætning

-9.903

Midtvejsregulering af bloktilskud, budgetgaranti, Lov- og Cirkulære

88.010

Midtvejsregulering af bloktilskud, øvrige

248

Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden

5.220

Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2020

72.240

Tilskud til styrkelse af rehabilitering mv til sårbare ældre

-2.700

COVID-19 kompensation
I alt
-=indtægter

-33.408
93.588

I forbindelse med bevillingssagerne ”Aktuel status 2021” tages der stilling til, i hvilket omfang der afgives
tillægsbevillinger i relation til midtvejsreguleringerne mv.
Aalborg Kommune har netto en udgift på 52,2 mio. kr. i midtvejsregulering af statstilskuddet. Heraf vedrører
udgifter på 88,0 mio. kr. midtvejsreguleringer af de budgetgaranterede udgifter og øvrige overførsler, som
var en del aftalen mellem regeringen og KL for 2022. Aalborg Kommune modtager 26,1 mio. kr. i
midtvejsregulering som følge af meropgaver vedrørende serviceudgifter. Desuden modtager Aalborg
Kommune 9,9 mio. kr. som følge af ændrede pris- og lønforudsætninger 2020-2021, end der var forudsat
ved aftalen for 2021.
Aalborg Kommune skal betale 5,2 mio. kr. i tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Tilskuddet
gives til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden i perioden fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 ligger
mere end 3 procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed. Efter udligningsreformen har grænsen
været 3 procentpoint. Tidligere var grænsen 5 procentpoint. Aalborg Kommunes udvikling er på niveau med
udviklingen i landsdelen. Derfor modtager Aalborg Kommune ikke tilskud fra ordningen, men skal som andre
kommuner medfinansiere ordningen.
Aalborg Kommune skal betale 72,2 mio. kr. i efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020. Af
Regnskab 2020 fremgår, at Aalborg Kommune inden efterreguleringen havde et tab på
beskæftigelsestilskuddet på 104,5 mio. kr. Efterreguleringen forøger altså dette tab til 176,7 mio. kr. for
2020. Tabet vedrørende 2019 var 192 mio. kr. Efterreguleringen svarer til forventningen i regnskab 2020.
Aalborg Kommune har i 2021 modtaget et særtilskud på 2,7 mio. kr. til styrkelse af fysisk og mental
rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre.
Kommunerne har pr 1. september 2021 modtaget 889 mio. kr. til kompensation for de lokalt afholdte
kommunale udgifter til håndtering af COVID-19.et. Aalborg Kommunes andel er 33,4 mio. kr.
Kompensationen er ikke endelig.
Skatter
Grundskyld: Aalborg Kommune har budgetteret med indtægter på 780,1 mio. kr. og tilbagebetaling på 8,0
mio. kr. Det forventede regnskab viser indtægter på 777,2 mio. kr. og tilbagebetaling på 9 mio. kr. Samlet
nettomindreindtægter på 3,9 mio. kr.
Erhvervsdækningsafgift: Aalborg Kommune har budgetteret med indtægter på 87,8 mio. kr. og
tilbagebetaling på 2 mio. kr. Det forventede regnskab viser indtægter på 86,2 mio. kr. og tilbagebetaling på
13,3 mio. kr. Samlet nettomindreindtægter på 12,9 mio. kr.
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Det skal bemærkes, at de høje tilbagebetalinger i 2021 har sammenhæng med, at tilbagebetalingerne i 2020
var 9,9 mio. kr. lavere end forventet.
Forskerskat: Aalborg Kommune har budgetteret med indtægter på 10 mio. kr. Primo november 2021 modtog
kommunen 11,9 mio. kr. – altså merindtægter på 1,9 mio. kr.
Samlet medfører ovenstående, at Aalborg Kommune vedrørende skatterne har nettomindreindtægter på
14,9 mio. kr.
Renter og udbytte
Vedrørende renter forventes en nettoafvigelse på ca. 11,5 mio. kr. i mindreudgifter. Heraf vedrører 8,8 mio.
kr. renter på langfristet gæld. Denne mindreudgift har primært sammenhæng med, at lånoptagelsen til en del
af de fremrykkede anlægsinvesteringer først sker ultimo 2021.
Vedrørende udbytte fra Stigsborg P/S har Aalborg Kommune modtaget 14,7 mio. kr. i 2021, hvor der kun var
budgetteret med 10 mio. kr. Altså merindtægter på 4,7 mio. kr. i 2021, hvilket har sammenhæng med
mindreindtægter i 2020.
Mio. kr.

Budget

Renter, gebyrer og valuta
Investeringsaktiver
Langfristede tilgodehavender
Kortfristet gæld
Langfristet gæld
Garantiprovision
Renter og garantiprovision i alt
Udbytte fra Stigsborg P/S
Renter, garantiprovision, udbytte i alt
-=merindtægter/mindreudgifter

9,0
-17,5
-1,1
3,0
26,1
-7,5
12,0
-10,0
2,0

Forventet
regnskab
9,0
-22,3
-1,1
5,0
17,3
-7,4
0,5
-14,7
-14,2

Afvigelse
0,0
-4,8
0,0
2,0
-8,8
0,1
-11,5
-4,7
-16,2

Afdrag
Nedenfor fremgår forventningerne til afdrag i 2021. Mindreudgiften i afdrag på den skattefinansierede gæld
skyldes, at en stor del af lånoptagelse vedr. fremrykkede anlægsinvesteringer er blevet rykket til dec. 2021
Mio. kr.
Skattefinansieret gæld
Gæld ældreboliger
Total
-=mindreudgifter

Budget

Forventet
regnskab

Afvigelse

101,9

94,7

-7,2

24,9
126,8

23,3
118,0

-1,6
-8,8

Budgetmæssige konsekvenser
Finansiering 2021
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - 7.32.21 Aktier og andelsbeviser mv.
Udbytte fra Stigsborg P/S, merindtægt i forhold til budget ...................
Hovedkonto 7, renter
Nettorenter, mindreudgift ......................................................................
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Finansiering 2021
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - 7.62.80 Udligning og generelle tilskud
Midtvejsregulering, serviceudgifter mm., merindtægt ...........................

-25.871

Midtvejsregulering - højere pris- og lønstigninger 2020-21,
merindtægt ............................................................................................

-9.903

Midtvejsregulering af overførsler (budgetgaranti), mindreindtægt........

88.010

Covid-kompensation, merindtægt .........................................................

-33.408

7.62.86 Særlige tilskud
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden,
merudgift ...............................................................................................

5.220

Beskæftigelsestilskud, efterregulering 2020, merudgift ........................

72.240

Tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre, merindtægt

-2.700

7.68.93, grp 002 Forskerskat
Merindtægt ift. budget ...........................................................................

-1.868

7.68.94/95 Grundskyld/dækningsafgift
Mindreindtægter og tilbagebetaling ......................................................

16.800

8.55 Forskydninger i langfristet gæld
Afdrag, mindreudgift .............................................................................

-8.800

Finansiering i alt .................................................................................

57.160

Netto mindreindtægt i alt ...................................................................

83.520
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Punkt 12.

Godkendelse - flytning af ansatte til basis IT-support fra forvaltningerne.
Tillægsbevilling
2021-062655
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Resultatcenter gives en tillægsbevilling i 2021 på i alt 1.696.000 kr. i merudgifter til løn og
følgeudgifter i forbindelse med den organisatoriske overgang af 13 medarbejdere til IT-Centret, Basis
IT-support,
at der til sektor Resultatcenter gives en tillægsbevilling på i alt 1.696.000 kr. i tilsvarende merindtægter til
IT-Centret. Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal "hvile i sig selv",
at der til sektor Fælles Kommunale Udgifter gives en tillægsbevilling i 2021 på i alt 1.696.000 kr. i merudgifter til
Digitaliseringsenheden under i Borgmesterens Forvaltning som følge af den afledte forhøjelse af kontrakten
med IT-Centret, og
at der gives en tillægsbevilling i 2021 på i alt 1.696.000 kr. i mindreudgifter, som udgør forvaltningernes bidrag
til finansieringen af den organisatoriske overgang af 13 medarbejdere til IT-Centret, jf. de i sagsbeskrivelsen
nævnte bevillingsniveauer.
Godkendelse af tillægsbevillingerne er udgiftsneutral for kommunekassen.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Styregruppen for ”Analyse for IT” har i sit møde den 7. april 2021 besluttet, at 13 medarbejdere
organisatorisk overgår til IT-Centret og bliver en del af den Basis IT-support, der samles i IT-Centret.
Medarbejderne overgår med den eksisterende løn og derfor skal et tilsvarende lønbudget overflyttes. For
normeringer hvor der ikke flyttes en konkret medarbejder, men alene budget, regnes der med en lønsum på
400.000 kr. + 25.000 kr. til uddannelse og øvrige variable personaleudgifter.
Da den overflytning kommer til at indeholde midlertidige ansættelser på et lavere niveau end normen, blev
det ligeledes besluttet, at når disse ophører, tages bemanding og økonomi op i Økonomi- og
planlægningsgruppen med henblik på model for varig bemanding ud fra besluttede serviceniveauer.
Som følge af ovennævnte udvides hovedkontrakten under it fælles formål mellem Digitaliseringsenheden og
IT-Centret med 1.696.000 kr. i 2021. IT-Centret opkræver et tilsvarende beløb til indtægt, idet IT-Centret som
er organiseret som et resultatcenter der skal ”hvile i sig selv”.
I beregningen af budgetoverførsel (tillægsbevillingen) er der regnet med 4 måneders lønudgift i 2021 og
følgende overenskomstmæssige virkninger i 2022 og 2023 (og frem), jfr. KL’s budgetvejledning 2022 af 31.
maj 2021.




Organisationsforhandlinger 0,50% pr. 1.april 2022
Generel lønstigning 1,90% pr. 1. oktober 2022
Reguleringsordning (skøn) 0,29% pr. 1. oktober 2022

Herudover er Aalborg Kommunes beslutning om at udmønte en negativ regulering på 0,5017% vedrørende
Ny ferielov indregnet i lønomkostningerne

Budgetmæssige konsekvenser - skattefinansieret område
DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. Borgmesterens Forvaltning
Sektor: Resultatcentre mv.
06.45.51 IT-Centret
Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 .........................

1.696

Sektor: Administration
06.45.52 Fælles IT og telefoni
Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 .........................

-42

Borgmesterens Forvaltning i alt .................................................................................

-42

By- og Landskabsforvaltningen
Sektor: Myndighed og administration
06.45.52 Fælles IT og telefoni
Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 .........................

-154

By- og Landskabsforvaltningen i alt ..........................................................................

-154
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DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. -

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor: Myndighed og administration
06.45.52 Fælles IT og telefoni
Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 .........................

-441

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt ...........................................................

-441

Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektor: Serviceydelser for ældre
05.30.27 Pleje og omsorg mv.
Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 .........................

-469

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
05.38.51 Botilbudslignende tilbud
Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 .........................

-226

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt .......................................................................

-695

Skoleforvaltningen
Sektor: Administration
06.45.52 Fælles IT og telefoni
Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 .........................

-219

Skoleforvaltningen i alt ................................................................................................

-219

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sektor: Sundhed, Kollektiv Trafik og Administration
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration
Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 .........................

-140

Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt ......................................................................

-140

Miljø- og Energiforvaltningen
Sektor: Administration og Service
06.45.51 Administration
Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 .........................
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DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. Miljø- og Energiforvaltningen i alt ............................................................................

-5

Skattefinansieret virksomhed i alt .............................................................................

0
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Punkt 13.

Godkendelse - Facadeproblematik 2021 - Gistrup skole. Tillægsbevilling
2021-070541
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at facaderenoveringen på Gistrup skole igangsættes i 2021 som beskrevet i sagsbeskrivelsen, og
at der gives en tillægsbevilling til anlæg i 2021 på 3 mio. kr., og
at tillægsbevillingen finansieres via lånoptagelse til energiinvesteringer på 3 mio. kr., idet lånoptagelsen vil
indgå i den samlede sag vedrørende lånerammen for 2021.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Gistrup skole – Facadeproblematik – tillægsbevilling 2021
Gistrup skole (sammen med 6 andre skoler) er opført efter byggesystemet ”Danske Typeskoler”. De første er
opført i slutningen af 1950’erne, og systemet er videreført op igennem 1970’erne.
Facaderne er opført i sandwichbeton-elementer, hvor forpladen er 30-40 mm tyk, og bagmuren er varierende
fra 50 mm til 150 mm. Det er ved besigtigelse af facaderne konstateret, at levetiden er opbrugt.
Facadepladerne på Gistrup skole er så medtaget, at sker der ikke en udskiftning inden for kort tid, kan
elementerne revne og i værste fald vælte – og herved vil der være fare for personskade.
På nuværende tidspunkt er der lavet synlig midlertidig fastgørelse af facadeplader på Gistrup skole, da flere
af facadepladerne/betonelementerne var så løse, at de var ved at vælte. Alle bygninger er på nuværende
tidspunkt forsvarligt sikret, og vil løbende blive tjekket for yderligere skade.
Derfor er forvaltningens vurdering, at facaderenoveringen på skolen bør ske over den 3-årige periode i 2021,
2022 og 2023.
Princippet for renoveringerne af facaderne er, at forpladerne fjernes, mens bagmurene bliver stående.
Facaden efterisoleres og afsluttes med teglsten som klimaskærm. Vinduer og døre skiftes ligeledes til
energivenlige produkter. Vinduerne udføres med den nødvendige solafskærmning, enten med en lav g-værdi
i vinduerne eller med mekanisk solafskærmning. I forbindelse med facaderenoveringerne skal tagudhænget
ændres, da de nye facader bliver bredere end de eksisterende.
Gistrup skole har dog en speciel udfordring, da den stadig har nogle gamle eternittage, der indeholder
asbest, som ligeledes står til udskiftning. Sker udskiftningen ikke samtidigt, kan det give udfordringer i
forhold renoveringen af facaderne. Set ud fra et totaløkonomiske og bæredygtigt perspektiv, er det en fordel
at skifte tag og facader samtidigt. Det vil sige, at samtidig med facaderne skiftes udskiftes alle tage med
asbest også.
Der er foretaget en miljøscreening af de relevante bygningsdele, så det kan sikres, at renoveringerne kan
foretages på en miljømæssig forsvarlig måde.
Under renoveringen tages der hensyn til eksisterende installationer, herunder ABA-anlæg, CTS-styring samt
ADK (adgangskontrol).
Sundheds- og Kulturforvaltningen igangsætter i efteråret Gateway Gistrup-projektet, der bl.a. består af
etablering af nye udearealer omkring skolen. For at undgå forsinkelse på dette projekt bør facaderenovering
og tagudskiftning udføres inden igangsætning af Gateway Gistrup-projektet – se vedlagte bilag.
Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2021
Udgifter
- 1.000 kr. Borgmesterens Forvaltning
Sektor: Fælles kommunale udgifter
AaK Bygninger
03.22.01 Folkeskoler

3.000

Budgetmæssige konsekvenser
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ANLÆG 2021
Indtægter
- 1.000 kr. Hovedkonto 8 - Balanceforskydninger
Finansiering, lånoptagelse
Lånefinansiering til facaderenovering .............................................................................

-3.000

I alt ..................................................................................................................................

0
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Bilag:
Bilag 1_Facaderenovering Gistrup Skole
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Punkt 14.

Godkendelse af procedure for behandling af COVID-19-kompensation vedrørende 2021
2021-076278
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at byrådets behandling af de bevillingsmæssige konsekvenser af mer- og mindreudgifter i 2021 som følge af
COVID-19 behandles af Aalborg Byråd sammen med byrådets behandling af budgetoverførselssagerne
2021/2022 – dvs. i byrådets møde den 25. april 2022, hvor også Regnskab 2021 behandles.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Forvaltningerne har under hele Covid-19-forløbet løbende fulgt op på udviklingen i Covid-19-relaterede merog mindreudgifter.
En endelig opgørelse over de Covid-19-relaterede udgifter - og særligt identifikationen af mindreudgifter –
kan tidligst foreligge i februar 2022.
Aalborg Kommune har pr. 1. september 2021 modtaget Covid-19-kompensation via bloktilskuddet fra staten
på 33,4 mio. kr. Beløbet er ikke endeligt.
Det foreslås, at forvaltningernes, udvalgenes og byrådets behandling af Covid-19-økonomien for 2021 følger
samme proces som ved behandlingen af Covid-19-økonomien for 2020. Her blev den endelige
kompensation til kommunens sektorer behandlet i byrådet i samme sag som driftsoverførslerne 2020/2021.
Derved blev der tilvejebragt et fuldt overblik over den samlede driftsøkonomi, og målet om, at Covid-19 ikke i
sig selv skulle medføre øgede driftsoverførsler i forhold til tidligere år, blev nået.
Aalborg Kommune har oprettet en egen, intern Covid-19-pulje, hvoraf de afgivne tillægsbevillinger (+ og -)
vedrørende Covid-19 fremgår.
Den ajourførte Covid-19-pulje er nu på 53,5 mio. kr., idet Covid-19-kompensationen fra staten i 2021 er
indregnet, mens forventede nettoudgifter i 2021 ikke er indregnet.
Covid-19 regnskabet, mio. kr.
Covid-19-kompensation 2020

50,3

Overføres til Covid-19 pulje (forvaltningerne i alt)

60,1

I alt Covid-19-finansiering

110,4

Vedrørende 2020
Tillægsbevilling til Ældre

-15,0

Tillægsbevilling til Handicap

-5,0

Tillægsbevilling til SKF

-6,5

Tillægsbevilling til SUN

-8,3

Ansøgt Covid-19 kompensation

-42,5

Genopstartspakke, kultur, uddannelse, kunstnere, udsatte mv.

-15,0

Saldo i Covid-19 pulje (jf. præsentation ifm. R2020)

18,1

Vedrørende 2021
Bidrag fra SKF ifm. opgørelse af skoleår 2020/2021

2,0

LCP 2021 - Covid-19-kompensation

33,4

Ny saldo pr. 30. september 2021

53,5

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

Side 67
2 afaf2102

Magistraten

Punkt 15.

Godkendelse af lånoptagelse 2021 og konvertering af obligationslån
2021-076160
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der optages lån på 296,7 mio. kr. vedr. låneadgangen for 2021 samt fremrykkede anlægsinvesteringer,
at lånet optages som et variabelt forrentet lån (KKcibor) med fast tillæg gældende i 6 år og med 25 års løbetid
med fuld rentedækning ved Danske Bank, og
at 2 obligationslån fra 2016 og 2017 med samlet restgæld på 167 mio. kr. konverteres til et variabelt forrentet
lån (KKcibor) med fast tillæg gældende i 6 år og med 20,5 års løbetid med fuld rentedækning ved Danske Bank.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

Side 68
1 afaf5102

Magistraten
Sagsbeskrivelse
I det oprindelige budget 2021 er der indarbejdet en lånoptagelse på samlet 72,5 mio. kr. Hertil kommer
tillægsbevillinger i 2021 vedrørende overførsler fra 2020 til 2021 (bl.a. fremrykkede anlægsinvesteringer) på
samlet 247,9 mio. kr.
I det korrigerede budget 2021 udgør den samlede lånefinansiering således 320,4 mio. kr.
Låneadgangen i 2021 udspringer af

Automatisk låneadgang til energiinvesteringer

Automatisk låneadgang til køb af jord til kommunal jordforsyning

Lånedispensation vedr. fremrykkede anlægsinvesteringer til 2020, idet der er automatisk låneadgang til
de fremrykkede energiinvesteringer.

Automatisk låneadgang til belåning af lån til indefrysning af ejendomsskatter

Automatisk låneadgang til manglende indtægter vedr. midlertidig indefrysning af stigende grundskyld
(Øvrig lånemulighed/ikke budgetlagt).
Foreløbig opgørelse af lånerammen for 2021
Den foreløbige opgørelse af kommunens låneramme for 2021 er baseret på realistiske skøn for det forventede
regnskabsresultat for 2021. Opgørelsen er vedlagt som bilag 1 og viser en lånemulighed vedr. regnskabsår
2021 på i alt 296,7 mio. kr.
Den endelige opgørelse af lånerammen for 2021 kan først udarbejdes ved regnskabsafslutningen (efter
supplementsperioden) i januar/februar 2022. Erfaringen viser, at en relativ stor del af anlægsforbruget normalt
først registreres/konteres i supplementsperioden. I det tilfælde hvor de endelige regnskabstal medfører en
yderligere lånemulighed vedr. 2021, kan et supplerende lån hjemtages senest i april 2022
(byrådsbehandlingen skal foretages senest i marts 2022).

Bemærkninger til den foreløbige opgørelse af lånerammen for 2021
Energiinvesteringer
Energiinvesteringerne i det korrigerede budget for 2021 udgør i alt 103,4 mio. kr., hvoraf de 36,9 mio. kr. er
overført fra 2020. Der forventes et samlet forbrug på energiinvesteringerne i 2021 på 88,5 mio. kr.
Køb af jord til kommunal jordforsyning
Budgettet vedr. køb af jord til kommunal jordforsyning (Aktiv jordpolitik) udgør i 2021 1,0 mio. kr. Projektet kan
lånefinansieres med 85% af forbruget og lånefinansieringen forventes i 2021 at udgøre 0,9 mio. kr.
Lånedispensation vedrørende fremrykkede anlægsinvesteringer
Ved byrådets behandling af overførselssagen den 26. april 2021 blev fremrykkede anlægsprojekter og
medfølgende dispensation på i alt 211,1 mio. kr. af de oprindelige 461,0 mio. kr. overført til 2021.
Lånedispensationen er således gældende til lånefinansiering af de ansøgte projekter i 2021, men kan ikke
overføres til 2022.
Der forventes et forbrug i 2021 på i alt 181,3 mio. kr. på de fremrykkede projekter.
Lån til betaling af ejendomsskatter
Af lånebekendtgørelsen om kommunernes låntagning fremgår det, at kommunerne har adgang til at genbelåne
lån til betaling af udgifter til ejendomsskatter. Låneadgangen opgøres som udgiften til lån fratrukket de i
regnskabsåret indfriede lån. Det er alene kommunens nettoudlån i det enkelte regnskabsår, der kan
genbelånes - og ikke forrentningen af lån til betaling af ejendomsskatter mv.
Hvorvidt der i 2021 er et nettoudlån, som kan belånes, kan først opgøres i forbindelse med
regnskabsafslutningen i februar 2022.
Midlertidig indefrysning af stigende grundskyld (øvrig lånemulighed/ikke budgetlagt)
Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning besluttede Folketinget at indføre en midlertidig
indefrysningsordning, hvilket betyder, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk
indefryses. En eventuel stigning i grundskylden vil først skulle betales, når ejendommen sælges. Beløbet vil
derfor ikke indgå som en indtægt, men derimod som et langfristet tilgodehavende. Et tillæg til
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lånebekendtgørelsen giver kommunerne adgang til at belåne nettobeløbet til indefrysning af stigende
grundskyld. På den måde kompenseres kommunerne for den manglende indtægt og et deraf følgende
likviditetstræk. Beløbet forventes i 2021 at udgøre i alt 26,0 mio. kr.
Lånemuligheder
For de 296,7 mio. kr. der kan optages nu, har KommuneKredit og Danske Bank leveret følgende indikative
renter:
Låntype
Variabelt forrentet
lån (KKvar)
Variabelt forrentet
lån (KKcibor)
Fastforrentet lån
(KKfast)
Rentesikring ved
Danske Bank

Effektiv
debitorrente

Kurstab

-0,18 procent

Nej

-0,36 procent

Nej

0,57 procent

Nej

Fast

Høj

0,37 procent

Nej

Fast

Høj

Rentetype

Budgetsikkerhe
d

Variabel, 3
mdr.
Variabel, 3
mdr.

Lav
Lav

Variabelt forrentede lån
KommuneKredit tilbyder 2 forskellige lån med variabel rente; henholdsvis låntyperne KKvar og KKcibor, som
begge har 3 måneders rentefastsættelse. Der er ikke noget kurstab på disse lån i forbindelse med
lånoptagelsen og løbetiden er 25 år.
KKvar-renten er pr. 9. november 2021 på -0,18% p.a. og fastsættes af KommuneKredit på grundlag af
renten på det internationale kapitalmarked.
KKcibor-renten er pr. 9. november 2021 på -0,36% p.a. og består af 2 komponenter, henholdsvis 3 mdr.
CIBOR på -0,27%, samt et tillæg på aktuelt -0,09% gældende for 6 år.
Fastforrentet lån
Renten er pr. 9. november 2021 på 0,57% p.a. i hele lånets løbetid. Der er ikke noget kurstab. Løbetiden er
25 år.
Rentesikring ved Danske Bank
Rentesikringen er en overbygning til KKcibor (swap) hvor nettorenten pr. 9. november er 0,37% inkl.
rentefradrag fra Kommunekredit og rentemarginal til Danske Bank, der er fast i hele lånets løbetid på 25 år.
Se bilag 2 for yderligere detaljer.
KKfast og rentesikringen er begge inkonverterbare (kan ikke opsiges til kurs 100), men kan indfries helt eller
delvist før lånets udløb til markedspris. Hvis renteniveauet er højere end ved lånets optagelse kan det indfries
til lavere kurs (kursgevinst) og hvis renteniveauet er lavere end ved lånets optagelse kan der indfries til højere
kurs (kurstab).
Anbefaling
Der er en generel forventning om, at renteniveauet de kommende år vil være stigende fra det nuværende lave
niveau. Derfor er det attraktivt at se på mulighederne for at opnå fast rente på en større del af låneporteføljen.
Dels for at sikre en lav rente i en lang periode med høj budgetsikkerhed til følge og dels for at have mulighed
for at føre aktiv gældspleje i form af lånekonvertering i perioder, hvor der igen forventes faldende renteniveau.
Kommunens skattefinansierede langfristede gæld udgør ultimo 2021 1.522 mio. kr. (eksklusiv den forestående
lånoptagelse på 296,7 mio. kr.). Heraf udgør lån med fast rente ca. 64%, mens lån med variabel rente udgør
ca. 36%.
For at skabe en højere budgetsikkerhed og samtidig opnå lavest mulige renteudgift i hele lånets løbetid,
vurderes det, at det er relevant at benytte Danske Banks tilbud om brug af rentesikring (swap) i tilknytning til
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et KKcibor lån fra Kommunekredit. Løsningen giver den lavest mulige nettorente på 0,37% i hele lånets løbetid
og sikrer samtidigt muligheden for at konvertere lånet, hvis det skulle blive attraktivt.
Borgmesterens Forvaltning anbefaler derfor, at lånet på 296,7 mio. kr. optages som et variabelt forrentet lån
(KKcibor) med tillæg gældende i 6 år og med 25 års løbetid med fuld rentedækning ved Danske Bank.
Med den foreslåede lånoptagelse vil der være nedenstående fordeling for budgetsikkerhed.

Mio. kr.

Før lånoptagelse

Fast
rente
Variabel
rente
I alt

977.799.355

Før
lånoptagelse
i%
64,25%

296.700.000

1.274.499.355

Efter
lånoptagelse i
%
70,09%

543.964.903

35,75%

0

543.964.903

29,91%

1.521.764.258

100,00%

296.700.000

1.818.464.258

100,00%

Efter
lånoptagelse

Nye Lån

Kommunens lånestrategi fastlægger at låneporteføljen med skattefinansierede lån skal indeholde 60-90%
høj budgetsikkerhed (fast rente) og 10-40% lav budgetsikkerhed (variabel rente).
Konvertering af 2 obligationslån
I 2016 og 2017 blev der hjemtaget 2 obligationslån vedr. årenes lånerammer på hhv. 93,8 mio. kr. og 103,2
mio. kr. På daværende tidspunkt var en del af beslutningen at lade obligationerne ligge i depot fremfor at
realisere likviditeten. Derved blev renteudgiften og låneafdragende matchet af renteindtægten og
udtrækningen fra obligationsbeholdningen.
Der har de seneste år været ekstraordinære udtrækninger i obligationsbeholdningen, hvorfor der er opstået
en difference mellem restgælden på lånet (167 mio. kr.) og obligationsbeholdningen (151,5 mio. kr.). Det
betyder, at der årligt mangler ca. t.kr. 360 i renteindtægt og ca. t.kr. 380 i udtrækninger (i alt t.kr. 740) for at
opfylde hensigten med balance mellem indtægter og udgifter. De ekstraordinære udtrækninger er tidligere
tilgået kommunens kassebeholdning.
Det vurderes, at misforholdet giver anledning til at konvertere lånet, der forrentes med 1,97% til et nyt lån med
fast rente og samme vægtede løbetid.
Anbefaling
Overvejelserne om valg af rente på det nye lån er de samme som overvejelserne ifm. hjemtagning af lån til
lånerammen for 2021. Dog er renteniveauet lidt lavere, da løbetiden på det nye lån er 20,5 år.
Mulighederne for at opnå fast rente er KKfast (0,57% pr. 9. november 2021) eller rentedækning via swap fra
Danske Bank (0,34% pr. 9. november 2021)
Udover at lånet konverteres til lavere rente med samme løbetid, så bevares konverteringsmuligheden.
Derudover forsvinder det opståede underskud på den nuværende konstruktion (misforholdet mellem
renteudgift og afdrag vs. renteindtægt og udtrækning).
Borgmesterens forvaltning anbefaler således, at nuværende 2 obligationslån konverteres til KKcibor lån med
tilknyttet rentedækning fra Danske Bank. Løbetiden forbliver uændret.

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

Side 71
4 afaf5102

Magistraten
Bilag:
Bilag 1 - Foreløbig opgørelse af lånerammen for 2021
Bilag 2 - Baggrundsnotat om rentesikring med renteswap
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Punkt 16.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.015 og Lokalplan 7-1-115 Boliger, Lucernevej,
Klarup (1. forelæggelse)
2021-024885
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 7.015.
forslag til Lokalplan 7-1-115.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 9 uger (grundet juleferie).
Mads Sølver Pedersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 5.600 m 2, og området kan anvendes til etageboliger og/eller tæt-lav
boligbebyggelse. Antallet af nye boliger ligger sandsynligvis på 25-30 alt efter boligtype. Bebyggelsen skal
overholde det skrå højdegrænseplan i forhold til naboskel mod nord og vest og den maksimale højde på
byggeriet bliver 8,5 m. Centralt i området etableres en ny adgangsvej fra Lucernevej, og der udlægges
område til fælles udendørs opholdsareal indeholdende et orangeri.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning blev godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 3. december 2020 (punkt 3).
Fordebatten var i perioden den 7. december 2020 - 4. januar 2021.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde den 14. april 2021 (punkt 2).
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 10. marts 2022 og byrådet 28. marts 2022.

Link til digitale planer
Lokalplan 7-1-115
Kommuneplantillæg 7.015
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for at omdanne eksisterende erhverv til et boligområde, hvor der
enten kan etableres etage- eller tæt-lav-bebyggelse med en højde på maks. 8,5 m.
Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, men er ikke i overensstemmelse
med de bebyggelsesregulerende bestemmelser i kommuneplanramme 7.1. B1. Kommuneplantillægget
ændrer følgende:
Mulighed for etageboligbebyggelse i 2 etager (fortsat maks. 8,5 m), da kommuneplanrammen kun giver
mulighed for tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.
Mulighed for en bebyggelsesprocent på maks. 50 ved etage-boligbebyggelse, hvor kommuneplanrammen
giver mulighed for maks. 40 (tæt-lav) og maks. 30 (åben-lav).
Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet ligger op til Klarupvej, som fungerer som en af indfaldsvejene til Klarup fra vest. Området
ligger omkranset af boligbebyggelse (primært åben-lav bebyggelse) og ligger i kort afstand til den centrale
del af Klarup. Umiddelbart ud for lokalplanområdet er der placeret et busstoppested på Klarupvej og
banestien ligger i kort afstand fra området.
Boligerne bliver placeret langs en lukket boligvej med adgang fra Lucernevej og boligvejen forbindes til
Klarupvej via en stiforbindelse. Parkering placeres langs boligvejen.
Der er mulighed for at opføre bebyggelse i 2 etager og med en maks. højde på 8,5 m. Der foreligger ikke pt
et konkret projekt for området, men i forhold til bygningernes arkitektoniske udtryk er der i lokalplanen
bestemmelser, som skal styre facadeudtryk, tag, altaner, tagterrasser, trapper mv.
For at mindske indkigs- og skyggegener i forhold til naboer mod vest og nord er der i lokalplanen
bestemmelse om, at det skrå højdegrænseplan skal overholdes. Det skrå højdegrænseplan gælder ifølge
Bygningsreglementet kun i forbindelse med åben-lav boligbebyggelse. Der er således tale om en skærpelse,
som gør, at der ved bebyggelse med en højde på 6,0 m skal være en afstand til skel på min. 4,3 m. Der er
desuden bestemmelse om vinduer, som skal mindske indkig.
Beplantningen i området er reguleret, så det sikres, at der etableres ny beplantning, som skal give området
et grønt udtryk. Det fælles udendørs opholdsareal skal indrettes, så der skabes en god helhedsvirkning, og
der er krav om etablering af et orangeri med en størrelse på min. 15 m 2.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Forslag til kommuneplantillæg 7.015
Udkast til Lokalplan 7-1-115
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Punkt 17.

Godkendelse af Lokalplan 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup (2. forelæggelse)
2021-004607
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 6-1-114 Boliger, Hellekisten,
Svenstrup endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
For at præcisere beskrivelsen af afgrænsning af matrikler mod fællesarealer anbefaler By- og
Landskabsforvaltningen, at indsigelser vedrørende afskærmning tydeliggøres gennem bestemmelserne.
Lokalplanens redegørelse – afsnittet ’’Lokalplanens indhold’’ ændres
Beskrivelsen af hegning i kantzonen slettes ’… der må således ikke hegnes mellem kantzonen
og de grønne fællesarealer…’
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 7.8 tilføjes:
Fra: ’Kantzonen skal sikre en åben karakter, således at overgangen mellem boligområderne, de
rekreative områder og landskabet fremstår åbent og med en glidende overgang, jf. Kortbilag 2.
Der må derfor ikke hegnes eller etableres levende hegn mellem parcellerne og kantzonen, for at
sikre en åben karakter’’
Til: Kantzonen skal sikre en åben karakter, så overgangen mellem boligområderne, de
rekreative områder og landskabet fremstår åbent og med en glidende overgang, jf. Kortbilag 2.
Der må derfor ikke etableres levende hegn mellem parcellerne i kantzonen for at sikre en åben
karakter. I kantzonen kan afgrænsningen alene etableres med et lavt trådhegn, der skal dækkes
af beplantning, og trådhegnet må ikke være højere end 0,8 m.
I pkt. 8.4 tilføjes:
’Parkeringsarealer skal anlægges med permeabel belægning og må ikke udføres med fliser’ og
til Ad. 8.4 ’Permeabel belægning er gennemtrængelige belægningstyper som fx græsarmering,
grus eller stenmel.’
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Mads Sølver Pedersen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Byudviklingsplanen for Svenstrup, som blev endelig vedtaget af byrådet den 9. august 2021, udlægger et
boligområde ved Hellekisten, som i dag er udlagt som landbrugsjord.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 9,4 ha, hvor der vil blive plads til ca. 39 åben-lave boliger i den sydlige
del af området, mens den nordlige del udlægges til rekreative og natur formål. Vejadgangen sikres via
Hellekisten med to nye boligveje.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 24. juni 2021 (punkt 7).
Magistratens møde den 9. august 2021 (punkt 6).
Byrådets møde den 9. august 2021 (punkt 4).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 13. august 2021 til og med 8. oktober 2021.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-1-114
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Lokalplanens formål er at muliggøre opførelse af åben-lav bebyggelse med ca. 39 større parcelhusgrunde,
hvor boligerne skal indpasses i landskabet med terrænet og ådalen med Guldbækken.
Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Svenstrup og udgør et ubebygget areal ved vejen
Hellekisten. Terrænet er tættest ved vejen formet som et plateau, der ender i en skrånende bakkestrækning
ned mod Guldbækken mod nord.
Lokalplanområdet opdeles i to områder. Det sydlige område kan der etableres boliger, ca. 39 åben-lave
boliger i det skrående terræn mod nord og Guldbækken. Matriklerne udlægges med en grundstørrelse af
min. 800 m2 og med grønne kiler mellem bebyggelsen, for at give plads til grønne arealer. Den nordlige del
af området friholdes for bebyggelse og anvendes som et rekreativt- og naturområde i samspil med ådalen.
Lokalplanområdet ligger i ådalen med Guldbækken, og bl.a. derfor forsøges boligerne sløret med
beplantning på arealet, så gåturen langs Guldbækken fortsat vil opleves som et rekreativt- og naturområde
uden for byen.
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I lokalplanen er der lagt vægt på, at området disponeres efter landskabets præmisser. Bl.a. følger vejene
højdekurverne og boligområdet inddeles efter to typer terræn: Fladt og stejlt terræn. Her skal bebyggelsen
tilpasses det specifikke terræn, f.eks. tillades parterre-etage/forskudt plan ved stejlt terræn og giver
mulighed for bolig i 2 etager.
Vejadgang til området skal ske fra Hellekisten, hvor der vil være to overkørsler til lokalplanområdet.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget Danefæet (østlige
boligområde) og Mønten (vestlige boligområde) som nye vejnavne.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave en miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Søren Christensen, Jættestuen 28, 9230 Svenstrup J
Søren Christensen, Jættestuen 28, 9230 Svenstrup J
Heidi Nielsen, Hellekisten 21, 9230 Svenstrup J
Karin Kjaer Søndergaard Rasmussen, Offerlunden 20 E, 9230 Svejstrup J
Rasmus Nygaard-Kjær, Rendsburggade 22, 9000 Aalborg (på vegne af Himmerland Boligforening)
Hanne Pless Schumann, Hellekisten 131, 9230 Svenstrup J
Kjeld Chr. Sørensen, Ved Vester Mølle 15, 9230 Svenstrup J
Pernille Pedersen, Hellekisten 68, 9230 Svenstrup J
Sanne Dallgaard Madsen, Broagervej 64, 9260 Gistrup
Sanne Dallgaard Madsen, Broagervej 64, 9260 Gistrup.

Indsigelserne/bemærkningerne omhandler følgende emner:
1. Vedligeholdelse af Hellekisten (vejen) (Henvendelse nr. 1, 3, 8)
Indsigelserne spørger til vedligeholdelsen af Hellekisten med flere boliger, og hvem der skal afholde
udgifterne.
Svar: Taget til efterretning.
Hellekisten er en privat fællesvej, dvs. at Aalborg Kommune ikke bestemmer udgiftsfordelingen. Det er
op til grundejerforeningen at finde ud af at koordinere med bygherre om en evt. ændret fordelingsnøgle
af udgifterne.
2. Parkering, udvidelse af vejen samt etablering af hastighedsforanstaltninger på Hellekisten
(Henvendelse nr. 2, 3, 5, 6)
Indsigerne spørger til muligheden for at parkere langs Hellekisten grundet mangel på parkeringspladser.
Hertil muligheden for at lave vejen bredere samt etablering af hastighedsforanstaltninger f.eks. bump og
hastighedsnedsættelse, da beboere oplever, at bilister har en højere hastighed end det tilladte.
Svar: Ikke imødekommet.
Det er en privat-fællesvej og derfor op til grundejerforeningen at koordinere med bygherre om en evt.
fordelingsnøgle til ombygning af vejen, til etablering af bump og ombygning af vejen.
Bygherre for lokalplanområdet dækker udgifterne til forlængelse af Hellekisten til den vestlige
adgangsvej Mønten og etablerer fortov samt belysning langs Hellekisten indenfor lokalplanområdet.
3. Ingen bebyggelse indenfor lokalplanområdet (Henvendelse nr. 4)
Indsigeren spørger til, hvorfor der må bygges indenfor lokalplanområdet, da det svækker naturområdet
ved Guldbækken.
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Svar: Ikke imødekommet.
Gennem byudviklingsplanen for Svenstrup er området delvist udpeget som boligområde og rekreativt
område. Byudviklingsplanen for Svenstrup er vedtaget i byrådet den 9. august 2021 (punkt 4).
Bebyggelse og beplantning etableres, så natur og landskab påvirkes mindst muligt.
4. Halvering af boligområdet eller boligerne holdes i et plan (Henvendelse nr. 4, 6)
Indsigerne spørger til muligheden for at halvere antallet af boliger grundet naturinteresser eller kun
tillade boliger i ét plan.
Svar: Ikke imødekommet.
Der er igennem lokalplanarbejdet arbejdet med, at boligerne tilpasses landskabets præmisser, og at
boligen ikke skal synes dominerende. Enkelte steder er det ikke muligt at bygge en fornuftig bolig i ét
plan, og der tillades boliger i parterre (forskudte plan). Bygningshøjden er ikke højere end eksisterende
bebyggelse i nærområdet, og derfor tillades boliger i to plan nærmest Hellekisten.
5. Udstykning af ejendom (Henvendelse nr. 7)
Indsigeren spørger til muligheden for at udstykke hans ejendom med ca. 4 boliger, som er uden for
lokalplanområdet.
Svar: Ikke imødekommet.
Grundejere har tidligere rettet henvendelse om udstykning i forbindelse med fordebatten af
byudviklingsplanen for Svenstrup. I opsamlingen af fordebatten anbefaler forvaltningen, at der ikke
arbejdes videre med planlægning for boliger i området grundet landskabs- og naturinteresser.
Fordebatten blev godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 15. august 2019 (punkt 9)
(bemærkning nr. 47).
Det ønskede område for byudvikling ligger indenfor åbeskyttelseslinjen, som skal friholdes i
nærværende plan.
6. Afstand til skel og kantzone (Henvendelse nr. 9, 10)
Indsigerne spørger til specifikke bestemmelser i lokalplanudkastet vedr. afstandskrav til delområde B og
matrikelgrænser samt tydeliggørelse af skelgrænsen i forhold til at holde hunde ude/inde af haven.
Svar: Imødekommet.
Afstandskravet til skel for matrikler, der har skel mod område B, som hverken er sti, vej eller naboskel,
vil være 2,5 m, da det forstås som et naboskel.
Kantzonen skal sikre en åben karakter, så overgangen mellem boligområderne, de rekreative områder
og landskabet fremstår åbent og med en glidende overgang.
Afgrænsningen af matrikelskel kan tydeliggøres med en lav beplantning, som kan suppleres med et lavt
trådhegn med en højde på maks. 0,8 m, hvor trådhegnet dækkes af beplantning. Hegnet må ikke
opføres som stakit.
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Bilag:
Forslag til lokalplan 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup
Samlede bemærkninger - Forslag til Lokalplan 6-1-114
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Punkt 18.

Godkendelse af ændring i finansieringen af Aalborg Zoos nye orangutanganlæg og
omlægning af bestående lån
2021-065645
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at Aalborg Zoologiske Have optager et lån på 18 mio. kr. hos Spar Nord Bank ved udstedelse af
ejerpantebrev med hovedstol på 18 mio. kr., som underpantsættes til Spar Nord Bank,
at Aalborg Kommune, i henhold til lånebekendtgørelsen, foretager deponering svarende til lånoptagelsen på
18 mio. kr., og
at Aalborg Zoologiske Have foretager låneomlægning på 23 mio. kr. ved indfrielse af eksisterende
realkreditlån hos Nykredit og optager lån i Spar Nord Bank ved udstedelse af ejerpantebrev med hovedstol
på 23 mio. kr., som underpantsættes til Spar Nord Bank.
Nuuradiin S. Hussein var fraværende.
Beslutning:
Anbefales, idet det forudsættes, at lånoptagelsen og dermed deponeringen finder sted i 2022.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Zoologiske Have fik ved godkendelsen af kommunens budget 2021-2024 bevilget et kommunalt
tilskud på 1,0 mio. kr. til medfinansiering af et nyt orangutanganlæg med en anlægssum på 8,0 mio. kr.
I det seneste år er der foretaget en del ændringer og forbedringer af projektet, som nu også kommer til at
indeholde asiatiske dværgoddere, ligesom der er sket nogle nødvendige justeringer, der gør det muligt at få
et ynglepar. Dette er Aalborg Zoo blevet lovet i det europæiske avlssamarbejde.
Disse væsentlige ændringer af anlægsprojektet og generelle prisstigninger på byggematerialer gør, at
projektets oprindelige anlægssum er blevet forøget fra 8,0 mio. kr. til 23,5 mio. kr. og betyder, at der ved
forligshandlingerne om Aalborg Kommunes budget 2022 - 2025 blev afsat yderligere 1,0 mio. kr. til projektet.
I forlængelse af ovenstående ønsker Aalborg Zoo at ændre i den bestående finansiering af bygninger og
anlæg, herunder også i forbindelse med opførelsen af det nye kombinerede orangutang- og odderanlæg.
Aalborg Zoo ønsker at optage et lån på 18 mio. kr. til finansiering af orangutanganlægget og har fået et
lånetilbud fra Spar Nord Bank A/S ved udstedelse af ejerpantebrev med hovedstol på 18 mio. kr., som
underpantsættes til Spar Nord Bank. Lånetilbuddet indeholder fleksibel afdragsprofil, bedre udnyttelse af
sæsonbestemt overskudslikviditet, mulighed for afdækning af variabel rente og mulighed for at udnytte
bestående pant ved senere anlægsinvesteringer.
Herudover ønsker Aalborg Zoo at omlægge lån for 23 mio. kr. ved indfrielse af eksisterende realkreditlån hos
Nykredit, som omdannes til ejerpantebreve og underpantsættes til Spar Nord Bank A/S. Lånetilbuddet
indeholder en samlet rentebesparelse, fleksibel afdragsprofil med udgangspunkt i sæsonudsving, udnyttelse
af overskudslikviditet, umiddelbar likviditetsforbedring på 654.000 kr. årligt, mulighed for afdækning af
variabel rente og mulighed for at udnytte bestående pant ved senere anlægsinvesteringer.
Begge lån sker som anlægsfinansiering i Spar Nord Bank A/S med 20 års løbetid og pant i bygninger og
anlæg i Aalborg Zoo. Lånetilbuddene indebærer, at andelen af fast rente øges fra 54% til 70%.
Ifølge Vedtægter for Aalborg Zoologiske Have skal dispositioner af betydning for den fremtidige drift,
herunder optagelse af lån og lånekonverteringer, godkendes af Aalborg Kommune.
Finansieringsmodellen er gennemgået og godkendt på bestyrelsesmøde.
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Punkt 19.

Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S
2021-036342
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der ydes kommunal lånegaranti på 3,7 mio. kr. til Aalborg Bygas A/S med en løbetid på 25 år til finansiering
af et nyt ejektoranlæg i Nørresundby, og
at der ydes kommunal lånegaranti til en byggekredit på 90.000 kr. til Aalborg Bygas A/S med en løbetid på 4 år
til 1. etape af et fælles driftscenter på Gasværksvej i Aalborg.
Daniel Borup var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Byrådet godkendte den 22. marts 2021 (punkt 12) en kommunal lånegaranti på 3,7 mio. kr. til Aalborg Bygas
A/S med en løbetid på 30 år til finansiering af et nyt ejektoranlæg i Nørresundby. Herudover godkendte
byrådet den 23. august 2021 (punkt 2) en kommunal lånegaranti til en byggekredit på 90.000 kr. til Aalborg
Bygas A/S med en løbetid på 4 år til 1. etape af et fælles driftscenter på Gasværksvej i Aalborg.
Begge godkendelserne var givet med hjemmel i varmeforsyningsloven og var betingede af, at Aalborg Bygas
A/S kunne opnå dispensation efter varmeforsyningsloven til at varetage aktiviteter vedr. kogegas og
procesgas.
I forbindelse med ansøgning om dispensation efter varmeforsyningsloven har det nu efterfølgende vist sig, at
Energistyrelsen vurderer, at Aalborg Bygas A/S ikke er omfattet af varmeforsyningslovens bestemmelser.
Styrelsen henviser i stedet til at Aalborg Bygas A/S kan være omfattet af kommunalfuldmagten.
Med baggrund heri har Aalborg Bygas A/S fremsendt en anmodning om fornyet behandling af de to
lånegarantier med hjemmel i kommunalfuldmagten i stedet for i varmeforsyningsloven.
Retsgrundlag
Forsyningsvirksomhed, herunder bl.a. gasforsyning, har traditionelt været et af de områder, som
kommunerne lovligt kan varetage med hjemmel i kommunalfuldmagten. Forsyningen med gas skal dog ske
efter hvile i sig selv-princippet. Herudover må kommunerne også varetage accessorisk virksomhed til
forsyningsvirksomhed indenfor kommunalfuldmagten, hvis det sker på markedsvilkår.
Aalborg Bygas A/S leverer dels gas til kogeformål og gas til procesformål samt gas til opvarmningsformål.
Gas til kogeformål og opvarmning er underlagt hvile i sig selv-princippet, mens gas til procesformål må
betragtes som accessorisk virksomhed på markedsvilkår.
Det vurderes med baggrund i ovenstående, at Aalborg Bygas A/S’ virksomhed er omfattet af
kommunalfuldmagtsreglerne, og at kommunen dermed har mulighed for at stille garanti for lån optaget af
Aalborg Bygas A/S, jf. § 2, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013 om
kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (herefter lånebekendtgørelsen).
Det fremgår af § 10, stk. 1 i lånebekendtgørelse, at løbetiden på lån ikke må overstige 25 år.
Lån optaget af Aalborg Bygas A/S vil ikke belaste kommunens låneramme.
Lån og omkostninger
Lånebeløbene er ikke ændret i forhold til den tidligere behandling af sagerne, men da Aalborg Bygas A/S
ikke anses for at være et kollektivt varmeforsyningsanlæg i henhold til varmeforsyningsloven, så vil løbetiden
på garantistillelse maksimalt kunne være på 25 år, jf. § 10, stk. 1 i lånebekendtgørelsen.
Med baggrund heri har Aalborg Bygas A/S i forhold til lånet til et nyt ejektoranlæg anmodet om en
lånegaranti på 3,7 mio. kr. til Aalborg Bygas A/S med en løbetid på 25 år. Investeringen afskrives over 25 år,
således at 1/25-del af investeringen indarbejdes i bygastaksten hvert år i 25 år, jf. § 4, stk. 3 i
afskrivningsbekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991. Ved en reduktion af løbetiden fra 30 til 25 år forventes
de årlige afdrag på lånet i KommuneKredit (afskrivnings- og finansieringsomkostninger) at stige fra ca.
140.000 kr. til ca. 175.000 kr.
Garantiprovision
I forbindelse med den tidligere behandling af de to lånegarantier blev der fastsat en garantiprovision på 0,5%
for de to lån.
Garantiprovisionen forventes at være uændret ift. den nye godkendelse, da det alene er hjemlen til at give
kommunegarantien, der er ændret.
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Vilkår for kommunegaranti
I forbindelse med den tidligere behandling af de to lånegarantier blev der fastsat vilkår om,
at

Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen
har stillet garanti for selskabets gæld, og

at

Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så
kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Disse vilkår vil også at være gældende i forhold til den nye godkendelse.
Samlet vurdering
Aalborg Bygas A/S ønsker at optage to kommunegaranterede lån i KommuneKredit på hhv. 3,7 mio. kr.,
med en løbetid på 25 år, til finansiering af et nyt ejektoranlæg i Nørresundby og på 90.000 kr., med en
løbetid på 4 år, til en byggekredit i forbindelse med 1. etape af et fælles driftscenter på Gasværksvej.
Da aktiviteterne i Aalborg Bygas A/S vurderes at være omfattet af kommunalfuldmagten, og kommunen
derfor har mulighed for at stille garanti for lånene, indstilles det at de ønskede garantier godkendes. Samtidig
bortfalder de tidligere godkendte garantier af 22. marts 2021 og 23. august 2021.
Aalborg Bygas A/S skal i garantiperioden fremsende takster, budgetter og regnskaber til godkendelse hos
Aalborg Kommune. Herudover skal Aalborg Kommune i garantiperioden godkende lånoptagning, køb, salg
og pantsætning af fast ejendom.
Lån med kommunal lånegaranti vil være omfattet af Aalborg Kommunes garantiprovisionssats.
Garantiprovisionen fastsættes til 0,5%. Beløbet vil blive opkrævet en gang årligt.
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Bilag:
Fornyet anmodning om garantistillelse til Aalborg Bygas A/S
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Punkt 20.

Godkendelse af opløsning af HMN Naturgas
2021-071567
Miljø- og Energiudvalget indstiller at byrådet godkender,
at
Aalborg Kommune godkender en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og
Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår, og
at

borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at underskrive/indgå nødvendige aftaler.

Daniel Borup var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere
HMN Naturgas I/S, herefter ”Selskabet”) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at selskabet opløses
med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.
Baggrund
Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a.
indebar, at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod
at afhænde og afvikle sine aktiviteter.
I 2017 solgte selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig
(nu Norlys). I 2018 frasolgte selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april
2019, og i 2019 frasolgte selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.
Siden da har selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på
nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.
I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende
organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt
repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.
Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:
-

I 2018 udloddede selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne
I 2019 udloddede selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne
I 2021 udloddede selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner.

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i
2022.
Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.
Videre proces for afvikling
Det fremgår af selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om selskabets opløsning skal træffes i
enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.
Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af
repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).
Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade
dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af
kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.
Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til
deres hæftelse.
Aalborg Kommune har, jf. bilag 1 til vedtægterne, en ejerandel på 3,4610%.
I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks.
om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne
solidarisk for krav mod selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.
Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter
opløsning af selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i
overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til
vedtægterne.
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Vilkår for opløsningen

Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.

Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.

Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges
bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.

Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som
gennemgås og godkendes af selskabets revisor.

Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter
ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres
hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller med baggrund heri, at ejerkommunerne godkender
opløsningen og vilkårene herfor.
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Bilag:
HMN's historie - kort fortalt endelig
Vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I_S
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Punkt 21.

Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald
2021-066465
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at revision af Regulativ for Erhvervsaffald godkendes med henblik på annoncering med det formål at give
offentligheden mulighed for at kommentere forslaget i en fire ugers høringsperiode,
at hvis der ikke kommer indsigelser af principiel eller indholdsmæssig karakter til Regulativ for Erhvervsaffald
i de fire uger, hvor der er mulighed for at kommentere forslaget, betragtes regulativet som vedtaget, og
regulativet træder i kraft pr 1. april 2022, og
at ved ikrafttræden af Regulativ for Erhvervsaffald ophæves Regulativ for Erhvervsaffald, oktober 2017,
vedtaget af byrådet 22. maj 2017, punkt 10.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

Side 93
1 afaf3102

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Den 16. juni 2020 kom "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Efterfølgende er
elementer i aftalen bl.a. blevet udmøntet i en ny affaldsbekendtgørelse med tilhørende vejledninger, som
trådte i kraft 1. januar 2021. Dette har medført behov for justering af Regulativ for Erhvervsaffald.
Den 11. februar 2020, punkt 6 besluttede Direktørgruppen at alle kommunens institutioner, som ikke har
velfungerende ordninger, skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for genanvendelige materialer.
Denne ordning er indarbejdet i regulativet.
Desuden præciseres det, at der på genbrugspladserne er vægtbegrænsning for aflevering af asbestaffald og
ren jord.
Regulativet er ajourført i henhold til gældende praksis, primært i afsnit om transport- og køreveje i ordningen
for husholdningslignende restaffald, samt ordningerne for hhv. ikke-genanvendeligt, farligt affald og klinisk
risikoaffald.
Derudover er der sket en generel opdatering og justering som følge af ændringer i den nye
affaldsbekendtgørelse med tilhørende vejledninger, og affaldsaktørbekendtgørelse som begge trådte i kraft
1. januar 2021. Regulativet er udarbejdet i standardskabelonen, som er bilag til affaldsaktørbekendtgørelsen.
Tidsplan
Efter byrådets godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald annonceres regulativet, hvorefter offentligheden
har mulighed for at kommentere inden for fire uger. Kommer der ikke indsigelser af principiel eller
indholdsmæssig karakter til Regulativ for Erhvervsaffald i de fire uger, er regulativet vedtaget og kan træde i
kraft pr. 1. april 2022.
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Bilag:
Regulativ for Erhvervsaffald oktober 2021
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Punkt 22.

Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald
2021-064812
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at revision af Regulativ for Husholdningsaffald godkendes med henblik på annoncering med det formål at give
offentligheden mulighed for at kommentere forslaget i en fire ugers høringsperiode,
at hvis der ikke kommer indsigelser af principiel eller indholdsmæssig karakter til Regulativ for
Husholdningsaffald i de fire uger, hvor der er mulighed for at kommentere forslaget, betragtes regulativet som
vedtaget, og regulativet træder i kraft pr 1. april 2022,
at ved ikrafttræden af Regulativ for Husholdningsaffald ophæves Regulativ for Husholdningsaffald, oktober
2017, vedtaget af byrådet 22. maj 2017, punkt 9.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

Side 96
1 afaf4102

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Lovgrundlag
Den 16. juni 2020 kom "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Efterfølgende er
elementer i aftalen bl.a. blevet udmøntet i en ny affaldsbekendtgørelse med tilhørende vejledninger, som
trådte i kraft 1. januar 2021.
I affaldsbekendtgørelsen er der krav om, at indsamlingen af affald strømlines og øges ved at indføre krav til
kommunerne om ens indsamling af ti forskellige slags affald: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-,
tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Indsamlingen af affaldet skal foregå
husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret
indsamling, så nogle typer affald kan indsamles sammen.
Politiske beslutninger
På Miljø- og Energiudvalgets møde den 20. januar 2021, punkt 5 og møde den 17. marts 2021, punkt 6
godkendte Miljø- og Energiudvalget principperne for indsamling af de ti affaldstyper i Aalborg Kommune. For
at implementere disse initiativer skal der ske en tilpasning og revision af Regulativ for Husholdningsaffald.
På Miljø- og Energiudvalgets møde den 17. marts 2021, punkt 6 besluttede udvalget, at der skal udsættes
flere kuber til glas, så afstanden mindskes fremfor at udsætte en ekstra container til énfamilieboliger.
Udgangspunktet er, at husstande i øvrig by maksimalt har ca. 500 meter til nærmeste kube.
Efterfølgende har borgerne haft mulighed for at komme med bemærkninger og input til de politiske
beslutninger om implementering af de ti affaldstyper. Borgernes input blev behandlet på Miljø- og
Energiudvalget den 16. juni 2021, punkt 7, hvor udvalget besluttede at fastholde de tidligere politiske
beslutninger.
Væsentligste ændringer i regulativet
I dag indsamles de fleste af de ti affaldstyper ved husstanden i Aalborg Kommune. Metoden til indsamling er
afhængig af boligtypen.
De væsentligste ændringer i Regulativ for Husholdningsaffald er beskrevet nedenfor.
I tætbyen vil etableringen af nedgravede containere fortsætte som planlagt, hvilket medfører at stort set alle
affaldstyper kan afleveres i de nedgravede containere. Dog undtaget farligt affald, som der etableres
individuelle løsninger for.
I flerfamilieboliger i øvrig by vil der nogle steder skulle udsættes flere containere for at sikre kapacitet til alle
affaldstyper. I nogle flerfamilieboliger er der adgang til en viceværtordning, hvor der kan afleveres farligt
affald. De steder, hvor det ikke er tilfældet, skal der etableres en løsning tilpasset de lokale forhold.
I énfamilieboliger i øvrig by, i landområder og i helårsbeboede sommerhuse vil frekvensen for tømning af
containeren til genanvendelige materiale blive hyppigere, da rummet til plast/metal fremover også skal
rumme mad- og drikkekartoner. Genbrugscontaineren tømmes 17 gang om året (ca. hver tredje uge) mod
hidtil 12 gange om året (ca. hver fjerde uge). Glas afleveres i kuber eller på genbrugspladserne.
Haveaffaldsordningen fortsætter uændret, hvor haveaffald afhentes 12 gange om året (ca. hver fjerde uge).
Der udleveres en miljøkasse, som enten kan afleveres via en bestillerordning eller på genbrugspladserne.
I sommerhuse skal restaffald fremover indsamles i containere, som følge af krav i affaldsbekendtgørelsen (i
dag indsamles restaffald i sække). Genanvendelige materialer skal afleveres i affaldsøer, og der vil blive
etableret flere affaldsøer i sommerhusområderne.
Der udleveres en miljøkasse til sommerhuse, som kan afleveres på genbrugspladserne.
I kolonihaver indsamles genanvendelige materialer i affaldsøer, mens farligt affald skal afleveres på
genbrugspladserne.
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Fælles for alle boligtyper er, at mad- og drikkekartoner skal indsamles sammen med plast/metal, at
madaffald forventes indsamlet fra 2024, og at indsamling af tekstiler afventer kommende lovgivning.
Desuden præciseres det, at der på genbrugspladserne er vægtbegrænsning for aflevering af asbestaffald og
ren jord.
Regulativet er ajourført i henhold til gældende praksis, primært i afsnit om transport- og køreveje i
indsamlingsordningerne, samt for husholdningslignende restaffald, samt ordningerne for hhv. ikkegenanvendeligt, farligt affald og klinisk risikoaffald.
Derudover er der sket en generel opdatering og justering som følge af ændringer i den nye
affaldsbekendtgørelse med tilhørende vejledninger, og affaldsaktørbekendtgørelse som begge trådte i kraft
1. januar 2021. Regulativet er udarbejdet i standardskabelonen, som er bilag til affaldsaktørbekendtgørelsen.
Tidsplan
Efter byrådets godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald annonceres regulativet, hvorefter
offentligheden har mulighed for at kommentere inden for fire uger. Kommer der ikke indsigelser af principiel
eller indholdsmæssig karakter til Regulativ for Husholdningsaffald i de fire uger, er regulativet vedtaget og
kan træde i kraft pr. 1. april 2022.
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Bilag:
Regulativ for husholdningsaffald oktober 2021
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Punkt 25.

Eventuelt
Beslutning:
- Magistratens møde mandag den 22. november 2021 aflyses, da der ikke er sager til behandling.

Magistraten

Møde den 15.11.2021
kl. 09.00

Side 100
1 af 1
af
102

Magistraten

Punkt 26.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 27.

Underskriftsside
Beslutning:
-
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