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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Drøftelse af Klimahandlingsplan DK2020 - Målsætninger og klimahandlinger
2021-008721
Klima og Miljø fremsender til Økonomiudvalgets drøftelse forslag til målsætning om, at Aalborg Kommune i 2030
skal have reduceret drivhusgasudledningen med 70% i forhold til 1990-niveau samt de centrale klimahandlinger, der skal til for at opnå målet.
Vicedirektør Jakob Bisgaard, projektleder Steffen Lervad Thomsen og projektleder Jørgen Lindgaard
Olesen deltager under behandlingen.
Beslutning:
Drøftedes.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Byrådet besluttede i mødet den 9. november 2020 (punkt 3), at Aalborg Kommune skulle tilslutte sig det
nationale DK2020-initiativ sammen med hovedparten af de øvrige kommuner i Danmark. Initiativet
indebærer, at Aalborg Kommune skal udarbejde en klimahandlingsplan, der viser en vej til nuludledning af
drivhusgasser i 2050 samt arbejder med ambitiøse delmål på vejen dertil. De lokale delmål skal bl.a.
forholde sig til det nationale mål om at reducere drivhusgasudledningen med 70% i 2030 ift. 1990-niveau.
DK2020 klimaplanen skal efter tidsplanen vedtages politisk i efteråret 2022. Forud for den endelige politiske
behandling af klimaplanen, skal et udkast til forhåndsgodkendelse hos den grønne tænketank CONCITO.
I 2021 har arbejdet med klimahandlingsplanen været koncentreret om at skabe et overblik over lokale
udledninger af drivhusgasser og de muligheder, der er for at nedbringe dem i Aalborg Kommune som
geografi. Status på klimaområdet blev præsenteret og drøftet i byrådet i juni 2021, hvor det stod klart, at der
selv med ambitiøse planer, er meget langt til indfrielse af de nationale klimamål for kommunens geografi.
I 2022 vil arbejdet med klimahandlingsplanen være koncentreret om at få fastlagt de politiske klimamål og de
lokale klimahandlinger. Første skridt i denne proces, er at reduktionsmål og forslag til klimahandlinger
fremsendes til drøftelse i alle fagudvalg i løbet af marts 2022 med en efterfølgende temadrøftelse i byrådet
den 28. marts 2022.
Udvalgsrunden og temadagen er således den politiske mulighed for at præge udkastet til klimahandlingsplan
forud for det egentlige planforslag, der skal ligge klar i juni 2022.
Som oplæg til drøftelserne er der udarbejdet et materiale, med forslag klimamål samt tilhørende
klimahandlinger for følgende hovedtemaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Energiforsyning
Transport
Landbrug og natur
Industri
Byudvikling og byggeri
Kommunen som virksomhed

Materialet består af et sammenfattende notat for alle 6 hovedtemaer samt et bilag for hvert hovedtema.
Udgangspunktet er, at Aalborg Kommune lægger sig op ad det nationale klimamål og dermed sigter mod et
overordnet klimamål om en reduktion af drivhusgasserne på 70%, ekskl. Aalborg Portland, i 2030 ift. 1990niveau.
Med baggrund i det overordnede klimamål er der opstillet forslag til delmål og klimahandlinger indenfor hvert
af de 6 hovedtemaer.
Det primære formål med drøftelserne i fagudvalgene og temamødet i byrådet er at få drøftet og fastsat
ambitionsniveauet i klimahandlingsplanen både overordnet set og indenfor de forskellige hovedområder.
Hvis målet om 70% drivhusgasreduktion i 2030 fastholdes, vil et lavere ambitionsniveau indenfor ét område
medføre, at der skal findes reduktioner indenfor et andet område, for at det samlet set går op.
Hvis det overordnede mål skal være højere end 70% drivhusgasreduktion i 2030, vil det kræve yderligere
indsatser og klimahandlinger.
Bemærkningerne fra udvalgsbehandlingerne samles og indgår i byrådets temadrøftelse af sagen den 28.
marts 2022.
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Bilag:
Notat - Politisk temadrøftelse - Klimaplan Aalborg Kommune
Bilag 1 Energiforsyning
Bilag 2 Transport
Bilag 3 Landbrug og natur
Bilag 4 Industri
Bilag 5 Byudvikling og byggeri
Bilag 6 Kommunen som virksomhed
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Punkt 3.

Godkendelse af Regnskab 2021 - Borgmesterens Forvaltning
2022-000088
Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender årsregnskab 2021 for Borgmesterens
Forvaltnings budgetområder og overgiver det til byrådets behandling.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Materialet vil indgå i den videre politiske behandling af årsregnskabet i henhold til reglerne i kommunens
kasse- og regnskabsregulativ.
Aalborg Kommunes regnskab behandles samlet i Økonomiudvalget og i byrådet den 25. april 2022.
Borgmesterens Forvaltning viser et samlet netto mindreforbrug på drift på i alt 5,3 mio. kr. for sektorerne
Fælles kommunale udgifter, Resultatcentre og Administration og for sektor Rammebeløb et merforbrug på
2,7 mio. kr. Anlæg viser et merforbrug på de foreløbige og endelige anlægsprojekter på i alt 12,9 mio. kr.

Afvigelse mellem Regnskab 2021 og korrigeret budget 2021:
1.000 kr.

Oprindeligt
budget 2021

Korrigeret
budget 2021

Regnskab
2021

Afvigelse
mellem
regnskab
og
oprindeligt
budget
netto

Afvigelse
mellem
regnskab og
korrigeret
budget netto

Fælles kommunale udgifter
Resultatcentre
Administration

420.358
0
92.048

388.422
0
105.882

393.729
-3.808
99.494

-26.629
-3.808
7.447

5.307
-4.231
-6.387

Drift i alt

512.406

494.727

489.415

-22.990

-5.310

28.874

-2.706

0

-28.874

2.706

541.280

492.021

489.415

-51.864

-2.604

Fælles kommunale udgifter

35.570

204.241

217.193

181.623

12.952

Anlæg i alt

35.570

204.241

217.193

181.623

12.952

Drift

Rammebeløb
Drift i alt inkl. sektor Rammebeløb
Anlæg

Afvigelser:- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindeindtægt

Drift
Det samlede mindreforbrug på drift for sektorerne Fælles kommunale udgifter, Resultatcentre og
Administration udgør 5,3 mio. kr.
Hovedforklaringerne er bl.a. forskydninger i eksternt finansierede projekter (16,2 mio. kr.), forbrug af de
opsparede midler til monopolbruddet på IT-området (5,2 mio. kr.), merudgifter til afholdelse af valg (1,6 mio.
kr.) mindreforbrug på forsikringer (2,8 mio. kr.), drift af ejendomme (6,3 mio. kr.), Resultatcentrenes overskud
(4,2 mio. kr.), drift ad administrationsbygninger (1,7 mio. kr). Dertil kommer forskydninger/udsættelse af
events og aktiviteter i forbindelse med Covid-19 på i alt 4,3 mio. kr.
Specielt vedrørende covid-19
Der er endnu ikke taget stilling til forvaltningernes opgørelser af Covid-19 mer- og mindreudgifter i regnskab
2021. Forvaltningernes forslag behandles samlet i Budgetforligspartiernes møde den 4. april 2022.
Væsentlige afvigelser pr. sektor – Drift
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Sektor Fælles Kommunale Udgifter – nettomerforbrug 5,3 mio. kr.
Det samlede netto merforbrug på sektor Fælleskommunale udgifter udgør 5,3 mio.kr. og er opsamlet fra
sektorens mange forskelligartede aktiviteter.
o

Aalborg Kommune er projektleder på en række projekter, der skal bidrage til udvikling og vækst i
kommunen. Projekterne er samlet på en projektkonto, hvor der over årene er variation af midler og antal
projekter, der begynder og slutter forskudt af hinanden.
Projektdelen på de eksternt finansierede projekter under Business Aalborg er opført til 16 mio. kr. i
merforbrug i regnskab 2021. Indeholdt heri er en negativ overførsel fra 2021 på 14,3 mio. kr.
Afvigelsen skyldes dog ikke direkte merforbrug på projekterne. Projekterne har overholdt deres fastlagte
budgetter. Afvigelserne skyldes forskydninger i indbetalinger f.eks. fra regionale udviklingsmidler og
anden medfinansiering til projekterne, som løber over flere år. Der er således tale om knap 100 projekter
i perioden 2015 til 2021 med en omsætning på ca. 154 mio. kr.
Prognosen for indtjening på åbne aktive projekter i 2021 som fortsætter i 2022 er, at der kan forventes
indbetalinger på 12,2 mio. kr. Det resterende beløb på 3,9 mio. kr., stammer fra allerede lukkede
projekter for ovennævnte periode 2015-2021. Det forslås derfor, at der overføres 12,2 mio. kr. i
merforbrug til de aktive åbne projekter i budget 2022 og at forskydningen på afsluttede lukkede projekter,
sker ved kassepåvirkning med 3,9 mio. kr. Forskydninger fra lukkede projekter vil efterfølgende ikke
indgå i de fremtidige overførsler mellem årene, men vil blive afsluttet årligt.

o

Udgifterne til afholdelse af valg til Kommunal- og Regionsrådet blev 1,5 mio. kr. større end budgetteret
primært begrundet i generelle prisstigninger, men herunder også udvidelse af afstemningssteder fra 31
til 36, udvidelse af antallet af valgstyrer/tilforordnede og optællere, større betalinger til ydelser til KMD og
iværksættelse af tiltag i forbindelse med Covid-19 udgifter - sidstnævnte efter anbefalinger og
retningslinjer fra ministeriet og KL. Merforbruget på 1,6 mio. kr. foreslås kassefinansieret.

o

Fastprisaftalen/monopolbruddets regnskab viser en merudgift på 5,2 mio. kr. af de opsparede midler til
formålet. Beløbet overgår til fastprisaftalen/monopolbruddets budget i 2022.

o

Mindreforbruget på IT-fælles formål udgør netto 1,1 mio. kr. Indeholdt heri er der en ikke budgetlagt
indtægt fra MEF vedr. selskabernes andel af kontrakten med IT-centret. Beløbet reserveres til andel i
finansiering af implementering af fælles systemer i 2022.

o

Til genstart Aalborg blev der bevilget 1,0 mio. kr. til at sætte gang i handelslivet i oplandsbyerne og 4,0
mio. kr. til at sætte gang i butikker, restauranter og cafeer i Aalborg og Nørresundby (Byrådets møde den
22. marts 2021, punkt 3.). Det samlede mindreforbrug var ved årets udgang 0,7 mio. kr. Af dette beløb
skal der anvendes 0,4 mio. kr. til yderligere initiativer indenfor de givne rammer jf. Budgetforligspartiernes møde den 13. december 2021.

o

Det samlede mindreforbrug på forsikringsområdet udgør 2,8 mio.kr. Der har ikke i 2021 været anvendt
midler til skadessikring og forebyggelse.

o

Forskydning af aktiviteter som følge af Covid-19. Det drejer sig om udsættelse af planlagte events og
aktiviteter i 2021: Aalborg Events og Idrætsmestre, EM i bowling, Aalborg Regatta, World Firefighters
Game. Aktiviteterne vil indgå i overførselssagen med det aktuelle mindreforbrug fra 2021 med i alt 4,3
mio.kr.

o

Drift af ejendomme. Mindreforbruget på 6,3 mio. kr. skyldes bl.a. tilbageholdenhed i forhold til etablering
af nye buslæskure, indkøb af eldrevet værktøj til ejendomsområdet, igangsætning af pilotprojekter i
forhold til bl.a. nye beregningsmodeller/metoder til udregning af co2-udlednikng/reduktion i byggeri,
vedligeholdelse på bygninger mm.

Sektor Resultatcentre – netto mindreforbrug 4,2 mio. kr. mio. kr.
o Resultatcentrene skal ”hvile i sig selv”, og årets resultater overføres direkte til status således, at
kommunens likviditet ikke påvirkes. IT-Centrets underskud i 2021 udgør 0,3 mio. kr. og Aak Bygningers
overskud 3,8 mio. kr. Begge resultater overføres automatisk til Resultatcentrenes statuskonti med i alt
3,4 mio. kr.
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Herudover står Aak Bygninger for afvikling af to EU-projekter, som videreføres til drift i 2022. Det er
projekterne Green Building og Scandinavian Sustainable Circular Construction S2C, som overføres med
0,8 mio. kr. til projekternes videre afvikling og færdiggørelse.
Sektor Administration – netto mindreforbrug 6,4 mio. kr.
o Kontoen for Erhvervssamarbejde viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. til bl.a. Studiepraktik,
Storbykampagne og Ungeudviklingsprojekt.
o

Diverse indtægter: Mindreindtægter på afgifter skyldes at der faktureres mindre til
Forsyningsvirksomhederne. Det er et faldende træk på Finanskontorets ydelser i takt med, at flere
regnskaber i FSV falder væk. Mindreindtægten i 2021 på 2,1 mio. kr. foreslås finansieret af kassen.

o

Merindtægter på opkrævede administrationsbidrag udgør 0,9 mio. kr.

o

Den fælles barselsudligningskonto for BF viser et merforbrug på 1,3 mio. kr., som dækkes ind af øvrige
mindreudgifter i forvaltningen.

o

Mindreforbruget på Let Digital Adgang (Web og Intra) udgør 4,9 mio. kr. Mindreforbruget er begrundet i
bl.a. færre systemudgifter i indsatsens år 1 end oprindeligt budgetteret. Mindreforbruget til Let Digital
Adgang skal videreføres til udvikling og implementeringen i 2022-2024

o

På drift af administrationsbygninger er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. – herunder rengøring og
kantine. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der har været knaphed på byggematerialer og det har derfor
været svært at få aftaler med håndværkere. Opgaverne har derfor taget en del længere tid end normalt,
mens andre opgaver helt er blevet udskudt.

o

Mindreforbruget i AK-Indkøb skyldes primært en bonusindbetaling på 0,9 mio. kr.

o

Mindre forbruget på Elevområdet udgør 0,9 mio. kr. og skyldes bl.a. periodeforskydninger mellem årene,
da elevsammensætning og skoleperioder(refusion) er forskellig fra år til år.

Sektor Rammebeløb
I forbindelse med Aktuel status 2021 blev langt størstedelen af de budgetterede rammebeløb i 2021
udmøntet og fordelt via forvaltningernes indstillinger til Aktuel status 2021. I alt blev der givet
tillægsbevillinger på budgetreduktioner på 35,6 mio. kr., som blev fordelt til forvaltningernes budgetter i 2021.
Ej udmøntede rammebeløb udgjorde herefter 8,3 mio. kr. Disse rammebeløb kunne ikke realiseres i 2021 og
foreslås derfor kassefinansieret med 3,4 mio. kr. - efter modregning med restbeløbet fra servicebufferen på
sektoren på i alt 4,9 mio. kr. således:
Sektor Rammebeløb

Korrigeret budget 2021 –
ikke realiserbare

Stordriftsfordele på tværs af forvaltninger
Øget brug af indkøbsaftaler
Rammeaftaler og håndværkydelser
Analyse af it-styring
Servicebuffer til modregning

-1.219.000
-1.041.000
-4.025.000
-2.000.000
4.855.000

I alt – kassefinansiering

-3.430.000

Anlæg
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Årets
forbrug

Forvent
et
Overfør
sel til
2022

Korrigeret
budget
2021

Afvigels
e

0
17.788
630

975
24.900
800

-975
-7.111
-170

975
7.111
170

2.427
13.700
6.622
2.418
2.355

3.563
14.125
6.169
3.500
3.000

-1.136
-425
453
-1.081
-645

1.136
425
-453
1.081
645

45.940

57.032

-11.090

11.090

Overføres
ikke/kasse
finansierin
g

Igangværende anlægsprojekter

Igangværende projekter/bevillinger:
Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse
Energibesparende foranstaltninger 2021
Fjernvarmekonvertering
Energibesparende foranstaltninger 2019:
Klimaskærm, Boulevarden 13 – etape 3
Vester Mariendal Skole
Renovering af klimaskærme, Boulevarden 13
Vestbjerghallen - tagrenovering
Gistrup Skole- facaderenovering

I alt

Endelige anlægsprojekter

-1.783

-18.668

16.884

-16.884

Overføres
ikke/kassefi
nansiering
0

9.620
429
4.605

-3.577
-604
4.672

13.197
1.033
-66

0
0
0

13.197
1.033
-66

1.939
344
4.576
1.020
150.991

-274
-126
4.500
0
161.866

2.213
470
76
1.020
-10.874

0
0
0
0
0

2.213
470
76
1.020
-10.874

I alt

171.741

147.798

23.953

-16.884

7.069

Anlæg i alt

217.681

204.830

12.863

-5.794

7.069

Projekter som er afsluttet i 2021:
Rammebeløb Ejendomsanalysen*
Rammebeløb til Udvendig vedligeholdelse (projekt
1390): Akutte vedligeholdelsesarbejder
Separatkloakering
Energibesparende foranstaltninger 2020
Etablering af udenomsarealer ved gl. Skøjtehal –
Samsøgade 45 A
Vejgaard Bymidte - tagrenovering
Gl. Lindholm skole - tagrenovering
Ombygning Nordkraft – Aktiv med demens
Fremrykkede anlægsinvesteringer

Det samlede anlægsregnskab 2021 viser en afvigelse på netto 12,9 mio. kr. i merforbrug og skyldes
hovedsageligt følgende forhold:
Manglende indtægter fra Ejendomsanalysen udgør 16,9 mio. kr. i 2021. De manglende indtægter vil blive
overført til Ejendomsanalysens budgetkrav i 2022 og skyldes primært, at Lollandshus først blev solgt i 2022.
Nettoprovenuet fra salget på ca. 20,3 mio. kr. er indgået på ejendomsanalysen pr. 1. februar 2022.
Rammebeløbet på projekt 1390 Udvendig vedligeholdelse viser et merforbrug på 13,2 mio. kr. og er
anvendt udelukkende til uopsættelige og akutte reparationsarbejder på kommunens bygninger (ca. 1.200
sager). Der i årets løb gjort opmærksom på et forventet merforbrug på kontoen - anslået til et månedligt
merforbrug på ca. 1 mio. kr. Beløbet er inklusive det overførte merforbrug fra regnskab 2020 på 4,9 mio. kr.
Det er akutte reparationer af tage, belysning, facader, udbedring af vandskader og sammenfaldne kloakker,
reparation af ventilation, varmeanlæg, reparation af hegn, låger og vinduer mm.
Det foreslås, at det ekstraordinære merforbrug ikke videreføres til budget 2022, men finansieres af kassen.
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Fremrykkede anlægsinvesteringer 2020/2021
Det har haft en væsentlig betydning for tilstanden af ejendomsporteføljen, at byrådet i foråret 2020
besluttede at fremrykke anlægsinvesteringer for 297,9 mio. kr. På de ejendomme der er udført projekter på,
har det medvirket til at løfte ejendommenes bygningskategori nærmere det politisk ønskede niveau, som
vedtaget ved sidste års budgetlægning.
I alt har de fremrykkede anlægsinvesteringer været fordelt på ca. 450 projekter. I byrådets beslutning blev
der lagt vægt på, at det var projekter med klima, miljø – og brandsikring, der skulle prioriteres højest.
Fordeling af projekter og forbrug ser efter afslutning af projekterne ud som følger:
o 210 projekter er klimaprojekter
o 178 projekter er miljøprojekter
o 31 projekter er brandsikringsprojekter
o 71 øvrige projekter (andel af ovenstående projekter, der hverken er klima, miljø eller brandrelateret.
Efter afslutningen af projekterne er der tilbage på de fremrykkede anlægsprojekter et mindre forbrug på
10,9 mio. kr. Dette beløb tillægges kassebeholdningen.
Igangværende anlægsprojekter som fortsætter i 2022:
Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse, Energibesparende foranstaltninger 2021,
Fjernvarmekonvertering, Klimaskærme, Vestbjerghallen – tagrenovering og Gistrup skole- facaderenovering
fortsætter i 2022 og overføres med restbudgettet fra 2021 med i alt 11,1 mio. kr.
Afsluttede anlægsprojekter 2021:
Merforbruget på afsluttede projekter i 2021 udgør i alt 4,8 mio. kr. og foreslås kassefinansieret:
o

Vejgaard Bymidte – Tagrenovering. Merforbrug 0,5 mio. kr., som kan lånefinansieres.

o

Ombygning af lokaler i Nordkraft til ”Aktiv med Demens”. : Merforbrug 1,0 mio. kr.

o

Separatkloakering. Som oplyst ved tidligere virksomhedsrapporteringer har forventningen været et
merforbrug i størrelsesordenen 1-1,5 mio. kr., da kloakkerne har været i meget dårligere stand end
forventet. Merforbrug 1,0 mio. kr.

o

Færdiggørelse af udenomsarealer på den gamle skøjtehalsgrund. Merforbrug 2,2 mio. kr.
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Punkt 4.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Borgmesterens
Forvaltning. Regnskab 2021
2022-000088
Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i
regnskab 2021 i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Jf. Social- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt
regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i
forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.
Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårigt.
For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også
er forudsat i Social- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et
særskilt dagsordenspunkt.
Skemaet nedenfor viser om beløbet overføres til 2022 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K).
Borgmesterens Forvaltning
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/

Påbegyndt

Afsluttet

I

--18.668

-16.884

-16.884

O

01.01.2021

31.12.2021

Akut vedligeholdelse ............
Separatkloakering ................

U
U

21.123
6.000

34.520
7.033

-13.197
-1.033

K
K

01.01.2021
01.01.2021

31.12.2021
31.12.2021

’
Færdiggørelse af udenomsarealer ved
gl. skøjtehal – Samsøgade 45A ..........

U

0

2.213

-2.213

K

01.01.2007

31.12.2021

Vejgaard Bymidte - Tagrenovering .....

U

5.500

5.970

-470

K

01.01.2021

31.12.2021

Gl. Lindholm Skole - Tagrenovering ...

U

4.500

4.576

-76

K

01.01.2020

31.12.2021

Ombygning Nordkraft – Aktiv med
Demens ..............................................

U

0

1.020

-1.020

K

01.01.2021

31.12.2021

Energibesparende foranstaltninger
2020 ...................................................

U

25.000

24.934

66

K

01.01.2021

31.12.2021

Fremrykkede anlægsinvesteringer
2020 ...................................................

U

297.717

286.843

10.874

K

01.01.20

31.12.2021

1.000 kr.

Borgmesterens Forvaltning
Sektor Fælles kommunale udgifter
00.25 Ejendomme
Rammebeløb Ejendomsanalysen
Salg af ejendomme 2022....................
Rammebeløb til udvendig
vedligeholdelse (projekt 1390):



Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Rammebeløb – Ejendomsanalysen
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Det korrigerede indtægtskrav på Rammebeløbet til Ejendomsanalysen lyder på -18,6 mio. kr. i 2021 og er
dels overførte mindreindtægter fra 2020 på 12,6 mio. kr. og årets budgetterede indtægtskrav på 6 mio. kr.
Ved årets afslutning viser regnskabet på Ejendomsanalysen et netto mindresalg på 16,9 mio. kr. Dette beløb
vil blive overført til Ejendomsanalysens indtægtskrav i 2022, idet salget af Lollandshus vil tilgå
Ejendomsanalysen ved overdragelse pr. 1. februar 2022. Overførslen sker til By og Land jf. ny
forvaltningsstruktur.
Nettoprovenuet af salget af Lollandshus (efter fradrag af grundkapital til Markusgården) udgør 20,3 mio.
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (1390)
Akutte vedligeholdelsesarbejder:
Rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse viser et merforbrug på 13,2 mio. kr. Beløbet er inklusive en
negativ overførsel fra 2020 på 4,9 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til uopsættelige og akutte
reparationsarbejder på kommunens bygninger (fordelt på ca. 1.200 sager). Det er reparation af tage,
belysning, facader, vinduer, udbedring af vandskader, reparation af sammenfaldne kloakker, reparation af
hegn, låger m.m. Merforbruget har været oplyst som forventeligt i forbindelse med virksomhedsrapportering i
2021.
Projekt Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse afsluttes normalt hvert år med overførsel af
regnskabsresultatet til næste års budget. Merforbruget i 2021 kan ikke dækkes ind af næste års bevilling til
udvendig vedligeholdelse men forslås kassefinansieret.
Separatkloakering
Spildevandsplanen har afledt en større mænge kommunale ejendomme, der skal separatkloakeres indenfor
perioden 2016-2027. Separatkloakering er først og fremmest udpeget til at foregå i Nibe, Klarup, Vodskov,
Nørresundby, Aalborg SV og Aalborg C.
Projektet startede op i 2017 med forundersøgelser og projektering og i tidsperioden 2018-2021 er der
separatkloakeret 17 adresser.
Projektet er støt på flere uforudsete problemer bl.a. kloakledningernes ringe stand samt ikke korrekte
registreringsplaceringer i ledningsnettet, olietanke mm. Herudover er separatkloakering af eksisterende
byggeri i bynære områder økonomisk dyrt og tidskrævende, idet man ikke ved, hvordan det ser ud under
overfladen. Projektet er afsluttet med et merforbrug på 1,0 mio. kr.
Færdiggørelse af udenomsarealer på den gamle skøjtehalsgrund
I forbindelse med salget af den gamle skøjtehalsgrund blev det aftalt, at Aalborg Kommune, når bebyggelsen
stod færdigt, skulle finansiere (via salget) forskønnelse af udenomsarealerne (belægninger og grønne
områder) i forbindelse med byggeriet. Dette projekt er færdiggjort i 2021 med et forbrug på 2,2 mio. kr. som
afholdes af kassen.
Vejgaard bymidte - tagrenovering
Tagprojektet startede i 2020 og har bestået af udskiftning af de eksisterende tage, utætte tagvinduer, defekte
nedløbsrør og defekte tagrender mm. Projektet er videreført til 2021 og afsluttet med et merforbrug på 0,5
mio. kr., som kan lånefinansieres.
Gl. Lindholm skole – Tagrenovering
Projektet omfatter udskiftning af tag på bygning 3 og 4. Dette projekt hænger sammen med
Skoleforvaltningens modernisering af læringsmiljøerne på Gl. Lindholm skole, da der i denne sammenhæng
etableres ventilation på skolen, og dette medfører gennembrydninger i taget, hvorfor det var
hensigtsmæssigt at skifte tagene på de to bygninger. Projektet er afsluttet i 2021.
Ombygning i Nordkraft – Aktiv med Demens
Projektet har omfattet ombygning af lejemål i Nordkraft i til ”Aktiv med Demens” i forbindelse med deres
flytning fra lejemålet på Hjulmagervej 18 til lejemålet i Nordkraft.
Dele af ejendommen Hjulmagervej 18 har været udlejet til Vagtcentralen, mens en resterende del af
Hjulmagervej 18 har været udlejet til det tværfaglige samarbejde ”Aktiv med Demens”.

Økonomiudvalget

Møde den 28.03.2022
kl. 09.00

Side 13
3 afaf543

Økonomiudvalget

Ved Vagtcentralens indflytning på dele af adressen blev der i sin tid indgået aftale med parterne om, at
Hjulmagervej 18 kunne lejes fuldt ud ved behov herfor. Dette blev aktuelt som følge af Regionens
hjemtagelse af dele af ambulancetjenesten, hvorfor der til ”Aktiv med Demens” blev fundet mulighed for at
flytte i lejemål i Nordkraft. Dette har dog bevirket en ombygning til formålet. Udgiften til ombygningen udgør
1 mio. kr. og foreslås finansieret af kassen.
Energibesparende foranstaltninger 2020
Af projekter kan nævnes udskiftning af varmeanlæg Boulevarden 13, nye vinduer på Gl. Lindholm skole og
Stolpedalsskolen, vedligehold af facadepartier på en række skoler og daginstitutioner, udskiftning af tag eller
dele heraf på daginstitutioner, skoler, og fritidsbygninger, ventilationsanlæg og cts-styring på Vejgaard
Bibliotek m.fl.
Fremrykkede anlægsinvesteringer
Da COVID-19 lukkede Danmark ned i marts 2020, blev Aalborg Kommune også ramt hårdt. Fremtiden var
usikker. Byrådet i Aalborg Kommune valgte derfor at tage initiativ til at fremrykke anlægsinvesteringer for 500
mio. kr. for at sætte samfundet i gang igen. Det blev besluttet at fordele 300 mio. kr. til kommunale
bygninger.
Den gennemførte tilstandsvurdering (2019/2020) viste ikke overraskende – et større vedligeholdelsesefterslæb. Tilstandsvurderingen blev bl.a brugt til prioritering af de projekter der havde den ringeste tilstand
(tilstand 4 og 5).
Det har haft en væsentlig betydning for tilstanden af ejendomsporteføljen, at byrådet i foråret 2020
besluttede at fremrykke anlægsinvesteringer for 297,9 mio. kr. På de ejendomme der er udført projekter på,
har det medvirket til at løfte ejendommenes bygningskategori nærmere det politisk ønskede niveau, som
vedtaget ved sidste års budgetlægning.
I alt har de fremrykkede anlægsinvesteringer været fordelt på ca. 450 projekter. I byrådets beslutning blev
der lagt vægt på, at det var projekter med klima, miljø – og brandsikring, der skulle prioriteres højest.
Fordeling af projekter og forbrug ser efter afslutning af projekterne ud som følger:

210 projekter er klimaprojekter

178 projekter er miljøprojekter

31 projekter er brandsikringsprojekter

71 øvrige projekter (andel af ovenstående projekter, der hverken er klima, miljø eller brandrelateret.
De ca. 450 projekter er forsøgt fordelt over hele den kommunale ejendomsportefølje.
På skoleområdet er der blevet udskiftet tage, efterisoleret, udskiftet vinduespartier, installeret 166 nye
miljøvenlige cirkulationspumper og udført indeklimascreeninger på størstedelen af vores skoler. Alt sammen
for at forbedre kvaliteten af vores skoler, understøtte den grønne omstilling og sikre et godt indeklima.
Daginstitutioner og fritidscentre har ligeledes fået udskiftet tagbeklædning, efterisoleret, ny
facadebeklædninger, rottesikringer, udskiftning af 10 køkkener på udvalgte institutioner. Der er opført en ny
koldhal for Ressourcecenter Aalborg (RCA) til brug for opmagasinering af brugt hospitalsudstyr, hvor
opkvalificerede ledige i samarbejde med RCA står for renoveringen er hospitalsudstyret.
Haller og klubhuse har også fået gavn af de fremrykkede midler. Der er sket udskiftning af tage,
facaderenoveringer, mindre renoveringer og vedligehold på en række haller og fritidsbygninger.
I Storvorde og Sejlflod er en del af de fremrykkede midler blevet brugt til en konvertering fra naturgas til
fjernvarme. Udover en konvertering til en mere bæredygtig forsyning optimeres samtidig de styrings- og
reguleringsmæssige forhold, så der opnås lavere forbrug og forbedret indeklima.
Efter afslutningen af projekterne er der tilbage på de fremrykkede anlægsprojekter et mindre forbrug på 10,9
mio. kr. Dette beløb tillægges kassebeholdningen.
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Finansieringen af de fremrykkede anlægsinvesteringer sker ved lånoptagelse via lånedispensation.
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Punkt 5.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2021 til budget 2022, drift Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2022.
2022-000088
Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på 6.527.000 kr. i mindreforbrug til budget
2022, idet det foreslås,
at merforbruget i regnskab 2021 på forskydninger på afsluttede projekter med ekstern finansiering
finansieres af kassen med 3.900.000 kr.,
at merforbruget i regnskab 2021 til afholdelse af Kommunal- og Regionsrådsvalget finansieres af kassen med
1.636.000 kr.,
at mindreforbruget i regnskab 2021 vedrørende ”Genstart Aalborg” på 296.000 kr. og kontingent til KL på
406.000 kr.- i alt 702.000 kr. tillægges kassebeholdningen,
at mindreforbruget i regnskab 2021 vedrørende drift af ejendomme på 6.315.000 kr. overføres som
tillægsbevilling til sektor Plan og Miljø under Klima og Miljø (Aak Bygninger),
at mindreforbruget i regnskab 2021 på EU-finansierede projekter på 796.000 kr., overføres som
tillægsbevilling til sektor Resultatcenter under Klima og Miljø,
at der til sektor Administration fra regnskab 2021 gives en tillægsbevilling på 7.783.000 kr. i merudgift til budget
2022 idet det foreslås, at mindreindtægter på klikafgifter mm. finansieres af kassen med 2.150.000 kr., og
at der til sektor Rammebeløb gives en tillægsbevilling fra regnskab 2021 på 724.000 kr. i merudgift til
AKUT-midler i 2022. De resterende budgetreduktioner på sektoren udgør i alt 8.245.000 kr. og foreslås
kassefinansieret med 3.430.000 kr. efter modregning af servicebuffer på 4.855.000 kr.
Den samlede overførsel fra 2021 til 2022 til Økonomi og Erhverv udgør herefter netto 1.980.000 kr. inklusive
sektor Rammebeløb i merbevilling til budget 2022, mens der til Klima og Miljø overføres 7.111.000 kr. i
merbevilling til budget 2022.
Beslutning:
Godkendt.

Økonomiudvalget

Møde den 28.03.2022
kl. 09.00

Side 16
1 afaf643

Økonomiudvalget
Sagsbeskrivelse
Sagen omhandler overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til budget 2022 på drift.
Det endelige regnskab 2021 for Borgmesterens Forvaltning viser et samlet netto mindreforbrug på drift på
netto i alt 5,3 mio. kr. for sektorerne Fælles Kommunale udgifter, Resultatcentre og Administration.
Overførslerne fra 2020 til 2021 udgjorde i alt 10,8 mio. kr.
I sagen er indarbejdet forslag til, at følgende merforbrug på en række poster kan finansieres af kassen med
netto i alt 7,0 mio. kr. på drift Borgmesterens Forvaltning og 3,4 mio. kr. på sektor Rammebeløb.
o

For projekter med ekstern finansiering under Business Aalborg foreslås, at lukkede opgjorte projekter for
perioden 2015-2021 afsluttes ved at de resterende forskydninger på projektet, som udgør 3,9 mio. kr.,
finansieres af kassen. Der er tale om knap 100 projekter med en omsætning på ca. 154 mio. kr.
Afvigelsen skyldes ikke direkte merforbrug på projekterne. Projekterne har overholdt deres fastlagte
budgetter. Afvigelserne skyldes forskydninger i indbetalinger f.eks. fra regionale udviklingsmidler og
anden medfinansiering til projekterne som løber over flere år. Afsluttede projekter vil fremover opgøres
ved årsafslutning.

o

Udgifter til afholdelse af valg til Kommunal- og Regionsrådet blev 1,6 mio. kr. større end budgetteret
primært begrundet i generelle prisstigninger mm.

o

Mindreindtægter på opkrævning af afgifter udgør 2,2 mio. kr. og skyldes, at der faktureres mindre til
Forsyningsvirksomhederne. Det er et markant faldende træk på Finanskontorets ydelser i takt med, at
flere regnskaber i Forsyningsvirksomhederne falder væk.

o

Mindreforbruget på kontingent til KL og fra ”Genstart Aalborg” tillægges kassebeholdningen med 0,7
mio. kr.

o

I forbindelse med Aktuel status 2021 blev langt størstedelen af de budgetterede rammebeløb i 2021
udmøntet og fordelt via forvaltningernes indstillinger til Aktuel status 2021. I alt blev der givet
tillægsbevillinger på budgetreduktioner på 35,6 mio. kr., som blev fordelt til forvaltningernes budgetter i
2021.
De resterende rammebeløb på 8,2 mio. kr. viste sig ikke at kunne realiseres i 2021 og er derfor foreslået
kassefinansieret med 3,4 mio. kr. efter modregning med restbeløbet fra servicebufferen på sektoren på i
alt 4,9 mio. kr.

o

Sektor Rammebeløb

Korrigeret budget 2021 –
ikke realiserbare

Stordriftsfordele på tværs af forvaltninger
Øget brug af indkøbsaftaler
Rammeaftaler og håndværkydelser
Analyse af it-styring

-1.219.000
-1.041.000
-4.025.000
-2.000.000

Servicebuffer til modregning

4.855.000

I alt – kassefinansiering

-3.430.000

Specielt vedrørende Covid-19
Der er endnu ikke taget stilling til forvaltningernes opgørelser af Covid-19 mer- og mindreudgifter i 2021,
men behandles i Budgetforligspartiernes møde den 4. april 2022.
Overførsler fra 2021 til 2022 - drift
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Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2021
Nettodriftsudgifter

Sektor Fælles kommunale udgifter i alt – restbudget 2021
Ansøgt nettokompensation vedr. Covid-19

-5.301
183
4.835

Kasse
Udgangspunkt for overførsel fra sektor i gammel struktur
I. Søges overført til status, kassebeholdning mm.:
II. Søges overført til Covid-19 pulje:

-283
0
0

III. Driftsoverførsel 2021 til 2022:

-283

Sum af overførsel status, covid-19 og drift

-283

III. Driftsoverførsel 2021 til 2022:
a. Søges overført til:
Sektor Fælles kommunale udgifter Økonomi og Erhverv
Sektor Ejendomme – Klima og Miljø

-6.527
6.315

b. Søges overført fra/til anlæg

0

Sum a + b
Beløbet anvendes til (uændret ift. tidligere år - punktopstilling):

-212

Sektor Fælles kommunale udgifter
Samme formål:
Borgmesterkontoret:
Fælles informationsudgifter
Aalborg Events

469
1.806

EM i bowling
Kommunalbestyrelsen

520
481

Gaveartikler
Bæredygtig jordhåndtering

-176
-231

Aalborg Regatta
World Firefighters Games

1.738
228

Tall Ships Races
Digitale tavler

-481
-862

Øvrige mindreforbrug
Business Aalborg:

-41

Genstart Aalborg – handelslivet i oplandsbyerne
Projektdel

400
-12.122

Øvrige
Økonomisk afdeling:

71

Dataanalyse (til afregning af konsulenthonorarer)
Øvrige analyser

953
-279

Fastprisaftale
Administration af spildevand

-5.227
400

Sekretariater for rammeaftaler/sundhedsaftaler
IT-fælles formål

772
1.065

Udvikling af styringsværktøjer
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Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2021
Nettodriftsudgifter

Koncernservice:
Fælles personaleområder – Talent Nord og lederkonference

915

Andre formål:
Finansiering Fastprisaftalen fra øvrige formål

2.574

Andre formål:
Til Klima og Miljø: Drift af Ejendomme

6.315

I alt
+= mindreudgifter i 2021, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2022

Overførsler fra 2021 til 2022 - drift
Beløb i 1.000 kr.

212

Overførsel 2021
Nettodriftsudgifter

Sektor Resultatcentre i alt – restbudget 2021

4.231

Ansøgt nettokompensation vedr. Covid-19

207

Udgangspunkt for overførsel fra sektor i gammel struktur

4.438

I. Søges overført til status, kassebeholdning mm.:
II. Søges overført til Covid-19 pulje:
III. Driftsoverførsel 2021 til 2022:

3.435
207
796

Sum af overførsel status, covid-19 og drift

4.438

III. Driftsoverførsel 2021 til 2022:
a. Søges overført til:
Sektor Resultatcentre Økonomi og Erhverv

0

Sektor ejendomme – Klima og Miljø

796

Sum a + b
Beløbet anvendes til (uændret ift. tidligere år - punktopstilling):
Sektor Resultatcentre
Samme formål:

796

0

Sektor Ejendomme – Klima og Miljø
Samme formål

796

I alt
+= mindreudgifter i 2021, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2022

Overførsler fra 2021 til 2022 - drift
Beløb i 1.000 kr.

796

Overførsel 2021
Nettodriftsudgifter

Sektor Administration i alt – restbudget 2021
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Overførsel 2021

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
Kasse

2.150

Ansøgt nettokompensation vedr. Covdi-19

-418

Udgangspunkt for overførsel fra sektor i gammel struktur
I. Søges overført til status, kassebeholdning mm.:
II. Søges overført til Covid-19 pulje:

8.119
0
266

III. Driftsoverførsel 2021 til 2022:

7.783

Sum af overførsel status, covid-19 og drift
III. Driftsoverførsel 2021 til 2022:

8.049

a.

Søges overført til:
Sektor Administration i ny struktur

7.783

b. Søges overført til/fra anlæg:
Sum a + b
Beløbet anvendes til (uændret ift. tidligere år - punktopstilling):

7.783

Sektor Administration i ny struktur
Samme formål:
Borgmesterkontor:
Fælles porto, fotokopiering

114

Lønninger
Øvrige administrationsudgifter/kontorudgifter

-1.777
61

Markedsføring af sport
Erhvervssamarbejde

-25
-897

Let Digital Adgang
Aalborg Events

3.852
71

Overført fra Koncernservice
Business Aalborg:

1.000

Jobvækstpakken – aktiviteter, iværksætterfestival m.m.
Økonomisk afdeling:
Barselsudligning – rest efter delfinansiering
Trepartsinitiativer

151
-170
31

Lønninger fælles ØKA
Øvrige administrationsudgifter/kontorudgifter ØKA

-276
-1.036

Administrationsbygninger, drift
Kantine

1.542
212

Let Digital Adgang
Den Grønne Fond

1.067
250

Finanskontor
Digitaliseringsenheden

293
102

Økonomikontoret
Juridisk kontor

129
263

Koncernservice:
Elever

865
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Overførsel 2021

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
Løn og Personale, HR og Arbejdsmiljø, Økonomi/Administration og
AK Indkøb

2.961

Andre formål:
Overføres til Borgmesterkontoret

-1.000

I alt

7.783

+= mindreudgifter i 2021, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2022

Overførsler fra 2021 til 2022 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2021
Nettodriftsudgifter

Sektor Rammebeløb i gammel struktur i alt – restbudget 2021
Kassefinansiering

2.706
-3.430

Ansøgt nettokompensation vedr. Covid-19

0

Udgangspunkt for overførsel fra sektor i gammel struktur
I. Søges overført til status, kassebeholdning mm.:
II. Søges overført til Covid-19 pulje:

-724
0
0

III. Driftsoverførsel 2021 til 2022:

-724

Sum af overførsel status, covid-19 og drift

-724

III. Driftsoverførsel fra 2021 til 2022
Søges overført til
a. Sekstor Rammebeløb i ny struktur
Sektor Administration i ny struktur

724

I alt
+= mindreudgifter i 2021, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2022
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Punkt 6.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2021 til budget 2022, anlæg Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2022
2022-000088
Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender,
at merforbruget på Ejendomsanalysen i regnskab 2021 overføres fra sektor Fælles kommunale udgifter i
Borgmesterens Forvaltning til By og Land med en tillægsbevilling på 16.884.000 kr. i mindreindtægt til budget
2022,
at mindreudgiften på igangværende projekter i regnskab 2021 overføres fra sektor Fælles kommunale
udgifter i Borgmesterens Forvaltning til sektor Plan og Miljø i Klima og Miljø med tillægsbevillinger på 11.090.000
kr. i merudgift til budget 2022,
at merforbruget på Rammebeløbet til Udvendig vedligeholdelse (projekt 1390) i regnskab 2021 ikke
overføres til 2022, men finansieres af kassen med 13.197.000 kr.,
at netto merforbruget på øvrige afsluttede projekter i regnskab 2021 på i alt 4.746.000 kr. finansieres af
kassen, og
at mindreforbruget på de fremrykkede anlægsinvesteringer på 10.874.000 kr. tillægges kassebeholdningen.
Ovenstående bevirker, at der i alt overføres 5.794.000 kr. til 2022 til anlæg i By og Land og Klima og Miljø, mens
finansiering af kassen sker med netto 7.069.000 kr.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Sagen omhandler overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til budget 2022 på tværs af
sektorer mellem Borgmesterens Forvaltning, By- og Land og Klima og Miljø jf. ny struktur.

Oversigt overførsel af anlæg fra 2021-2020
1.000 kr.
Mindre/merforbrug
regnskab
2021

Overføres Overføres til
til (-)/ fra(+)
(-)/ fra(+)
anlæg
andre
netto
forvaltninger
/sektorer

Overføres
til status

Overføres
ikke

Overføres
til samme
sektor
(B2022)

Borgmesterens Forvaltning
Fælles kommunale udgifter .......

12.863

0

5.794

0

7.069

0

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

12.863

0

5.794

0

7.069

0

Årets
forbrug

Korrigeret
budget
2021

Afvigels
e

Forvent
et
Overfør
sel til
2022

Overføre
s
ikke/kass
efinansie
ring

Igangværende anlægsprojekter

Igangværende projekter/bevillinger:
Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse
Energibesparende foranstaltninger 2021
Fjernvarmekonvertering
Energibesparende foranstaltninger 2019:
Klimaskærm, Boulevarden 13 – etape 3
Vester Mariendal skole
Renovering af klimaskærme, Boulevarden 13
Vestbjerghallen - tagrenovering
Gistrup skole facaderenovering

0
17.788
630

975
24.900
800

-975
-7.111
-170

975
7.111
170

2.427
13.700
6.622
2.418
2.355

3.563
14.125
6.169
3.500
3.000

-1.136
-425
453
-1.081
-645

1.136
425
-453
1.081
645

I alt

45.940

57.032

-11.090

11.090

Endelige anlægsprojekter

-1.783

-18.668

16.884

-16.884

Overføres
ikke/kasse
finansierin
g
0

9.620
429
4.605
1.939

-3.577
-604
4.672
-274

13.197
1.033
-66
2.213

0
0
0
0

13.197
1.033
-66
2.213

Projekter som er afsluttet i 2021:

Rammebeløb Ejendomsanalysen*
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt
1390):
Akutte vedligeholdelsesarbejder
Separatkloakering
Energibesparende foranstaltninger 2020
Udenomsarealer gl. skøjtehal – Samsøgade 45 A
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Årets
forbrug

Korrigeret
budget
2021

Afvigels
e

Forvent
et
Overfør
sel til
2022

Overføre
s
ikke/kass
efinansie
ring

Vejgaard Bymidte - tagrenovering
Gl. Lindholm skole - tagrenovering
Ombygning Nordkraft – Aktiv med demens
Fremrykkede anlægsinvesteringer

344
4.576
1.020
150.991

-126
4.500
0
161.866

470
76
1.020
-10.874

0
0
0
0

470
76
1.020
-10.874

I alt

171.741

147.798

23.953

-16.884

7.069

Anlæg i alt

217.681

204.830

12.863

-5.794

7.069

Rammebeløb – Ejendomsanalysen
Det korrigerede indtægtskrav på Rammebeløbet til Ejendomsanalysen udgør 18,6 mio. kr. i regnskab 2021.
Indeholdt i dette beløb er overførsler fra 2020 på 12,6 mio. kr.
Ved årets afslutning viser regnskabet på Ejendomsanalysen et netto mindresalg på 16,9 mio. kr.
Mindresalget vil blive overført som indtægtskrav til budget 2022. Her vil salget af Lollandshus tilgå
Ejendomsanalysen med overdragelsen pr. 1. februar 2022.
Nettoprovenuet af salget af Lollandshus (efter fradrag af grundkapital til Markusgården) udgør 20,3 mio.kr.
Mindreindtægten i 2021 overføres til By og Land i 2022, jf. ny forvaltningsstruktur.

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (1390)
Akutte vedligeholdelsesarbejder:
Rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse viser et merforbrug på 13,2 mio. kr. Beløbet er inklusive en
negativ overførsel fra 2020 på 4,9 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til uopsættelige og akutte
reparationsarbejder på kommunens bygninger (fordelt på ca. 1.200 sager). Det er reparation af tage,
belysning, facader, vinduer, udbedring af vandskader, reparation af sammenfaldne kloakker, reparation af
hegn, låger mm. Merforbruget har været oplyst som forventeligt i forbindelse med
virksomhedsrapporteringen for 2021.
Projekt Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse afsluttes normalt hvert år med overførsel af afvigelserne til
næste års budget. Det er ikke realistisk, at merforbruget kan dækkes ind af næste års bevilling til udvendig
vedligeholdelse og merforbruget i 2021 foreslås derfor kassefinansieret.
Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse
Beløbet er overført fra 2021 og videreføres til 2022 og skal anvendes til udvikling af ledelsesinformation til
bl.a. det politiske niveau og forvaltningerne. Der overføres 1,0 mio. kr. til 2022.
Energibesparende foranstaltninger 2019
Mindreforbruget på Rammebeløbet til energibesparende foranstaltninger 2019 består af klimaskærm
Boulevarden 13 – etape 3 (1,1 mio. kr.) og energibesparende foranstaltninger på Vester Mariendal skole (0,5
mio. kr.). Projekterne forventes færdiggjort i 2022. Der overføres 1,7 mio. kr. til færdiggørelse.
Til øvrig renovering af klimaskærme på Boulevarden 13, overføres der et merforbrug på 0,5 mio. kr. til
færdiggørelse i 2022.
Energibesparende foranstaltninger 2021
Rammebeløbet til energibesparende foranstaltninger består af en række delprojekter, som ved regnskabets
afslutning viser et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 24,9 mio. kr. Generelt
har der været og er stadig travlhed i byggebranchen. Det har bevirket store udfordringer med leverancer af
materialer og materiel og nogen steder knaphed på ressourcer og hermed den medvirkende årsag til
forsinkelse af færdiggørelsen af projekterne. Til projekternes forventede færdiggørelse i 2022 overføres der
7,2 mio. kr.
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Vestbjerghallen
Projektet er et energiprojekt, der hænger sammen med projekt ”Vestbjerg Idræts- og Kulturcenter”. Projektet
består af nyt efterisoleret tag, nye facader, nye vinduer, nyt CTS-anlæg, ny led-belysning, ombygning af
omklædnings- og badefaciliteter mm. Projektet forventes afleveret medio juni 2022. Mindreforbruget på 1,1
mio. kr. overføres til 2022.
Gistrup skole - Facaderenovering
Facaderenoveringen af Gistrup skole blev igangsat i 2021 og fortsætter i 2022. Mindreforbruget på 0,7 mio.
kr. overføres til 2022. Der blev givet tillægsbevilling til projektet jf. byrådets møde den 22. november 2021
(punkt 13) og finansieres via lånoptagelse til energiinvesteringer.
Fremrykkede anlægsinvesteringer
Da Covid-19 lukkede Danmark ned i marts 2020, blev Aalborg Kommune også ramt hårdt. Fremtiden var
usikker. Byrådet i Aalborg Kommune valgte derfor at tage initiativ til at fremrykke anlægsinvesteringer for 500
mio. kr. for at sætte samfundet i gang igen. Det blev besluttet at fordele 300 mio. kr. til kommunale
bygninger.
Den gennemførte tilstandsvurdering (2019/2020) viste ikke overraskende – et større vedligeholdelsesefterslæb. Tilstandsvurderingen blev bl.a. brugt til prioritering af de projekter der havde den ringeste tilstand
(tilstand 4 og 5).
Det har haft en væsentlig betydning for tilstanden af ejendomsporteføljen, at byrådet i foråret 2020
besluttede at fremrykke anlægsinvesteringer for 297,9 mio. kr. På de ejendomme der er udført projekter på,
har det medvirket til at løfte ejendommenes bygningskategori nærmere det politisk ønskede niveau, som
vedtaget ved sidste års budgetlægning.
I alt har de fremrykkede anlægsinvesteringer været fordelt på ca. 450 projekter. I byrådets beslutning blev
der lagt vægt på, at det var projekter med klima, miljø – og brandsikring, der skulle prioriteres højest.
Fordeling af projekter og forbrug ser efter afslutning af projekterne ud som følger:
o 210 projekter er klimaprojekter
o 178 projekter er miljøprojekter
o 31 projekter er brandsikringsprojekter
o 71 øvrige projekter (andel af ovenstående projekter, der hverken er klima, miljø eller brandrelateret
De ca. 450 projekter er forsøgt fordelt over hele den kommunale ejendomsportefølje.
På skoleområdet er der blevet udskiftet tage, efterisoleret, udskiftet vinduespartier, installeret 166 nye
miljøvenlige cirkulationspumper og udført indeklimascreeninger på størstedelen af vores skoler. Alt sammen
for at forbedre kvaliteten af vores skoler, understøtte den grønne omstilling og sikre et godt indeklima.
Daginstitutioner og fritidscentre har ligeledes fået udskiftet tagbeklædning, efterisoleret, ny
facadebeklædninger, rottesikringer, udskiftning af 10 køkkener på udvalgte institutioner. Der er opført en ny
koldhal for Ressourcecenter Aalborg (RCA) til brug for opmagasinering af brugt hospitalsudstyr, hvor
opkvalificerede ledige i samarbejde med RCA står for renoveringen er hospitalsudstyret.
Haller og klubhuse har også fået gavn af de fremrykkede midler. Der er sket udskiftning af tage,
facaderenoveringer, mindre renoveringer og vedligehold på en række haller og fritidsbygninger.
I Storvorde og Sejlflod er en del af de fremrykkede midler blevet brugt til en konvertering fra naturgas til
fjernvarme. Udover en konvertering til en mere bæredygtig forsyning optimeres samtidig de styrings- og
reguleringsmæssige forhold, så der opnås lavere forbrug og forbedret indeklima.
Efter afslutningen af projekterne er der tilbage på de fremrykkede anlægsprojekter et mindre forbrug på 10,9
mio. kr. Dette beløb tillægges kassebeholdningen.
Finansieringen af de fremrykkede anlægsinvesteringer sker ved lånoptagelse via lånedispensation.
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Beløb i 1.000 kr.

Sektor i gammel struktur til overførsel i alt – anlæg regnskab 2021

Overførsel
(Brutto)

Overførsel
(Brutto)

Udgifter

Indtægter

-2.962

15.913

Beløb fremkommer ved:
Ejendomsanalysen
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse
Tilstandsvurdering
Separatkloakering
Energibesparende foranstaltninger 2020
Energibesparende foranstaltninger 2021
Udenomsarealer ved gl. skøjtehal
Fjernvarmekonvertering Storvorde
Energibesparende foranstaltninger 2019:
Klimaskærm, Boulevarden 13 – etape 3
Vester Mariendal skole
Renovering af klimaskærme, Boulevarden 13
Vejgaard Bymidte
Gl. Lindholm skole – tagrenovering
Vestbjerghallen
Gistrup Skole - facaderenovering
Ombygning af Nordkraft – Aktiv med Demens
Fremrykkede anlægsinvesteringer

-1.136
-425
453
470
76
-1.081
-645
1.020
-10.874

Overføres ikke: Afsluttede projekter:
Udvendig vedligeholdelse (Projekt 1390)
Separatkloakering
Energibesparende foranstaltninger 2020

-13.197
-1.033
66

972
13.197
-975
1.033
-66
-7.111
2.213
-170

Nedrivning af gl. skøjtehal
Vejgaard Bymidte – tagrenovering

-2.213
-470

Gl. Lindholm skole
Ombygning af Nordkraft – Aktiv med Demens

-76
-1.020

Fremrykkede anlægsinvesteringer

10.874

I alt fra anlæg 2021 (sektor i gammel struktur)

15.913

-10.118

15.913

Beløbet anvendes til:
Sektor Fælles kommunale udgifter (ØE) i ny struktur
Samme projekter i 2022:

0 kr.

0

0

Andre projekter i 2022:

0 kr.

0

0

Sektor Plan og Miljø (Klima og Miljø) i ny struktur
Samme projekter:
Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse
Energibesparende foranstaltninger i 2021

975
7.111

Fjernvarmekonvertering
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Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)

Overførsel
(Brutto)

Udgifter

Indtægter

Energibesparende foranstaltninger 20219 – Klimaskærm Boulevarden 13
Vester Mariendal skole
Klimaskærme – øvrige udgifter Boulevarden 13

1.136
425
-453

Vestbjerghallen - tagrenovering
Gistrup skole - facaderenovering

1.081
645

Sektor Arealer (By og Land) i ny struktur
Samme projekt i 2022: Ejendomsanalysen

-16.884

I alt til anlæg 2022 (på tværs af sektorer)

11.090

-16.884

+= mindreudgifter i 2021, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2022
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Punkt 7.

Godkendelse af indgåelse af samarbejdsaftaler – Konto for markedsføring af sport
2022-021582
Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender,
at der indgås samarbejdsaftaler med henholdsvis AaB A/S og Aalborg Basketball Klub jf. sagsbeskrivelsen, og
at udgiften markedsføring afholdes fra konto for markedsføring af sport.
Sagsbeskrivelse
Økonomi og Erhverv har haft drøftelser om at indgå samarbejdsaftaler med henholdsvis AaB A/S og Aal-borg
Basketball Klub.
I udkast til samarbejdsaftalerne forudsættes det, at Aalborg Kommune betaler henholdsvis 300.000 kr. til AaB
A/S, og 100.000 kr. til Aalborg Basketball Klub for markedsføring af Aalborg Kommune.
Det er vurderingen, at der er tale om markedsprisen for den markedsføring Aalborg Kommune modtager ud
fra eksponeringstallene og de aftalte markedsføringstiltag. Vurderingen er foretaget med baggrund i
”vurdering af Aalborg Kommunes samarbejdsaftaler med lokale eliteidrætsklubber”, der er vedlagt som bilag.
Udkast til samarbejdsaftaler med henholdsvis AaB A/S og Aalborg Basketball Klub, samt eksponeringstal – fra
den foregående sæson er vedlagt som bilag.

Beslutning:
Godkendt.
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Bilag:
Udkast til Samarbejdsaftale med AaB A/S
AaB A/S - eksponeringstal 2020 - 2021
Udkast til Samarbejdsaftale med Aalborg Basketball Klub
Aalborg Basketball Klub - eksponeringstal 2021
Vurdering af samarbejdsaftaler med eliteidrætsklubber - Publicity for Aalborg Kommune.pdf

Økonomiudvalget

Møde den 28.03.2022
kl. 09.00

Side 29
2 afaf243

Økonomiudvalget

Punkt 8.

Orientering om bevægelser på kontoen for markedsføring af sport og kontoen for
erhvervssamarbejde
2021-072089
Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalget orientering om alle disponeringer på kontoen for
markedsføring af sport og kontoen for erhvervssamarbejde i perioden fra 1. januar 2022 til 17. marts 2022.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Kontoen for markedsføring af sport
På baggrund af indgåede samarbejdsaftaler for perioden 1. januar til 31. december 2022 er der i perioden 1.
januar til 17. marts 2022 foretaget følgende udbetalinger fra kontoen for markedsføring af sport:


Aalborg Håndbold
Udbetaling jf. samarbejdsaftale på 250.000 kr. for markedsføring.
Samarbejdsaftale inkl. eksponeringstal for Aalborg Håndbold 2021 er vedlagt som bilag.



Aalborg Pirates
Udbetaling jf. samarbejdsaftale på 250.000 kr. for markedsføring.
Den indgåede aftale har desuden udløst en placeringsbonus på 50.000 kr. som følge af deltagelse i
Final 4
Samarbejdsaftale inkl. eksponeringstal for Aalborg Pirates 2021 er vedlagt som bilag.



Aalborg Cykle-Ring
Udbetaling jf. samarbejdsaftale på 75.000 kr. for markedsføring.
Samarbejdsaftale er vedlagt som bilag.



EH Aalborg
Udbetaling jf. samarbejdsaftale på 100.000 kr. for markedsføring.
Samarbejdsaftale og eksponeringstal er vedlagt som bilag.



Triton
Udbetaling jf. samarbejdsaftale på 75.000 kr. for markedsføring.
Samarbejdsaftale er vedlagt som bilag.



Racing Arena Aalborg
Udbetaling jf. samarbejdsaftale på 50.000 kr. til markedsføring.
Samarbejdsaftale inkl. eksponeringstal for Racing Arena Aalborg 2019, 2020 og 2021 er vedlagt
som bilag.

Kontoen for erhvervssamarbejde
Der er i perioden fra 1. januar til 17. marts 2022 foretaget følgende udbetalinger fra kontoen for
erhvervssamarbejde:


Port of Aalborg Logistics A/S
Udbetaling til Grønlandsydelser (Arctic Consensus) på 25.000 kr. i 1. kvartal 2022.
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Bilag:
Aalborg Håndbold - Samarbejdsaftale inkl. eksponeringstal for 2021
Aalborg Pirates - Samarbejdsaftale
Aalborg Pirates - eksponering 2021.pdf
Aalborg Cykle-Ring - Samarbejdsaftale
EH Aalborg ApS - Samarbejdsaftale
EH Aalborg - Eksponeringstal 2021.docx
Triton - Samarbejdsaftale
Racing Arena Aalborg - Samarbejdsaftale
Racing Arena Aalborg - Eksponeringstal 2019, 2020 og 2021
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Punkt 9.

Godkendelse af ekspropriation til udvidelse af Selma Lagerløfs Vej
2020-063155
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der træffes beslutning om ekspropriation i henhold til lov om offentlige veje § 94-123,
at de indgåede forligsaftaler med lodsejerne om ekspropriationserstatningen tiltrædes, og
at By og Land i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålene.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse – ekspropriationens omfang
I forbindelse med opførelse af Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) i Aalborg Ø og vedtagelse af lokalplan
4-4-109/KP-tillæg H.024, er der behov for nyanlæg og ændringer i den eksisterende infrastruktur, hvorfor
Selma Lagerløfs Vej udbygges.
Udbygningen vil sikre en tilstrækkelig infrastruktur til og fra det nye universitetshospital, for bilister,
udrykningskøretøjer, kollektiv trafik, cyklister og fodgængere.
Mod nord grænser Selma Lagerløfs Vej op til Universitetsboulevarden. Her afgrænses projektet ved at lede
fodgængere og cyklister mod vest til en større dagligvarebutik (Føtex). Øst for Selma Lagerløfs Vej ligger i
dag dyrkede marker og NAU, som er under opførelse.
Ved den nordvestlige strækning ligger Universitetsområdet, som rummer en del offentlige funktioner, boliger
og erhverv. Langs den øvrige del af Selma Lagerløfs Vej ligger en række arealer udlagt til blandet bolig og
erhverv. På nogle af arealerne er der overvejende opført kontorer og undervisningslokaler, mens andre
endnu henligger ubebyggede.
Selma Lagerløfs Vej udbygges dermed for at kunne håndtere den trafik og sikre mobilitet for alle i området.
Det eksisterende tværprofil sideudvides og der anlægges fortove og cykelstier i begge sider. Desuden
anlægges der flere svingbaner for at sikre fremkommeligheden til de allerede bebyggede områder. For at
sikre det kommende +BUS-tracé etableres et nyt 4-benet signalanlæg ved Bertil Ohlins Vej, som vil give den
kollektive trafik, cyklister og fodgængere adgang til NAU. Ved det nye signalanlæg etableres to nye
busstoppesteder med fodgængerfelter og krydsningsheller for de bløde trafikanter.
Ved befæstede arealer opsamles overfladevand og ledes til kloak. Langs skråninger vil regnvand nedsive
diffust som i dag, ydermere etableres der et trug for at sikre eventuelt overfladevand ikke strømmer ud fra
vejmatrikel.
Tidsplan
Anlægsarbejdet forventes udført i 2022.
Berørte ejendomme
Ekspropriationens omfang fremgår af ekspropriationsbeskrivelserne med lodsejerfortegnelser samt
tilhørende kortbilag, som forefindes i sagen.
Ekspropriationen berører 14 løbenumre.
Lb. nr. 1 - Ejer: Aalborg Kommune
Litra 7000an, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Lb. nr. 2 - Ejer: Region Nordjylland
Matr.nr. 66 og 14k Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Areal der eksproprieres, udgør ca. 1.205 m2
Areal der anvendes til midlertidigt arbejdsareal udgør ca. 500 m2
Lb. nr. 3 - Ejer: Salling Group Ejendomme A/S
Matr.nr. 4t, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Areal der eksproprieres, udgør ca. 140 m2
Areal der anvendes til midlertidigt arbejdsareal udgør ca. 135 m2
Lb. nr. 4 - Ejer: Aalborg Kommune
Matr.nr. 4æ, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Lb. nr. 5 - Ejer: Birgit Løgstrup
Matr.nr. 4aa, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
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Areal der eksproprieres, udgør ca. 1.605 m2
Areal der anvendes til midlertidigt arbejdsareal udgør ca. 1.255 m2
Lb. nr. 6 - Ejer: E/F Sigrid Undsets Vej 3, Techcollege
Matr.nr. 4u, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Areal der eksproprieres, udgør ca. 60 m2
Areal der anvendes til midlertidigt arbejdsareal udgør ca. 60 m2
Lb. nr. 7 - Ejer: Ejendomsinteressentskabet af 1. maj 2003
Matr.nr. 4z, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Areal der eksproprieres, udgør ca. 305 m2
Areal der anvendes til midlertidigt arbejdsareal udgør ca. 180 m2
Lb. nr. 8 - Ejer: Laust og Johanne Løgstrup
Matr.nr. 4ab, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Areal der eksproprieres, udgør ca. 625 m2
Areal der anvendes til midlertidigt arbejdsareal udgør ca. 890 m2
Lb. nr. 9 - Ejer: Aalborg Kommune
Litra 7000t, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Lb. nr. 10 - Ejer: Nobelparken A/S
Matr.nr. 4v, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Areal der eksproprieres, udgør ca. 675 m2
Areal der anvendes til midlertidigt arbejdsareal udgør ca. 855 m2
Lb. nr. 11 - Ejer: Nobelparken A/S
Matr.nr. 4a, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Areal der eksproprieres, udgør ca. 1130 m2
Areal der anvendes til midlertidigt arbejdsareal udgør ca. 990 m2
Lb. nr. 12 - Ejer: Coldinggaard Aalborg I/S
Matr.nr. 2ac, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Areal der eksproprieres, udgør ca. 270 m2
Areal der anvendes til midlertidigt arbejdsareal udgør ca. 115 m2
Lb. nr. 13 - Ejer: Aalborg Kommune
Litra 7000ah, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Lb. nr. 20 - Ejer: Birgit Løgstrup
Matr.nr. 4aa, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Areal der eksproprieres, udgør ca. 800 m2
Areal der anvendes til midlertidigt arbejdsareal udgør ca. 1.200 m2
Det samlede areal der eksproprieres andrager 6815 m2
Det samlede areal der eksproprieres til midlertidigt arbejdsareal udgør 6180 m2
Øvrige oplysninger
Under åstedsforretningen den 16. februar 2022 blev der redegjort for den påtænkte ekspropriation og
dennes nærmere omfang, og det blev påvist, hvorledes de påtænkte foranstaltninger vil berøre de af
ekspropriationen omfattede ejendomme.
Der er ikke indgået forlig med lodsejerne om erstatningen.
Under åstedsforretningen og i den efterfølgende indsigelsesperiode er der indkommet bemærkninger,
forslag til ændringer og indsigelser mod projektet fra lodsejerne, således som dette fremgår under de enkelte
løbenumre.
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Samlede bemærkninger fra lb.nr. 10, 11 og 12:
Lodsejernes indsigelse:
Der er i dag ikke voldsom meget lokal trafik på Selma Lagerløfs Vej. Det er også vanskeligt at se, hvorfor
den lokale trafik vil skulle forøges væsentligt i fremtiden. Hovedindgangen til NAU etableres via Hadsund
Landevej. Derfor vil den forøgede trafik til NAU ikke føres ad Selma Lagerløfs Vej.
Svar: Ikke imødekommet
Hovedindgangen til NAU er planlagt via Hadsund Landevej, men personale og akutmodtagelsen sker via
Selma Lagerløfs Vej. Der er derudover mange andre kilder til trafikvækst i området. Hele området omkring
Selma Lagerløfs Vej og NAU er under udbygning og vil i de kommende år opleve stigning i trafikken bl.a.
pga. NAU, nye erhvervs- og boligområder. Tidligere vurderinger af de forventede trafikmængder i området
udarbejdet af eksterne konsulenter peger på en forventet vækst på ca. 50%.
Lodsejernes indsigelse:
Der planlægges fortov og cykelsti i begge sider af vejen. De eksisterende cykel- og stisystemer i området
omkring Aalborg Universitet er hovedsagelig benyttet til både fodgængere og cyklende. Det fungerer ganske
udmærket. Det virker ikke velbegrundet, at der skal være både fortov og cykelsti, når der alle andre steder i
området er anlagt velfungerende stier til begge formål.
Den gående trafik må formodes at ville benytte den nye +Bus-rute helt ind til NAU. Det er derfor vanskeligt at
se, hvilke fodgængere der vil benytte fortove langt Selma Lagerløfs Vej.
Den cyklende trafik benytter de interne cykelstier. Den cyklende trafik kommer hovedsagligt vest fra Frederik
Bajers Vej og rundt i området. Den må formodes stort set kun at skulle krydse Selma Lagerløfs Vej og ikke
køre så meget ad selve vejen. Derfor kan der ikke være et aktuelt behov for at anlægge både fortov og
cykelsti i begge vejsider. Lodsejerne har herved ikke taget stilling til, i hvilken side af vejen behov for en
fælles fodgænger/cykelsti er størst og bør anlægges. Under alle omstændigheder vil disse betragtninger tale
for en mindre omfangsrig ekspropriation, end der lægges op til.
Svar: Ikke imødekommet
Aalborg Kommune arbejder efter den politisk vedtagne Mobilitet 2040-plan. Hovedformålet heri er at arbejde
mod bæredygtig mobilitet, herunder at sikre gode forhold for cyklister og fodgængere. Det er derfor
nødvendigt at sikre god sammenhæng i systemerne for disse trafikanttyper og at undgå større og
unødvendige omveje. Selma Lagerløfs Vej får efter ombygningen karakter af en bygade, der forbinder de
mange nye anlæg i området – ikke kun NAU - og herunder sikrer gode forbindelser for buspassager,
cyklister og fodgængere. Der må i høj grad forventes en del intern trafik i området, f.eks. mellem NAU og de
forventede sundhedsrelaterede virksomheder i området. Det er samtidig vigtigt at huske, at Selma Lagerløfs
Vej-Hadsundvej er den direkte forbindelse mellem Gistrup plus det øvrige sydlige opland og det nye
udviklingsområde. Aalborg Kommune arbejder derfor, jf. Mobilitet 2040-planen, hårdt på at en stor del af
trafikken mellem bolig, arbejde og indkøb på denne strækning kan foregå til fods, på cykel eller med bus.
Lodsejernes indsigelse:
Lodsejerne vil henstille, at alle muligheder for at bevare byggeretterne undersøges til bunds i forbindelse
med en indstilling til kommunalbestyrelsen. Aalborg Kommune må have en interesse i, at de formål, som
jordarealerne forventes anvendt til, kan gennemføres uden begrænsninger.
Svar: Ikke imødekommet
Bebyggelsesprocenten er angivet i lokalplanen og kan ikke fraviges ved en deklaration. Det vil kræve et
tillæg til lokalplanen, hvilket Aalborg Kommune ikke ønsker. Det er forholdsvis få m 2, der mistes, og i
forbindelse med et konkret projekt kan der søges om dispensation. Som eksempel kan nævnes, at det
samme projekt på matr.nr. 2ac ville øge bebyggelsesprocenten fra 70 til 70,62 henholdsvis før og efter
ekspropriationen.
Økonomi
Den samlede anlægsudgift for udbygningen af Selma Lagerløfs Vej andrager i alt ca. 16 mio kr. ekskl.
moms. Erstatningsbeløbet estimeres at udgøre 1,3 mio. kr. og afholdes over projekt 2v0005.
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Bilag:
Ekspropriationsplan 1-7
Ekspropriationsplan 8-13 og 20
Oversigstkort - ekspropriation Selma Lagerløfs Vej
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Punkt 10.

Godkendelse af mødeplan for Senior- og Omsorgsudvalget 2022
2021-050290
Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at vedlagte mødeplan 2022 for Senior- og
Omsorgsudvalget godkendes.
Indstillingen blev ikke godkendt, idet følgende fem udvalgsmedlemmer ikke kunne godkende indstillingen:
Kristoffer Hjorth Storm
Lasse Frimand Jensen
Mette Ekstrøm
Peter Larsen
Daniel Nyboe
Daniel Borup godkendte indstillingen og ønsker at anvende Styrelseslovens § 20 stk. 1.
Torben Froberg Poulsen var fraværende.
Økonomi og Erhverv bemærker, at ethvert udvalgsmedlem kan indbringe udvalgets beslutninger om
mødeplan for byrådet efter Styrelseslovens § 20, stk. 1.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
På foranledning af et udvalgsmedlem ønskes mødeplan for Senior- og Omsorgsudvalget ændret fra onsdag
(2. og 4. onsdag) til en anden ugedag.
Der er udarbejdet vedlagte forslag til mødeplan, hvor udvalgets møder flyttes til 2. og 4. torsdag i måneden.
Det giver ikke anledning til ændring af Forretningsorden for Senior- og Omsorgsudvalget, idet dagsorden for
ordinært møde skal være tilgængeligt i det elektroniske dagsordenssystem 5 dage før mødet.
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Bilag:
UDKAST - Mødeplan for Senior- og Omsorgsudvalget - 2022 - torsdag lige uge
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Punkt 14.

Eventuelt
Beslutning:
Orientering om aktuel status vedrørende ukrainske flygtninge. Der er opbakning til det foreslåede niveau for
kompensation vedr. indkvartering og at der arbejdes videre med etablering af en centerløsning til midlertidig
boligindkvartering. Der gives fornyet status på Økonomiudvalgets møde den 25. april 2022.

Orientering om opsamling fra Tryg Aalborg

Der afholdes fællesmøde med Tryg Aalborg mandag den 13. juni 2022, kl. 9-10.
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Punkt 15.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 16.

Underskriftsside
Beslutning:
-
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