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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Optagelse af nyt punkt på dagsordenen: Ændring af starttidspunkt for Økonomiudvalgsmøderne.
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Punkt 2.

Godkendelse - Kommunale dokumenter - tegningsbemyndigelse 2022
2022-000087
Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,
at der til dokumenter vedrørende køb og salg og andre dispositioner over kommunens faste ejendomme,
optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser gives tegningsbemyndigelse til økonomidirektør Tommy
Christiansen som anført i sagsbeskrivelsen,
at der til dokumenter vedrørende kvitterings- og /eller rykningspåtegninger på pantebreve gives
tegningsbemyndigelse til økonomidirektør Tommy Christiansen som anført i sagsbeskrivelsen, og
at der til dokumenter vedrørende oprettelse og ophævelse af konti i pengeinstitutter mv. samt tilslutning til
Pengeinstitutternes Betalingsformidlingscenter (Nets)/systemer gives tegningsbemyndigelse til
økonomidirektør Tommy Christiansen som anført i sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Den 1. april 2022 tiltræder Tommy Christiansen som ny økonomidirektør i Aalborg Kommune. Som
konsekvens heraf skal de gældende kommunale tegningsbemyndigelser ajourføres som anført i
nedenstående. Det bemærkes, at det kun er de bemyndigelser, som påvirkes af nyansættelsen af
økonomidirektør, der er medtaget.
Følgende:
 Borgmester Thomas Kastrup-Larsen
 1. viceborgmester Helle Frederiksen
 2. viceborgmester Vibeke Gamst
 Rådmand Jan Nymark Thaysen
 Rådmand Nuuradiin Hussein
 Rådmand Kristoffer Hjort Storm
 Rådmand Morten Thiessen
 Rådmand Jes Lunde
 Rådmand Per Clausen
er hver for sig ved deres underskrift i forening med én af følgende personer bemyndiget til at forpligte
Aalborg Kommune ved køb og salg og andre dispositioner over kommunens faste ejendomme, optagelse af
lån og påtegnelse af garantiforpligtelser.
Alle forvaltningsområder
 Kommunaldirektør Christian Roslev
 Økonomidirektør Tommy Christiansen
Økonomi og Erhverv
 Kommunaldirektør Christian Roslev
 Økonomidirektør Tommy Christiansen
Kvitterings- og /eller rykningspåtegninger på pantebreve
 Kommunaldirektør Christian Roslev
 Økonomidirektør Tommy Christiansen
 Kontorchef Jens-Erik Quortrup
Er bemyndiget til – 2 sammen – at lave nævnte påtegninger, dog undtaget kvitterings- og/eller
rykningspåtegninger på pantebreve vedr. ejendomsskattelån i Job og Velfærd.
Oprettelse og ophævelse af konti i pengeinstitutter mv.
 Økonomidirektør Tommy Christiansen
 Kontorchef Tina Brix
er enten 2 sammen eller hver for sig i forening med én af følgende personer



Specialist Nicklas Emil Petersen
Specialist Lene Colding Klitgaard

bemyndiget til





At oprette og ophæve konti i pengeinstitutter, som ikke giver mulighed for kredit,
At underskrive fuldmagter til Betalingsservice (Nets) vedrørende overførsel af beløb
Ved underskrift på fuldmagter, at bemyndige personer, der i forening skal kunne disponere over
indeståender/værdipapirer på pengeinstitutkonti eller deponeret i pengeinstitut
Ved underskrift på fuldmagter, at bemyndige personer, der i forening skal kunne indløse
pengeforsendelser hos postvæsenet.

For ovenstående gælder yderligere, at
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Oprettelse af pengeinstitutkonti med mulighed for kredit sker ved underskrift fra borgmesteren eller
én af de 2 viceborgmestre samt en person, der er bemyndiget dertil af byrådet (Styrelsesloven § 32),
dvs. kommunaldirektøren eller vicekommunaldirektøren.
ved selvejende institutioners girokonti, hvor kommunen er regnskabsførende, gives bemyndigelse til
personer, der i forening skal kunne disponere over indeståender, af vicekommunaldirektøren eller
kontorchefen i Finanskontoret i forening med den selvejende institutions bestyrelsesformand.

Tilslutning til Pengeinstitutternes Betalingsformidlingscenter (Nets)/systemer
 Økonomidirektør Tommy Christiansen
 Kontorchef Jens-Erik Quortrup
 Kontorchef Tina Brix
er bemyndiget til – 2 sammen – at underskrive aftaler m.v. om tilslutning til pengeinstitutternes
betalingssystemer.
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Punkt 3.

Godkendelse af lokalplan 5-1-107 Nord for Vadum Kirkevej, Vadum (1. forelæggelse)
2020-060852
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 5-1-107,
at der ikke skal laves en miljørapport,
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger
at infrastrukturforbedringer langs Vadum Kirkevej finansieres via afsat pulje til oplandsbyer med
særligt vækstpotentiale.
Realisering af lokalplanen vil have direkte såvel som afledte økonomiske konsekvenser for kommunens
økonomi som beskrevet i afsnittet ”Økonomi”. Som følge af byudviklingen opstår der behov for ændring af den
trafikale infrastruktur langs nordsiden af Vadum Kirkevej.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på knap 4 ha. Langs lokalplanområdets vestlige grænse løber Gammelå fra
nord til syd og åen vil sammen med et rekreativt område langs åens østlige side udgøre et nyt naturstrøg,
som skal fungere som rekreativt område og medvirke til håndtering af overfladevand fra det nye boligområde
øst for Torpet Kærvej.
Det nye boligområde består af tæt-lav og/eller etageboliger. Antallet af boliger er ca. 55 alt efter endelig
disponering af området.
Lokalplanområdet får vejadgang fra Vadum Kirkevej via en mindre forlægning af Torpet Kærvej. Der
etableres en ny boligvej internt i det nye boligområde og samtidig skal anlægges stier. Stiforbindelser i det
rekreative område langs Gammelå skal desuden sikre gode forbindelse langs med og på tværs af Gammelå.
Der sikres en ny cykel-/gangbro over Gammelå i den forbindelse.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalgets møde den 23. juni 2022 og byrådet den 15. august 2022.
Link til digital plan
Lokalplan 5-1-107
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planen er at muliggøre ny boligbebyggelse øst for Torpet Kærvej. Som en del af lokalplanen
udlægges et nyt rekreativt område langs Gammelå.
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Baggrunden for lokalplanen er et konkret ønske fra en udvikler. Udvikling af området er i overensstemmelse
med byudviklingsplanen for Vadum, som blev godkendt i byrådet i januar 2021 (punkt 6).
Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af tæt-lav- og etageboliger. Det forventes, at der er
efterspørgsel efter mindre boliger i Vadum, så der bliver mulighed for at fraflytte det større parcelhus.
Dermed kan igangsættes en flyttekæde, hvor nye børnefamilier får mulighed for at flytte ind i ledige
parcelhuse. Børnefamilier kan også finde det attraktivt at flytte til et nyt område med tæt-lav eller
etageboliger.
Lokalplanens indhold
Naturstrøget langs østsiden af Gammelå udformes som et nyt ådalstracé. I den forbindelse skal Gammelå’s
skrænter på østsiden reguleres, og ådalen som helhed skal understøtte rekreation for de kommende
beboere. Naturstrøget har flere funktioner som fælles udendørs opholdsareal, naturområder,
regnvandshåndtering, beplantning og stier.
I tilknytning til boligområdet skal der indrettes nære fælles udendørs opholdsarealer. En mindre del af de
fælles udendørs opholdsarealer kan placeres i ådalen.
Kantzonen mellem bolig og boligvej skal indrettes, så der skabes plads til et semiprivat opholdsareal og
kantzonen skal delvis fremstå grøn/beplantet. Desuden skal der til hver bolig indrettes et privat opholdsareal.
Ambitionen er at sætte rammerne for en nutidig arkitektur af høj kvalitet, og hvor traditionelle principper for
byggeri kombineres med funktionalitet. Lokalplanen stiller blandt andet krav til bygningernes tagformer og
materialer for at skabe en sammenhængende struktur. Samtidig hermed ønskes også en forskellighed for
hver 15-20 boligenheder for at opnå en diversitet i bebyggelsens udtryk.
Lokalplanområdet fremstår forholdsvis fladt, og der vil i forbindelse med byggemodning af området være
mulighed for at delvis at hæve terrænet med op til 0,75 m, for at skabe bedre mulighed for at klimasikre
området mod stigende grundvandsspejl og bedre mulighed for regnvandshåndtering uden at skulle pumpe.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Vadum Kirkevej ved at der etableres en ny vejtilslutning via
Torpet Kærvej. Flytning af vejtilslutningen gør, at der skabes et mere trafiksikkert vejforløb. Området øst for
lokalplanområdet er også udlagt til boligformål. Der sikres mulighed for en kommende vejadgang i den
nordlige del af lokalplanområdet. Boligerne tilgås via en ny intern vej, der snor sig igennem området.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Torpet Kærvej via en ny boligvej, som får navnet Engsløjfen. Navnet er
foreslået af udvikler.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
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 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
De overordnede politiske målsætninger, vedtaget i forbindelse med Mobilitet 2040 er, at flere ture skal
foretages på cykel eller ved gang, og der er samtidig målsætning om færre tilskadekomne i trafikken.
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På den baggrund vurderer By og Land, at der er behov for etablering af fortov langs nordsiden af Vadum
Kirkevej på en strækning på ca. 80 m. Den smalle kørebane nødvendiggør, at hastigheden på Vadum
Kirkevej skal nedsættes til 40 km/t. Vadum Kirkevej passerer Gammelå, og broen skal udvides, så der også
er plads til et fortov over åen.
Fortovet vil sikre en trafiksikker forbindelse for gående langs Vadum Kirkevej fra vejadgangen ved Torpet
Kærvej til Foltmannsvej. Udgifterne til etablering af fortov, udvidelse af kørebane/bro og vejafvanding er
estimeret til ca. 0,3 mio. kr. I overslaget er det antaget, at der kan godkendes en hastighedsnedsættelse
uden etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der er ikke afsat midler til anlæg af ovennævnte
tiltag på kommunens budget.
Der er igangsat yderligere to lokalplaner i Vadum, som begge vurderes at medføre behov for etablering af
fortov. Prisen for dette er estimeret til ca. 1,3 mio. kr.
Følgende muligheder for finansiering er i forbindelse med lokalplanlægning undersøgt (gælder for alle tre
lokalplanområder):
1. Udbygningaftale om infrastruktur (planlovens kap. 5a) vurderes ikke at kunne anvendes ifølge
kommunens administrationspraksis, da der er tale om en lokalplan, som er i overensstemmelse med
kommuneplanen.
2. Betingelse for ibrugtagning (planlovens § 15, stk. 2) vurderes ikke at kunne anvendes, når der er tale
om et fortov langs en offentlig vej.
3. Vilkår i forbindelse med ny vejadgang (Lov om offentlige veje § 49, stk. 5 og 6) vurderes ikke at
kunne anvendes, da anlæg af fortov ikke er påkrævet i forbindelse med med en ny vejadgang.
4. Vejbidrag (Lov om offentlige veje, kap. 4) kan anvendes, hvis vejen er direkte nabo til
lokalplanområdet og samtidig ligger i byzone. I dette tilfælde ligger vejen i landzone og mulighed for
vejbidrag kan derfor først anvendes efter lokalplanens endelige godkendelse. Vejbidag kunne
anvendes på den del der grænser op til lokalplanen, men ikke for den resterende del mod vest. I de
tre konkrete lokalplantilfælde vurderes muligheden for at anvende vejbidrag for at være forpasset, da
dette bør italesættes tidligt i lokalplanprocessen.
By og Land foreslår, at udgiften finansieres via afsat pulje til oplandsbyer med vækstpotentiale. Det kan
oplyses, at Byrådet har afsat 2 x 2,5 mio. kr. til forbedringsprojekter i de 11 oplandsbyer i 2022 og 2024 samt
5,0 mio. kr. i 2027.
Lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området ifølge lokalplanen
skal overføres fra landzone til byzone, kan ejeren forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da
ejeren imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet har ejeren fraskrevet sig denne mulighed.
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes således ikke at medføre direkte udgifter til overtagelse af ejendom
for kommunen.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 5-1-107 Nord for Vadum Kirkevej, Vadum
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Punkt 4.

Godkendelse af forlængelse af lejekontrakt, Fjordbyen
1851-1739
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender en forlængelse med 15 år af lejekontrakten
mellem Aalborg Kommune og Foreningen Fjordbyen.
Vibeke Gamst kan ikke anbefale.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
På baggrund af byrådsbeslutning af 18.06.2018 (punkt 12), indgik Aalborg kommune i 2018 en ny
lejekontrakt med Foreningen Fjordbyen. Baggrunden for den nye lejekontrakt var at lave en nutidig kontrakt
med tydelige bestemmelser, idet der igennem længere tid, var opstået en række kritisable forhold i
foreningens brug af det lejede areal. Der var flere steder bygget for stort, for tæt, og i den nye lejekontrakt
forpligtede Fjordbyen sig til at rette op på disse forhold inden for nærmere angivne frister. Lejekontrakten
foreskriver, at der inden for 2 år fra indgåelse af kontrakten skulle være brandsikret mellem de bygninger,
der stod nærmere end 2 meter fra naboskel. Dette var tilfældet for de fleste bygninger i Fjordbyen, og derfor
har der pågået et stort arbejde med brandsikring. Dette arbejde er overstået og blev udført inden for fristen.
Derudover stilles der i lejekontrakten krav om, at en skorstensfejer skal godkende alle ildsteder, samt at
bebyggelse senest ved salg, reduceres til maks. 45 m 2 i overensstemmelse med kontrakten.
Igennem de seneste 3 år har Fjordbyen således arbejdet intenst for at leve op til lejekontraktens forpligtelser,
og Fjordbyens bestyrelse er meget positive overfor lejekontrakten og beskriver denne som et godt værktøj til
at drifte foreningen. Den sidste større forpligtelse, Fjordbyen står overfor, er etablering af et lovligt system til
håndtering af Fjordbyens spildevand, og her står de over for en udfordring grundet de høje
etableringsomkostninger. I den forbindelse indstilles det, at lejekontrakten forlænges med 15 år, således at
lejeaftalens pkt. 13.2:
”Lejemålet er tidsbegrænset og uopsigeligt for Aalborg Kommunes side indtil 31.12.2037, hvor lejemålet
ophører uden varsel”
igennem et tillæg til lejeaftalen ændres til:
”Lejemålet er tidsbegrænset og uopsigeligt for Aalborg Kommunes side indtil 1.3.2052, hvor lejemålet
ophører uden varsel”
Spildevandshåndtering
Fjordbyen har undersøgt forskellige løsninger til håndtering af spildevand. De har i den forbindelse tilknyttet
en rådgiver fra WSP og har løbende haft dialog med kloakforsyningen. Der er undersøgt forskellige
alternativer til den traditionelle kloakering, såsom et pileanlæg og en vakuumløsning, men det står nu klart,
at kloakering er den eneste gangbare løsning. Ved at lave en traditionel kloakering skal der ud over
etableringsomkostninger, også betales tilslutningsbidrag, hvilket samlet set er estimeret til at beløbe sig til
ca. 42.000 kr. per skur. Der er derfor endnu ikke sket en lovliggørelse af spildevandshåndteringen, idet det
afventer en afklaring af en samlet løsning, der derefter implementeres på alle 122 parceller.
Den nuværende lejekontrakt har en resterende løbetid på ca. 15 år, hvilket er en kort afskrivningsperiode for
så stort et anlægsprojekt, og det betyder, at det ikke er muligt for Fjordbyen at optage lån til projektet. Ved at
forlænge lejekontrakten med yderligere 15 år, vil Fjordbyen kunne optage lån, og samtidig have en lang
afskrivningsperiode, så alle foreningens medlemmer vil have mulighed for at betale og dermed forblive en
del af Fjordbyen. En forlængelse af lejekontrakten er dermed essentiel for Fjordbyens fortsatte eksistens,
idet det ellers formegentlig ikke vil være muligt at lave en lovlig spildevandshåndtering, og lejekontrakten
som følge deraf skal opsiges ved udløb af 5-års fristen.
Med en kontraktforlængelse vurderer Fjordbyens bestyrelse, at det er muligt at få løsningen
færdigimplementeret inden den 5-årige frist udløber om ca. 1½ år. Selve anlægsperioden vil være 4-5
måneder, men dertil kommer detailprojektering og myndighedsbehandlingen.
Årlig status
I forbindelse med byrådsbeslutningen i 2018 blev det vedtaget, at Fjordbyen skulle give en årlig status på
forholdene i Fjordbyen, herunder efterlevelse af lejekontraktens forpligtelser, samt hvilke skure der er blevet
solgt og til hvilke priser. Beskrivelsen ovenfor kan suppleres med oplysning om, at der det seneste år har
været 8 salg af skure i Fjordbyen, hvilket er meget lig de seneste 3 år. Lejekontrakten foreskriver, at et skur
skal bringes i kontraktmæssig stand ved overdragelse, og ud af de 8 solgte skure har 2 af disse været i en
størrelse, der ved salg skulle tilbageføres i størrelse til max 45 m 2.
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Det drejer sig om henholdsvis nr. 106, hvor der er fjernet 8 m 2 og om nr. 120, hvor der er fjernet 10 m 2. Disse
skure er efterfølgende brandsikret i henhold til lejeaftalen. De solgte skure har haft varierende værdi og er
blevet solgt for mellem 25.000 kr. og 300.000 kr., hvilket er i samme niveau som de foregående år.
Økonomi
Der er ingen umiddelbare økonomiske forpligtelser for Aalborg Kommune forbundet med forlængelse af
lejekontrakten. Lejeindtægten vil fortsætte uforandret, og reguleres årligt i henhold til netto-prisindekset. Den
årlige leje udgør pt. ca. 120.000 kr.
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Punkt 5.

Godkendelse af etablering af vuggestue i pasningsgarantiområde centrum.
Tillægsbevilling
2022-005417
Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der jf. budgetaftale etableres en vuggestue til 60 børn i pasningsgarantiområde centrum i 2024 ud over
den allerede godkendte anlægsramme på dagtilbudsområdet i budget 2022-2025,
at By og Land iværksætter afklaring af placering til vuggestuen, og
at der gives en samlet tillægsbevilling på 25,0 mio. kr. til grundkøb og etablering af en 60 børns vuggestue.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Der er pasningsgaranti i Aalborg Kommune, så alle forældre, der ønsker pasning til deres barn i alderen 0-6
år, kan få et tilbud om en plads. For at kunne overholde pasningsgarantien og have et godt
planlægningsgrundlag for den fremtidige kapacitet udarbejder forvaltningen hvert år en ”Plan for sikring af
pasningsgarantien.” Planen beskriver pasningssituationen i de fire pasningsgarantiområder, som Aalborg
Kommune er opdelt i, og afdækker kommende udfordringer - primært på baggrund af befolkningsprognosen.
Som led i budgettet for 2022-25 aftalte budgetforligspartierne:
”Derudover tyder de nuværende fødselstal på, at der kan blive behov for yderligere en
60-børns vuggestue i 2024. Da byggeriet af en ny vuggestue typisk vil vare 3-4 år, er
det vigtigt, at der hurtigt iværksættes et byggeri, hvis behovet opstår. Såfremt behovet
opstår, er Budgetforligspartierne (byrådet) indstillet på at godkende en vuggestue ud
over den nuværende anlægsramme til dagtilbudsområdet.”
I forhold til det faktuelle antal fødsler i Aalborg Kommune i 2021, har der været en afvigelse på 48 flere
fødsler end forudsagt i befolkningsprognosen fra Cowi og Økonomikontoret, som har været det primære
planlægningsgrundlag.
Der er flere årsager til, at det allerede nu er nødvendigt at bygge en ny vuggestue til 60 børn, og at den
placeres i pasningsgarantiområde centrum:






Det har vist sig, at der i 2021 er født 48 flere børn end forudsagt i prognosen.
Der er et generelt og vedvarende stort pres på vuggestue- og dagplejepladserne i
pasningsgarantiområde centrum – al kapacitet anvendes, og der er ikke udsigt til, at der bliver ledige
pladser i eksiterende eller kommende institutioner, der er besluttet.
Det er meget vaskeligt at rekruttere kommunale dagplejere i det centrale Aalborg.
En stigende tendens til at forholdsvis flere forældre konkret efterspørger vuggestuepladser.
Færre børn passes i private pasningstilbud.

Byggeriet af en ny 60-børns vuggestue i pasningsgarantiområde centrum vil afhjælpe ovenstående
udfordringer. Udgifterne til byggeriet er samlet på 25,0 mio. kr. Heraf afsættes 21 mio. kr. til selve byggeriet,
mens grundkøb og udgifter til myndighedskrav i forbindelse med byggeriet udgør 4,0 mio. kr. I de 4,0 mio. kr.
indgår fx udgifter til byggemodning, oprydning, tilkørselsforhold, p-pladser, evt. flytning af eksisterende
ledninger og røranlæg.
De samlede anlægsudgifter på 25 mio. kr. gives som tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2022, mens yderligere
henholdsvis 7,0 og 17,0 mio. kr. mio. kr. bevilges i 2023 og 2024.
Da etableringsfasen strækker sig over flere år, bliver det allerede i foråret 2022 nødvendigt at finde
midlertidige løsninger. Dette finansieres af de midler byrådet tidligere i 2021 har afsat til midlertidige
løsninger. Samtidig understreger det nødvendigheden af, at By og Land hurtigt iværksætter afklaring af en
placering til vuggestuen i den sydøstlige del af pasningsgarantiområde centrum (fx Kærby, Eternitten,
Vejgaard).
Budgetmæssige konsekvenser
Anlæg 2022
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Børn og Unge
Sektor: Dagtilbud
05.25.14 Daginstitutioner
Ny vuggestue til 60 børn ................................................................................
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Den samlede investering fordeler sig således:
Investeringsoversigt

2022

2023
2024
- - - Mio. kr.- - 7,0
17,0

Ny vuggestue til 60 børn, inkl. grundkøb

1,0
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Punkt 6.

Godkendelse af værtsskab for international bæredygtighedskonference i 2024
2015-057274
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget,
at Aalborg Kommune arbejder videre med ansøgning om værtsskab for den 10. Europæiske
bæredygtighedskonference (The European Confrence on Sustainable Cities and Towns (EST)), og
at byrådet godkender den økonomiske ramme på yderligere 5 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for
2023-2026, idet mulighederne for en bredere finansiering blandt interessenter og virksomheder afsøges,
inden endelig beslutning om ansøgning om værtskab træffes.
Økonomiudvalget udsatte sagen i mødet den 14. marts 2022 (punkt 16) med henblik på drøftelse i Det
udvidede Økonomiudvalg.
Morten Thiessen var fraværende.
Det udvidede Økonomiudvalg drøfter sagen den 4. april 2022.
Beslutning:
Godkendt.
Det udvidede Økonomiudvalg, der har behandlet sagen den 4. april 2022, er positivt indstillet og ønsker et
kvalificeret oplæg til finansiering af den ønskede byrådsbevilling på 5 mio. kr. Sagen indgår som en del af
budgetlægningen for Budget 2023.
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Sagsbeskrivelse
Fornyet behandling
Følgende afsnit har til formål at belyse de spørgsmål, der blev fremført ved sidste møde i Klima og
Miljøudvalget den 2. februar 2022.
Der laves en kontrakt med ICLEI på ca. 3 mio. kr. , som dækker program, talere (herunder
rejseomkostninger og ophold for hovedtalere), annonceringer, teknisk udvikling og vedligeholdelse af
websteder, overordnet support, kommunikationsomkostninger, konferencemateriale og markedsføring i form
af logo, print af annonceringer, konferencemateriale til deltagere, mm. Herudover skal værtsbyen dække en
række omkostninger såsom et lokalt kontor (lokalt personale, lokale kontoromkostninger), mødested og
teknisk udstyr, online konference platform, tolkning, udgifter til lokale virksomhedsbesøg (udflugter, lokal
transport), catering til selve konferencen (herunder frokoster, velkomstreception og konferencemiddag), et
system til opkrævning af deltagergebyrer. Denne del er estimeret til at koste ca. 4,5 mio. kr.
I forhold til sponsorindtægter er der forskellige erfaringer i Aalborg Kommune. Idrætsmødet har været
dygtige til at søge fonde og modtaget 3 mio. kr., mens Aalborg Event har fundet sponsorer til bl.a. Tall Ships
Race, men her vurderes det også, at synligheden og målgruppen er en helt anden end ved en international
bæredygtighedskonference. Det vurderes dog stadig, at det – i samarbejde med f.eks. Green Hub – bør
være muligt at finde sponsorer. Det vil også skulle findes midler til borgersporet, men her vurderes det, at det
vil være lettere at finde sponsorer og søge fonde og her vil man kunne trække på erfaringer fra
Bæredygtighedsfestivalen. Borgersporet tænkes som en light-version af Bæredygtighedsfestivalen, hvor der
bliver sat fokus på den lokale bæredygtighedsindsats. Ideelt set vil denne del foregå i Kildeparken.
Bæredytighedskonferencen vil være én af tre begivenheder, der vil foregå samtidigt, hvor NetZero Pathways
og ’Borgersporet’ vil udgøre de resterende to. Det forventes, at der vil deltage 1.000+ internationale gæster
til konferencen, og ifølge AKKC lægger en international konferencegæst i gennemsnit 3.500 kr. i byen pr.
dag. Konferencen forventes at køre over 3 dage, hvilket vil svar til en samlet omsætning i byen på 10,5 mio.
kr.
Alt i alt, vil en konference af denne størrelse – og i sammenhæng med både NetZero Pathways og et lokalt
’borgerspor’ – have potentiale for at skubbe Aalborg helt i front hvad angår markedsføring af den grønne
omstilling, både lokalt, nationalt og internationalt, hvilket vil kunne gavne både indsatsen omkring Green Hub
(grønne investeringer og grønne jobs), men i høj grad også styrke kommunens og regionens muligheder for
at tiltrække midler til at yderligere styrke indsatsen.
Deadline for ansøgningen om værtskab er udsat til den 16. maj 2022.

Sagsfremstilling til Klima- og Miljøudvalget den 2. februar 2022
Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2021-24 at styrke den lokale, nationale og internationale
branding af Aalborg Kommune som en bæredygtig kommune ved at afsætte midler (0,3 mio. kr. i 2023 og
0,7 mio. kr. i 2024) til at markere Aalborg Charters 30-års jubilæum med et lokalt, nationalt og internationalt
bæredygtighedsarrangement i Aalborg i 2024. Et arrangement, der også skal have fokus på kommunens
borgere og erhvervsvirksomheder.
Aalborg Kommune har i de seneste år taget store skridt inden for klima og bæredygtighedsområdet. Dette
sker blandt andet via vedtagelsen af Verdensmålsstrategien, som sætter en ambitiøs retning for det
bæredygtige Aalborg, men også via udarbejdelsen af klimaplan og klimabudgetter i regi af DK2020.
Herudover, arbejdes der for fuld kraft gennem Green Hub Denmark på at tiltrække virksomheder med
grønne ambitioner til test og demonstration af grønne teknologier.
I det seneste budget har byrådet afsat midler til Klimaalliancen, hvor der skal etableres klimapartnerskaber
med bl.a. virksomheder, landbrug og civilsamfundet, der kan understøtte klimamål og den grønne omstilling i
Aalborg Kommune.
Med muligheden for at søge om værtskabet for den 10. europæiske bæredygtighedskonference (The
European Conference on Sustainable Cities and Towns (ESCT)) kan byrådets visioner om styrkelse af
Aalborg Kommunes branding og kommunens rolle i det europæiske samarbejde omkring klima og

Økonomiudvalget

Møde den 04.04.2022
kl. 11.15

Side 17
2 afaf428

Økonomiudvalget
bæredygtighed få et ekstra boost og national og international opmærksomhed. Og konferencen vil være et
oplagt forum til fejring af Aalborg Charterets 30-års jubilæum. Fristen for ansøgning om værtskabet er den
22. marts 2022.
Aalborg var tilsvarende vært for konferencerne i 1994 og 2004, hvor Aalborg Charter og Aalborg
Commitments blev grundlagt, og som Aalborg siden har medvirket til en videreudvikling af i samarbejde med
ICLEI ICLEI (Local Governments for Sustainability) og EU. Det er sket bla. gennem afholdelse af ESCTkonferencer ca. hvert 3.-4.år, rundt omkring i Europa. Senest i Mannheim, Tyskland i 2020. ICLEI har
hovedansvaret for konferencernes faglige indhold i tæt samarbejde med værtsbyen, der også står for den
logiske opgave med at arrangere konferencen.
Konferencens samlede budget er på omkring 1 mio. EUR, som påhviler værtsbyen. Dertil kommer en
kommunal personaleressource svarende til en udgift på ca. 1 mio. kr.
Største udgiftspost på budgettet er betaling af ICLEI for planlægningen af det faglige program. Dernæst
følger udgifter til de logistiske opgaver i form af konferencecenter, tolkning til flere sprog, catering,
kommunikation, studieture, kommunikation mv.
Målgruppen for konferencen (4 dage) er borgmestre og topembedsfolk fra kommuner og regioner i Europa.
Der kan forventes +1.000 gæster og en indtægt på deltagergebyr på ca. 2,5 mio. kr.
Med byrådets eksisterende bevilling på 1 mio. kr., det forventede deltagergebyr (2,5 mio. kr.) og
personaleudgiften på 1 mio. kr. er der behov for at rejse yderligere 5 mio. kr., hvorfor realiseringen af
konferencen i Aalborg vil kræve en byrådsbevilling af denne størrelsesorden.
Angående det faglige indhold i konferencen vil Aalborg Kommune få stor indflydelse på at præge det i den
retning, som kommunen ønsker qua vores årelange og tætte samarbejde med ICLEI. Emnerne kunne f.eks.
være klimaplanlægning, klimabudgetter, borgerinddragelse, Power to X, CCS, el-busser, affaldssortering
osv.
Derudover har det betydning for samarbejdet, at Aalborg Kommune har politisk deltagelse i ICLEI’s
bestyrelse med byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen.
Som en del af konferencen vil der også blive etableret et ”borgerspor” i form af udstillinger, debatter og
aktiviteter, der ligner det vi kender fra de tidligere bæredygtighedsfestivaler.
Konferencen kan også tænkes sammen med afholdelse af den årlige konference om grøn omstilling i
erhvervslivet ”NetZero Pathways”, der afvikles for førte gang her i marts måned og herefter forventes
gentaget hvert år. NetZero Pathways konferencen arrangeres af Aalborg Kongres og Kultur Center i
samarbejde med de nationale erhvervsklynger og GreenHub Denmark. Ved at koble byers og lokale
myndigheders klimaudfordringer og klimamål, med erhvervslivets løsninger, vil kunne skabe innovation og
bæredygtig udvikling.
Opsamling den økonomiske ramme til at afholde den 10. europæiske bæredygtighedskonference
Den økonomiske ramme for bæredygtighedskonferencen kan kort opridses som følgende, idet det
bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er usikkerheder om flere af udgifts- og indtægtsposterne.
Der vil blive søgt eksterne midler fra fonde og sponsorer. Evt. indtægter herfra, vil kunne modregnes den
ønskede ekstra byrådsbevilling.
Budgetoversigt ESCT Bæredygtighedskonference 2024 (i mio. kr.)
Udgifter
Betaling af ICLEI, AKKC, catering,
logistik, tolkning mv.
Personaleressourcer, AaK
I alt

Økonomiudvalget

7,5
1
8,5

Møde den 04.04.2022
kl. 11.15

Side 18
3 afaf428

Økonomiudvalget
Budgetoversigt ESCT Bæredygtighedskonference 2024 (i mio. kr.)
Budgetoversigt ESCT Bæredygtighedskonference 2024 (i mio. kr.)
Indtægter
Eksisterende byrådsbevilling
Forventet deltagergebyr
Ønsket ekstra byråds bevilling
I alt
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Punkt 7.

Godkendelse af 2. behandling af køreplan 2022/23 for den kollektive trafik i Aalborg
Kommune
2021-074191
Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra søndag den 7. august 2022
som anført i sagsbeskrivelsen, og
at Klima- og Miljøudvalget bemyndiges til, inden for budgetrammerne, at foretage mindre justeringer i den
godkendte køreplan.
Daniel Borup var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Indledning
I 2020 vedtog byrådet en ny kollektiv trafikpolitik, som den fremtidige kollektive trafik skal udformes efter.
Som et af de første skridt i den retning er udformningen af nyt rutenet, som skal stå klar til 2023, når
Plusbussen kommer.
I 2021 blev udbuddet af bybustrafikken – både bybusserne og Plusbussen - afsluttet, og fra køreplanskiftet
2022 vil en ny busoperatør – Tidebus - stå for hele bybusdriften i Aalborg, og fra 2023 også den nye
Plusbus.
Indtil da planlægges der med uændret køreplan, bortset fra småjusteringer af f.eks. afgangstider.
De sidste mange år har Aalborg Kommune udviklet sig kraftigt - både trafikalt og demografisk. Dette har
løbende ændret betingelserne for den kollektive trafik, så køreplanen hvert år i større og mindre grad er
blevet justeret i køretider og busindsats.
De rutemæssige konsekvenser er beskrevet i afsnit "C :Væsentlige ændringer i køreplan 2022/23 i forhold til
2021/22".
A: Baggrund
Den kollektive trafik i Aalborg Kommune udgøres af et større bybusnet, samt en række omegnsbusser og
telebusser.
Passagerne i den Kollektiv Trafik i Aalborg Kommune er mest at finde i bybusserne - linje 1-17. Linje 2 udgør
grundstammen i den kommende Plusbus.
Under Covid-19 har den kollektive trafik dog mistet ca. en tredjedel af sine passagerer. Det har været en del
af bekæmpelsen af Covid-19, at flest muligt opfordres til at finde alternativer til den kollektive trafik, og at
sikre de, der ikke har andre muligheder, en så sikker transport som muligt bl.a. ved at sikre god plads i
bussen, krav om mundbind og – i perioder – undgå kontantsalg. Det har fået mange til at ændre rejsevaner –
nogle permanent.
Omkørsler på grund af etableringen af PLUS-bussen
I det kommende år – frem til foråret 2023 - forventes fortsat omkørsler på centrale strækninger for den
kollektive trafik, som f.eks. Bornholmsgade og Sohngårdsholmsvej på grund af etableringen af PLUSbussen.
For at mindske generne for passagererne mest muligt har NT og Aalborg Kommune løbende
foranstaltninger, som sikrer passagererne den bedst mulige information.
Der er tale om store omkørsler, hvor mange i perioder har fået længere til stoppestedet, og andre gange har
trafikken gennem omkørslerne været langsom på grund af gravearbejdet, hvilket har giver forsinkelser.
Vurderingen er imidlertid, at samarbejdet mellem busoperatører, chauffører, kommunens planlæggere, NT
og de entreprenører, som udfører vejarbejdet, har været godt.
Bl.a. via ugentlige møder mellem busentreprenørerne, NT, By- og Land og Klima og Miljø for at koordinere
og vidensdele de mange anlægsarbejder, så chauffører og infomedarbejdere til stadighed er klædt så godt
på som muligt til at kunne vejlede borgere og kunder.
Fremkommelighedsproblemer
Stigende biltrafik i og omkring Aalborg har gennem mange år giver stigende fremkommelighedsproblemer for
den kollektive trafik. Siden marts 2020 har også omkørslerne været årsag til fremkommelighedsproblemer.
Økonomiske konsekvenser
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Med de aftaler, der er lavet mellem KL, trafikselskaberne og Regeringen, er der "holdt hånden under" den
kollektive trafik i 2020 og 2021, således, at der er kompenseret for de mistede passagerindtægter og
Corona-relaterede udgifter. Der er endnu ikke indgået aftale om 2022.
De økonomiske konsekvenser af køreplanindstillingen er en årlig merudgift på 150.000 kr., som skyldes
billetsamarbejde med NT ved arrangementer i Gigantium og Portland Park

B: Borgerinddragelse og erfaringer
Henvendelser fra borgere
I alt har der været godt 3.500 henvendelser om den kollektive trafik siden starten af 2021. Langt de fleste
henvendelser til NT om den kollektive trafik i Aalborg Kommune (ca. 2.500) var simple spørgsmål om
køreplanen, mens klager over manglende overholdelse af køreplanen, forsinkelser o.lign. udgør størstedelen
af de egentlige klager, som har været.
Det generelle indtryk fra NT er, at der har været meget få klager over de mange omkørsler, og at det skyldes
et godt forebyggende arbejde med stationsværter og god information på hjemmesiden. Men måske også at
Covid-situationen med meget få passagerer har haft en rolle.
Desuden har der været henvendelser i forhold til kørslen i Danmarksgade.
Efter Nytorvs permanente lukning for bustrafik som konsekvens af Midtbyplanen, blev linje 11 og 14 fra 1.
marts 2020 omlagt midlertidigt til Danmarksgade. Siden har der været flere henvendelser fra beboere i
Danmarksgade om både bil- og bustrafikken. I efteråret (13. oktober 2021) besluttede Sundheds- og
Kulturudvalget, at linjerne 11, 14 og S1 midlertidigt omlægges til Jyllandsgade, samt at den endelige
beslutning om ruteføring af kollektiv trafik i Danmarksgade tages i forbindelse med beslutningen af et nyt
rutenet forventeligt i foråret 2023. Linje 25N (natbus) betjener fortsat Danmarksgade.
I bilag " Oversigt over henvendelser – køreplan 2020-21, samt bemærkninger fra chauffører og
entreprenører" er henvendelserne nærmere beskrevet.
Seniorråd og Handicaprådet
I efteråret 2021 har Kollektiv Trafik mødtes med både Seniorrådet og Handicaprådet om budget for kollektiv
trafik, den nye trafikpolitik og bemærkninger til nuværende køreplan. Hverken Seniorrådet eller
Handicaprådet har i efteråret 2021 haft bemærkninger til den nuværende køreplan, men vil følge arbejdet
med det nye rutenet tæt.
Der var ingen bemærkninger til indstillingen fra Seniorrådet, som behandlede sagen 17. februar 2022, eller
fra Handicaprådet, som behandlede sagen 10. marts 2022.
Skoler
Corona-situationen har bevirket, at skolerne og Kollektiv Trafik løbende har måtte tilpasse driften, og
usikkerheden om fremtiden har betydet, at der ikke er bemærkninger og ønsker til kommende køreplan. Når
tingene normaliseres igen, vil Kollektiv Trafik og skolerne ad hoc få tilpasset køreplaner og ringetider.
Busentreprenører og chauffører
Det har været afholdt møder med de to bybusentreprenører: Keolis og Arriva, hvor nuværende køreplan og
ønsker om justeringer har været drøftet. Det har resulteret i mindre minut-justeringer, som er indarbejdet i
denne indstilling. Desuden er der løbende orienteret om omkørsler, på de ugentlige møder med NT, By- og
Landskabsforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen (nu "By og Land" og "Klima og Miljø") om helt
konkrete problemer i forbindelse med de store anlægsarbejder, som anlægget af Plus-bussen og
Midtbyplanen medfører.
I bilag " Oversigt over henvendelser – køreplan 2020-21, samt bemærkninger fra chauffører og
entreprenører" er bemærkningerne fra busentreprenører og chauffører nærmere beskrevet.

Økonomiudvalget

Møde den 04.04.2022
kl. 11.15

Side 22
3 afaf528

Økonomiudvalget
C. Væsentlige ændringer i køreplan 2021/22 i forhold til 2020/21
Alle linjer:
Justeringer af minuttal på grund af omkørsler i forskellige perioder på ruter langs Plusbus traceet (Linje 2
mellem Kastetvej og Universitetet).
Natbusser
Afgangstiden for natbusser, der kører kl. 23.45 og 0.45 flyttes til kl. 23.50 hhv. 0.50. Dette gøres for at
tilpasse afgangstiden til togankomst på Aalborg Station kl. 23.43, således det bliver lettere at skifte mellem
tog og busser.
D. Klima og miljømæssige konsekvenser
Denne køreplanindstilling vil ikke i sig selv have klima- eller miljømæssige konsekvenser, da der er tale om
"uændret køreplan." Men det skal bemærkes, at der fra køreplanskiftet indfases el-busser på det meste af
rutenettet frem til Plus-bussens indsættelse i 2023. Herved vil støj og forurening fra den kollektive trafik
allerede fra køreplanskiftet mindskes betydeligt.
E:Tidsplan
1. behandling Klima og Miljøudvalget
Seniorrådet
Handicaprådet
2. behandling Klima og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet
Køreplanskifte

Økonomiudvalget

16.02.2022
17.02.2022
10.03.2022
16.03.2022
04.04.2022
25.04.2022
07.08.2022

Møde den 04.04.2022
kl. 11.15

Side 23
4 afaf528

Økonomiudvalget
Bilag:
Oversigt over henvendelser – køreplan 2020-21 samt bemærkninger fra chauffører og entreprenører.docx

Økonomiudvalget

Møde den 04.04.2022
kl. 11.15

Side 24
5 afaf528

Økonomiudvalget

Punkt 9.

Eventuelt
Beslutning:
Der afholdes Årsmøde mellem Økonomiudvalget og Aalborg Universitet den 5. december 2022.

Drøftelse af starttidspunkt for Økonomiudvalgs møder

Økonomiudvalget

Møde den 04.04.2022
kl. 11.15

Side 25
1 afaf128

Økonomiudvalget

Punkt 10.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.

Økonomiudvalget

Møde den 04.04.2022
kl. 11.15

Side 26
1 afaf128

Økonomiudvalget

Punkt 11.

Underskriftsside
Beslutning:
-

Økonomiudvalget

Møde den 04.04.2022
kl. 11.15

Side 27
1 afaf128

Økonomiudvalget

Punkt 12.

Ændring af starttidspunkt for Økonomiudvalgsmøderne
2021-032877
Beslutning:
Starttidspunktet for møder i Økonomiudvalget ændres til kl. 08.30

Økonomiudvalget

Møde den 04.04.2022
kl. 11.15

Side 28
1 afaf128

