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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Orientering om fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Nordjyllands Politiledelse og
Psykiatriledelsen, Region Nordjylland
2022-031917
Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering fællesmøde med Nordjyllands Politiledelse
og Psykiatriledelsen, Region Nordjylland.
Særskilt dagsorden er udsendt på mail.
Beslutning:
Til orientering.
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Punkt 3.

Drøftelse af forventningsafstemning af undersøgelse vedr. overvågningssag
2022-000323
Job og Velfærdsudvalget fremsender til Økonomiudvalgets drøftelse, forventningsafstemning vedr.
undersøgelse af overvågningssag.
Jan Henriksen fra Komponent deltager under punktet sammen med direktør Arne Lund Kristensen fra Job og
Velfærd.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Job og Velfærd har rettet henvendelse til Komponent (KL) for at få undersøgt de spørgsmål om overvågning,
der er rejst i to anonyme breve.
Komponent har stor erfaring med at løse denne type opgaver på tværs af medarbejdere, ledere og politikere
i kommunerne.
På mødet vil vicedirektør Jan Henriksen fra Komponent præsentere konceptet for undersøgelse af
overvågningssagen. I den forbindelse vil han bl.a. redegøre for, hvordan Komponent vil sikre, at såvel
arbejdsmiljø som udsagnene om overvågning bliver belyst, herunder gennemførelsen af
interviewundersøgelse og etablering af en whistleblowerordning.
Tidsplan for præsentation af koncept for undersøgelsen
02.06.2022

HMU (inkl. Direktørgruppen)

02.06.2022

LMU og AMU (IT-afsnittet) og FMU i Job og Velfærd

03.06.2022

Job- og Velfærdsudvalget

13.06.2022

Økonomiudvalget.
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Punkt 4.

Godkendelse af 4. årsstatus ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, og
”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3, 2022 – 2025
2022-031917
Job- og Velfærdsudvalget, Senior- og Omsorgsudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget, By- og
Landskabsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at følgende udgør 4. årsstatus for ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, og
at videreføre samarbejdet i strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3 for perioden 2022 –
2025.

Job- og Velfærdsudvalget finder det vigtigt at have fokus på tryghed for målgrupper, der er i særlig risiko for at
blive udsat for generel diskrimination (fx LGBT+gruppen og etniske grupper). Job- og Velfærdsudvalget
opfordrer derfor til, at tryghedsskabende indsatser drøftes med repræsentanter fra målgruppen evt. via
Mangfoldighedsudvalget.
Sofie Svendsen var fraværende.

Senior- og Omsorgsudvalget:
Torben Froberg Poulsen var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget anmoder Job og Velfærd om at uddybe arbejdet med "Tryg Aalborg - en mere
tryg kommune" på et kommende udvalgsmøde.
Marlene Andersen var fraværende.

Børne- og Undervisningsudvalget bemærker, at når Tryg Aalborg skal evalueres næste gang, så bør det
overvejes, om målsætningerne er blevet for brede.
Mikael Simonsen, Søren Kusk og Lotte Finck var fraværende.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Én gang årligt udarbejdes årsstatus for samarbejdet i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” (efterfølgende
kaldet Tryg Aalborg) som behandles politisk. 4. årsstatus for året 2021 består af følgende:
Der er i løbet af 2021 tilføjet 2 nye prioriterede indsatser i Tryg Aalborg
Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed
I 2021 er der blandt andet samarbejdet med Rådet for Sikker Trafik om en kampagne, kampagne i
samarbejde med skolebørn, kampagnefilm i samarbejde med et skolebarn samt samarbejde om et nationalt
forskningsprojekt under Center for Rusmiddelforskning.
Min fælles Vej - IPS-metoden IPS metoden
I 2021 er tilbuddet, takket være gode resultater og ekstra midler fra byrådet, blevet en implementeret indsats
i Psykiatrien og Job- og Aktivhuset, og målgruppen er udvidet til at være for alle voksne.
Udvalgte resultater fra de prioriterede indsatser
Tryghedskonference, tryghedskampagne, modtaget midler til kortlægning af hate speach, erfaringsdeling til
London Police i tilknytning til termiske kameraer på havnefronter, sikkerhedskonsulentordning forankret og
udvidet, samarbejde omkring lancering af ny demensnål, film om demensvenlige boligområder, oplæg om
forebyggelse af IT-kriminalitet, tæt samarbejde med forretningsdrivende i nattelivet, tryghedsvandringe i Nr.
Uttrup og Svenstrup, tryghedsmøde og tryghedsfremmende tiltag i Svenstrup, fokus på at etablere
opholdssteder i byens rum, gode resultater fra forebyggelsesseminarerne på folkeskolerne, så der er plads
til alle byens borgere, arbejdet med trygge bydele, rekruttering af frivillige FRI-TIDvenner.
Måling
I 4. årsstatus er der redegjort for kriminalitetsudviklingen i Aalborg Kommune, herunder COVID-19
indvirkning på denne, TrygFondens tryghedsmåling, Regeringens liste over parallelsamfund og opgørelse af
tryghed og trivsel fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Der er en positiv udvikling
inden for de udvalgte faktorer, der kan påvirke trygheden blandt borgere i Aalborg kommune.
Eksempler på tiltag i 2022

Ny prioriteret indsats, ”Tryg Digital By”.

I forbindelse med de to tragiske hændelser i Aalborg i februar 2022, hvor to unge mennesker mistede
deres liv i nattelivet, blev samarbejdet i Tryg Aalborg, og i særdeleshed de prioriterede
tryghedsfremmende indsatser ”Et Trygt natteliv” og ”Sikkerhed på havnefronten”, særligt aktiveret.
Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3 for perioden 2022 – 2025
Baggrund
”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” er udviklet i et tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune,
Nordjyllands Politi og Region Nordjylland, Psykiatrien. Strategiarbejdet blev til i 2014, efter et ønske om at
skabe en fælles retning for trygheden i Aalborg kommune. Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg
kommune” 2014 – 2017 blev videreudviklet til ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, 2018 –
2021 og ønskes videreført i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3, 2022 - 2025.
Begrundelse for fortsat samarbejde i regi af Tryg Aalborg

Fortsat fælles fokus

Vidensdeling og samarbejde mellem de 3 parter er styrket

Samarbejde og samskabelse med borgere og andre nøglepersoner om tryghedsfremmende indsatser
er øget

Via aktiv formidling udbredes tryghedsfremmende information

Det generelle billede er, at trygheden i Aalborg Kommune fortsat er høj

Eksempel på at konkrete utryghedsskabende hændelser aktiverer Tryg Aalborg til en velkoordineret
handling.

Kun ved at løfte i fællesskab forbliver Aalborg Kommune en tryg kommune.
Mål
1. Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve en høj tryghed

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 6
2 af 60
4

Økonomiudvalget
2. I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed
3. Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i andre
aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag
4. Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats således, at alle børn og
unges trivsel og udvikling sikres
5. Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune ved at inddrage borgere, erhvervsliv,
boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune.
Tryghedsfremmende indsatsområder
Tryg Aalborg omfatter på nuværende tidspunkt 15 prioriterede indsatsområder

Tryg bydel

Patientens Team

Aalborg FRI-TID

Trygt natteliv

Antiradikalisering

Forebyggelsesseminarer

Socialt udsatte i byens rum og pladser

Bekymrende fravær i skolen

Sikkerhed på havnefronten

Tryghedsvandringer

Demensindsatser

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Tryg online - forebyggelse af IT-kriminalitet

Trafiksikkerhed

Tryg Digital By.
Fokus i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3
Der vil fortsat være fokus på samskabelse, involvering og inddragelse af borgere, boligorganisationer
civilsamfund, boligorganisationer, handelsdrivende og alle andre engagerede borgere, civilsamfundet i
tryghedsskabende initiativer, aktiv kommunikation og tryghedsmålinger.
Organisering
Den overordnede organiseringen i Tryg Aalborg bibeholdes i den nye version. Samarbejdspartnerne er fra
Nordjyllands Politi, Region Nordjylland og Aalborg Kommune. Samarbejdet er organiseret i en styregruppe,
tovholdergruppe, og der er 2 koordinatorer for strategien.
Der afholdes som udgangspunkt to møder årligt i henholdsvis styregruppe og tovholdergruppe. Tovholderne
for de enkelte indsatser er ansvarlige for ”egne” prioriterede indsatser.
Økonomi
Indsatserne i strategien udføres for eksisterende midler. Vurderes det, at der skal afsættes midler til særlige
tiltag i forhold til at opfylde målene, afklares dette hos de ansvarlige parter, eller der søges om eksterne
midler.
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Bilag:
4. Årsstatus for Tryg Aalborg - en mere tryg kommune version 2.docx
Tryg Aalborg - en mere tryg kommune version 3.docx
Dias 4. årstatus Tryg Aalborg version 2 og Tryg Aalborg - en mere tryg kommune, version 3 - m. noter
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Punkt 5.

Orientering om status på arbejdet med et trygt natteliv og sikkerhed på havnefronten
2022-036474
Job- og Velfærdsudvalget fremsender til Økonomiudvalgets orientering, status på arbejdet med et trygt
natteliv og sikkerhed på havnefronten.
Sofie Svendsen var fraværende.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
I forbindelse med de to hændelser i Aalborg i februar 2022, hvor to unge mennesker så tragisk mistede
deres liv i nattelivet, blev samarbejdet i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”, og i særdeleshed de
prioriterede tryghedsfremmende indsatser ”Et Trygt natteliv” og ”Sikkerhed på havnefronten”, særligt
aktiveret. Rådmand Nuuradiin Salah Hussein fra Job og Velfærd opfordrede efterfølgende befolkningen til at
bidrage med forslag til at understøtte trygheden i nattelivet. Der har været stor omsorg og engagement fra
befolkningen, hvilket har resulteret i 71 henvendelser/møder med langt flere input, der kan prioriteres
imellem, i forhold til at bidrage til et trygt natteliv i Aalborg.
Der er i regi af Tryg Aalborg udarbejdet et notat med kategorisering af indkomne forslag fra befolkningen til
at understøtte et trygt natteliv. Notatet er behandlet og godkendt i Økonomiudvalget den 28. marts 2022.
Økonomiudvalget ønskede, at der blev arbejdet videre med de indkomne forslag i respektive indsatser.
Økonomiudvalget ønskede ligeledes en opsamling i et notat fra respektive indsatser. Opsamlingen skal
indeholde de punkter, der er prioriteret at arbejde videre med, og hvorledes der arbejdes videre med disse.
Nærværende er opsamling/status på arbejdet med et trygt natteliv og sikkerhed på havnefronten pr. 18.maj
2022.
De indkomne forslag er prioriteret, og der arbejdes videre med følgende:
1. Et forebyggelsesspor, der retter sig mod de unge og består af informationskampagne og kulturarbejde
2. Et sikkerhedsspor, hvor der sættes ind i forhold til sikkerheden omkring havnen, herunder belysning og
nudging, kameraer og toiletter, Safe-zone og befordring
3. Restaurationsmiljøet i Jomfru Ane Gade, herunder håndtering af berusede unge, bredere uddannelse af
dørmænd, etablering af Safe Space og reduceret åbningstid.
Opsamling/status på de konkrete indsatser er beskrevet nærmere i bilag ”Status på arbejdet med et trygt
natteliv og sikkerhed på havnefronten 18.05.22”
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Bilag:
Status på arbejdet med et trygt natteliv og sikkerhed på havnefronten 18.05.22
Notat til behandling - indkomne forslag til et trygt natteliv, kategoriseret 230322
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Punkt 6.

Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2022
2022-039698
Økonomi og Erhverv fremsender til byrådet, orientering om den kommenterede virksomhedsrapport
januar-april 2022.
Beslutning:
Til orientering.
Økonomiudvalget bemærker
Det indskærpes, at alle udvalg skal sigte efter driftsoverførsler til 2023 indenfor egne
forvaltningsområder, der svarer til driftsoverførslen fra 2021 til 2022.
At der er igangsat en proces med udarbejdelse af et revideret anlægsprogram i lyset af de
udfordringer de stigende priser giver.
At Job- og Velfærdsudvalget vurderer, at udviklingen 30. april og frem vil føre til et væsentligt
anderledes skøn indenfor det budgetgaranterede område – og at der derfor udarbejdes en ny
prognose efter sommerferien.
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Sagsbeskrivelse
Årets første kommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-april 2022 og indeholder
udvalgenes forventninger til forbruget i hele 2022 set ift. det korrigerede budget for 2022, hvor korrigeret
budget består af vedtaget budget 2022 og tillagte drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2021.
Den kommenterede virksomhedsrapport indeholder følgende tabeller, som opsamler hovedtallene i
udvalgenes forventninger:




Tabel 1 viser udvalgenes forventede afvigelser i mio. kr. fra korrigeret budget 2022. Alle afvigelser i
tabel 1 er ekskl. udgifter vedrørende fordrevne ukrainere og Covid-19.
Tabel 1a viser overførslen på serviceudgiftsområdet fra regnskab 2021, og som er tillagt budget
2022.
Tabel 2 og 3 viser afholdte udgifter vedrørende hhv. Covid-19 og fordrevne ukrainere i årets første
fire måneder.

Forventninger pr. 30. april til afvigelser i hele 2022 ift. korrigeret budget
Udvalgenes forventninger til afvigelse fra korrigeret budget (ekskl. udgifter til Covid-19 og fordrevne
ukrainere) er opsamlet i nedenstående tabel 1. Særligt vedrørende serviceudgiftsområdet bemærkes, at
udvalgene på nuværende tidspunkt, samlet set, forventer, at regnskab 2021 i bedste fald ender med et
mindreforbrug på 31,2 mio. kr. og i værste fald et merforbrug på 37,7 mio. kr. Denne forventning modsvarer
ikke beslutningen i Budgetforligspartierne 4. april 2022 om, at der ”samlet set sigtes efter overførsler af
serviceudgiftsbevillinger fra 2022 til 2023 på samme niveau som fra 2021 til 2022” på i alt 161,1 mio. kr.
Såfremt regnskabet ender som udvalgene forventer, så vil Aalborg Kommune overskride servicerammen,
hvilket sandsynligvis vil medføre en sanktion fra staten. Erfaringsmæssigt ligger forventningerne på
nuværende tidspunkt et stykke fra det endelige regnskab. Dette kan skyldes, at der administrativt er fokus på
områder, hvor der er udfordringer med at overholde budgettet, hvorved der endnu ikke fokuseres på de
potentielle mindreforbrug, der i henhold til bevillingsreglerne overføres til året efter.
På det budgetgaranterede område forventes mindreudgifter på 84,2 mio. kr., som niveaumæssigt bl.a. skal
ses i forhold til den kommende midtvejsregulering på området, der forventeligt vil være et væsentligt element
i Økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL.
På anlægsområdet forventes mindreindtægter på op til 181,5 mio. kr. og mindreudgifter på op til 71,1 mio. kr.
Det bemærkes i den forbindelse, at der i øjeblikket pågår drøftelser og analyser på anlægsområdet, der skal
understøtte, at bruttoanlægsudgiftsniveauet i 2022 – udover forventningen i tabel 1 - skal nedbringes med
yderligere ca. 250 mio. kr. jf. punkt 2 på Budgetforligspartiernes møde den 9. maj 2022.
Dato for og bemærkninger fra udvalgenes behandling fremgår af bilaget med udvalgenes bemærkninger.
Tabel 1: Økonomisk status 2022 – pr. ultimo april. Forventede afvigelser for hele 2022 ift. korrigeret budget
inkl. overførsler mm. fra 2021 (afvigelsen i tabel 1 er ekskl. forbrug vedr. fordrevne ukrainere og Covid-19).
BudgetSkattefinanIkke ramme- Ikke rammeService- Servicegaransieret
belagte
belagte
udgifter udgifter
terede
område,
driftsudgifter driftsudgifter
udgifter
mio. kr.

Fra

Til

ØE

25,0

25,0

BL

-5,7

-4,3

JV

-15,5

27,0

0

0

SOM

-45,0

-25,0

5,0

10,0

BU

0

0

SUN

0

0
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Fra

0

0

Til

Fra

BudgetAnlæg Anlæg
garan- Anlæg Anlæg
indtæg- indtægterede udgifter* udgifter*
ter*
ter*
udgifter
Til

0
-84,2

-84,2

0
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Fra

Til

Fra

Til

0

0

0

0

30,0

40,0

155,0

165,0

-42,6

-42,6

16,5

16,5

-8,0

-6,0

0

0

-50,5

-50,5

0

0

0

0

0

0
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BudgetSkattefinanIkke ramme- Ikke rammeService- Servicegaransieret
belagte
belagte
udgifter udgifter
terede
område,
driftsudgifter driftsudgifter
udgifter
mio. kr.

Fra

Til

Fra

Til

KM

10,0

15,0

1,0

1,5

0

0

-31,2

37,7

Rammer
I alt

6,0

11,5

BudgetAnlæg Anlæg
garan- Anlæg Anlæg
indtæg- indtægterede udgifter* udgifter*
ter*
ter*
udgifter

Fra

Til

Fra

Til

Fra

Til

0

2,0

0

0

0

0

0

0

0

0

-84,2

-84,2

-71,1

-57,1

171,5

181,5

Anm.: (- = mindreforbrug) (+ = merforbrug) og afrunding til én decimal.
Indskud i Landsbyggefonden (Grundkapitalindskud) indgår ikke ovenfor. Her forventes et mindreforbrug på ca. 69,6 mio. kr.
*Bruttoanlæg er ekskl. Ældreboliger

Tabel 1a: Overførsel af serviceudgifter fra regnskab 2021 til budget 2022.
Overførsel serviceudgifter, mio. kr.
Forvaltning
ØE
BL
JV
SOM
BU
SUN
KM
Rammebeløb
I alt, serviceudgifter

Til budget
2022
1,3
4,3
32,1
32,2
54,2
14,4
22,1
0,7
161,1

Tabel 2: Opgørelse af mer- og mindreudgifter vedr. Covid-19 pr. april 2022.
Skattefinansieret område
mio. kr.
Forvaltning
ØE
BL
JV
SOM
BU
SUN
KM
I alt, serviceudgifter

Serviceudgifter
4 måneder

Serviceudgifter
4 måneder

Mindreudgifter
0
0
0
0
0
0
0
0

Merudgifter
0,2
0
1,3
17,5
3,9
3,0
0
25,9

Serviceudgifter
4 måneder
Netto
0,2
0
1,3
17,5
3,9
3,0
0
25,9

Anm.: (+ = merforbrug) og afrunding til én decimal.

Tabel 3: Opgørelse af merudgifter vedr. fordrevne ukrainere pr. april 2022.
Skattefinansieret
område
mio. kr.
Forvaltning
ØE
BL
JV
SOM
BU
SUN
KM

Økonomiudvalget

Serviceudgifter
4 måneder
Merudgifter
0
0
1,7
0
1,3
0,2
0

Budgetgaranterede
udgifter
4 måneder
Merudgifter
0
0
0,2
0
0
0
0

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 14
3 afaf560

Økonomiudvalget
I alt

3,2

0,2

Anm.: (+ = merforbrug) og afrunding til én decimal.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 15
4 afaf560

Økonomiudvalget
Bilag:
Bilag - kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2022

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 16
5 afaf560

Økonomiudvalget

Punkt 7.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-maj 2022
2022-027891
Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering den ukommenterede virksomhedsrapport
for perioden januar-maj 2022.
Sagsbeskrivelse
Denne virksomhedsrapport dækker perioden januar-maj 2022 og indeholder aktuel information om forbruget
på drift og anlæg samt udviklingen i likviditet og sygefravær. Virksomhedsrapporten fremgår af bilaget, som
eftersendes fredag den 10. juni 2022.
Det korrigerede budget for 2022 indeholder drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2021.
Opbygning af virksomhedsrapporten
Driften er opdelt i henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte
driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er
budgetgaranterede udgifter (inklusive øvrige overførsler). På anlægssiden er der foretaget opdeling på
bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter.
Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort som 3-måneders og 12-måneders gennemsnit samt pr. en
given dato primo måneden.
Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som fravær i dage og i procent. Sidstnævnte dog kun som år til
dato.
Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor). Dette indebærer, at der medtages fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen
sygdom samt arbejdsskader.
Beslutning:
Til orientering.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 17
1 afaf260

Økonomiudvalget
Bilag:
Bilag - Ukommenteret virksomhedsrapport jan-maj 2022

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 18
2 afaf260

Økonomiudvalget

Punkt 8.

Orientering om Økonomiudvalgets møder i 2023
2022-036795
Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering oversigt over Økonomiudvalgets møder i
2023:
9. januar, kl. 8.30
16. januar, kl. 8.30
6. februar, kl. 8.30
13. februar, kl. 8.30
27. februar, kl. 8.30
6. marts, kl. 8.30
20. marts, kl. 8.30
27. marts, kl. 8.30
17. april, kl. 8.30
24. april, kl. 8.30
8. maj, kl. 8.30
15. maj, kl. 8.30
22. maj, kl. 8.30
12. juni, kl. 8.30
19. juni, kl. 8.30
7. august, kl. 8.30
14. august, kl. 8.30
28. august, kl. 8.30
4. september, kl. 8.30
18. september, kl. 8.30
25. september, kl. 8.30
9. oktober, kl. 8.30
23. oktober, kl. 8.30
6. november, kl. 8.30
13. november, kl. 8.30
20. november, kl. 8.30
27. november, kl. 8.30
4. december, kl. 8.30
11. december, kl. 8.30

Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13

Beslutning:
Til orientering.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 19
1 afaf160

Økonomiudvalget

Punkt 9.

Orientering om opfølgning til Økonomiudvalget om kommunens digitale udvikling
2022-030025
Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering - opfølgning om kommunens digitale
udvikling.
Beslutning:
Til orientering.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 20
1 afaf360

Økonomiudvalget
Sagsbeskrivelse
Hermed foreligger opfølgningen om Aalborg Kommunes digitale udvikling for 1. halvår 2022. Opfølgningen
er behandlet i Direktørgruppen. Den seneste opfølgning blev behandlet i Magistraten den 13. december
2021. Den næste opfølgning forventes i december 2022.
Opfølgningerne skal understøtte Økonomiudvalgets dialog og stillingtagen til retning og den overordnede
prioritering i forhold til udviklingen.
Opfølgningen beskriver mangfoldigheden og bredden i Aalborg Kommunes digitale udvikling med udnyttelse
af de nyeste teknologier - og med højt prioriteret involvering i de nationale indsatser inden for digitalisering.
Denne gang er der tale om følgende emner:

Mit Overblik

Ny Digital Post

Nyt Aalborg.dk

Legalese, brug af kunstig intelligens som sagsunderstøttende værktøj

LOVOT- en social robot med kunstig intelligens

Beslutningsstøtte baseret på kunstig intelligens – AI-R signaturprojekt

Øget kontinuitet i ældreplejen med kunstig intelligens – KL Signaturprojekt

Kunstig intelligens til understøttelse af visitation af genoptræningsforløb – KL Signaturprojekt

Brug af Virtual Reality til refleksion sammen med borgeren

Udviklingsprojekt i Jobcenter Aalborg – flere konkrete job i samtalerne

Implementering af fagsystem på daginstitutionsområdet

Ny it-løsning til Pladsanvisnings- og Dagplejeområdet

BorgerBooking

National PRO-løsning til gavn for alle kommuner

Over til OPUS

E-handelssystem sikrer effektive indkøb

Indkøbsdata implementeres i BI (sidst)

Implementering af tværgående systemer

Monopolbrudsprojektet

Oversigt over indsatser om udnyttelse af de nyeste teknologier.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 21
2 afaf360

Økonomiudvalget
Bilag:
Opfølgning på kommunens digitale udvikling, juni 2022

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 22
3 afaf360

Økonomiudvalget

Punkt 10.

Godkendelse af kommissorium for Mangfoldighedsudvalget 2022-2023 samt ændring i
forretningsorden
2021-087883
Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommissorium for Mangfoldighedsudvalget for perioden 2022-2023.
ændring i forretningsorden for Mangfoldighedsudvalget, således at der til
Mangfoldighedsudvalget også udpeges et fast medlem fra Integrationsrådet.
Beslutning:
Anbefales.
Kristoffer Hjorth Storm kan ikke anbefale indstillingen.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 23
1 afaf360

Økonomiudvalget
Sagsbeskrivelse
Kommissorium:
Aalborg byråd godkendte i mødet den 25. oktober.2021, at Aalborg Kommunes Ligestillingsudvalg blev
nedlagt pr. 31. december 2021, og at der som erstatning for Ligestillingsudvalget blev oprettet et
Mangfoldighedsudvalg i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2022.
Mangfoldighedsudvalget virker i en 4-årig periode, svarende til Aalborg Byråds valgperiode, og skal jf.
udvalgets forretningsorden udarbejde et kommissorium for 2 år ad gangen med en beskrivelse af opgaver og
fokusområder for perioden. Mangfoldighedsudvalget har derfor udarbejdet vedlagte kommissorium for
perioden 2022-2023 til godkendelse i byrådet.

Ændring i forretningsorden - udpegning af medlem fra Integrationsrådet:
Ifølge Mangfoldighedsudvalgets forretningsorden har udvalget følgende sammensætning:

3 repræsentanter for medarbejderne.

3 repræsentanter for byrådet.

1 repræsentant for Handicaprådet.

1 repræsentant fra ledelsen.

1-3 repræsentanter fra bysamfundet.
For at sikre en repræsentativ deltagelse fra udvalg og råd under Aalborg byråd, som beskæftiger sig med at
styrke og udbrede kendskabet, interessen og forståelsen for mangfoldighed og ligestilling, foreslår
Mangfoldighedsudvalget,
at Integrationsrådet på lige fod med Handicaprådet udpeger et fast medlem af Mangfoldighedsudvalget,
og
at medlemmet fra Integrationsrådet indtræder i Mangfoldighedsudvalget med de samme rettigheder og
forpligtelser som medlemmet fra Handicaprådet, jf. forretningsordenen.
Således ønsker Mangfoldighedsudvalget også med sin sammensætning at rette fokus på alder, køn, etnisk
oprindelse, livsfilosofi, seksualitet, handicap, livssituation, holdninger og meninger, religion, interesser,
ambitioner og personlige mærkesager i hele Aalborg Kommune og på arbejdspladsen Aalborg Kommune.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 24
2 afaf360

Økonomiudvalget
Bilag:
Kommissorium for MU 2022-23
Mangfoldighedsudvalg Mag. 11.10.2021 Anbefaling

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 25
3 afaf360

Økonomiudvalget

Punkt 11.

Godkendelse af udlandsrejse til Ungdomslegene i Almere, Holland
2022-038638
Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender,
at Tobias Bøgeskov Eriksen deltager som repræsentant fra Aalborg Byråd ved Ungdomslegene 2022 i
venskabsbyen Almere, Holland.
Beslutning:
Godkendt.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 26
1 afaf360

Økonomiudvalget
Sagsbeskrivelse
Borgmesteren har modtaget en invitation til at deltage i det officielle program fra den 18. – 21. juli (ankomst
den 17. og afrejse den 22. juli) i forbindelse med Ungdomslegene 2022 i Almere, Holland, men er desværre
forhindret i at deltage. Invitationen er derfor videregivet til Tobias Bøgeskov Eriksen, som vil deltage som
repræsentant for Aalborg Byråd.
Almere er værter under opholdet i Almere, mens Aalborg Kommune skal dække rejseudgifterne til og fra
Almere.
Ungdomslegene har en lang tradition og blev holdt i Aalborg for første gang i 1975. Herefter har Aalborg
været værter hvert fjerde år, mens henholdsvis Rendsburg, Tyskland; Lancaster, England og netop Almere,
Holland har været værter de mellemliggende år. Grundt corona har der dog ikke været afholdt Ungdomslege
de seneste to år.
Til Ungdomslegene i Almere deltager ca. 60 unge idrætsudøvere fra forskellige klubber i Aalborg.
Invitationen er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 27
2 afaf360

Økonomiudvalget
Bilag:
Invitation til UL i Almere.pdf

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 28
3 afaf360

Økonomiudvalget

Punkt 12.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.076 og Lokalplan 4-10-109 Boliger og erhverv,
Malum Alle og Fjelshøjvej, Sdr. Tranders (1. forelæggelse)
2020-059722
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.076
forslag til Lokalplan 4-10-109
at der ikke skal laves en miljørapport
at forslagene sendes i offentlig høring i 10 uger (8 uger plus forlængelse grundet sommerferie)
Beslutning:
Anbefales.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 29
1 afaf660

Økonomiudvalget
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Planerne omfatter et areal på ca. 3 hektar. I den centrale og sydlige del af planområdet muliggør planerne
opførelse af tæt-lav boligbebyggelse. Mod sydøst ligger i dag en firlænget gård, som ikke har høj
bevaringsværdi, og som forventes nedrevet.
I den vestlige del af området ligger en grøn kile, som skal markere en grøn kant på området og friholdes for
bebyggelse. Nærmest boligbebyggelsen skal den grønne kile anvendes til dele af de fælles opholdsarealer.
Den nordøstlige del af planområdet indeholder ved udarbejdelsen af planerne flere mindre
erhvervsvirksomheder. Planerne ændrer ikke på dette forhold, men medtager arealet for at skabe et samlet
plangrundlag for området.
Der udlægges to byggefelter til henholdsvis det eksisterende mindre erhvervsområde og det nye
boligområde med tæt-lav boligbebyggelse. Der kan opføres maksimalt 4.900 m2 tæt-lav boligbebyggelse i op
til 1½ etage.
Planerne fokuserer på, at området skal integreres i det eksisterende landsbymiljø i Sdr. Tranders, særligt i
forhold til bebyggelsens udseende, beplantning og stiforbindelser, som skal understøtte landsbykarakteren.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning blev godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 9. september 2021 (punkt 7).
Fordebatten var i perioden den 15. september 2021 - 13. oktober 2021.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde den 10. marts 2022 (punkt 7).
Forventet endelig godkendelse
Planerne forventes godkendt ultimo 2022.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-10-109
Kommuneplantillæg 4.076

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 30
2 afaf660

Økonomiudvalget
Oversigtskort

Formål og baggrund
Planerne er udarbejdet efter ønske fra en privat bygherre, der ønsker at opføre tæt-lav boligbebyggelse i en
del af området. Det eksisterende erhvervsområde mod nordøst medtages for at skabe et samlet
plangrundlag for området.
Formålet med planerne er at muliggøre et nyt boligområde med tæt-lav boligbebyggelse i det vestlige Sdr.
Tranders. Det er vigtigt, at området integreres visuelt og fysisk i den øvrige del af landsbyen, særligt hvad
angår bebyggelsens udseende, beplantning og stiforbindelser.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget udvider den eksisterende landsbyramme 4.10.L3 Sønder Tranders, således en del af
rammen udvides til Karlfeldts Alle mod vest. I den nye kommuneplanramme er der fastsat bestemmelse om,
at arealet, hvormed rammen udvides, ikke må bebygges, men fortsat skal indgå i den grønne struktur
omkring landsbyen.
Der er redegjort for områdets sammenhæng med beliggenheden inden for rekreative interesser i og ved
byerne, jf. retningslinje Grønne og rekreative interesser i og ved byerne.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 31
3 afaf660

Økonomiudvalget

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.
Lokalplanens indhold
Denne lokalplan giver mulighed for, at der kan opføres et nyt boligområde med tæt-lav boligbebyggelse i den
vestlige del af Sdr. Tranders. Foruden det nye boligområde, omfatter planområdet mod nordøst et
eksisterende erhvervsområde, som indeholder flere mindre erhvervsvirksomheder. Der lægges med
lokalplanen ikke op til væsentlige ændringer for dette område.
Den nye tæt-lav boligbebyggelse og private opholdsarealer i form af forhave og baghave skal placeres i
delområde B. Bebyggelsen skal placeres inden for byggefelt B1, hvor der må opføres maksimalt 4.900 m 2
boligbebyggelse. Bebyggelsen må opføres i op til 1½ etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5
meter, hvilket tilsvarer maksimal bygningshøjde og etageantal i store dele af Sdr. Tranders. Bebyggelsen
skal internt i delområdet placeres med minimum 5 meters afstand og forskydes mod enten øst eller vest for
at skabe variation i området.
Arkitektonisk fokuserer lokalplanen på, at den tæt-lave boligbebyggelse skal afspejle landsbykarakteren.
Bebyggelsen skal opføres som sammenbyggede længehuse med sadeltag. Farve- og materialemæssigt
skal der anvendes samme typer, som der skal anvendes i størstedelen af landsbyen. Vinduer og
terrassedøre skal være placeres i ”murhuller” og være sprosseinddelte. Der er skal være synlig gesims og
det er muligt at opføre kviste, som der ses flere steder i landsbyen.
Den grønne kile i den vestlige del af planområdet ligger i delområde A. Lokalplanen sikrer, at den grønne kile
fastholdes og friholdes for bebyggelse, anlæg, private opholdsarealer, parkeringsarealer, terrænreguleringer
samt befæstede arealer (undtagen vejadgang og stiforbindelser). Kilen skal fremstå ekstensivt plejet med en
bund af vilde græsser og blomstrende urter. Kilen er inddelt i en principiel vestlig og østlig del af hensyn til
kilens grønne udtryk samt af hensyn til trafikstøj fra Karlfeldts Alle. Den vestlige del af kilen skal udgøres af
et minimum 25 meter bredt areal, som skal beplantes med træer og buske placeret primært i klynger. Den
vestlige del af kilen skal danne en grøn kant og markere overgangen mellem landsbyen og omgivelserne.
Den østlige del af kilen, nærmest boligbebyggelsen, skal indeholde dele af de fælles udendørs
opholdsarealer samt mindre klynger af træer og buske.
Der skal anlægges stiforbindelser i den grønne kile samt internt i det nye boligområde. Stierne skal sikre, at
området kobles op på det eksisterende stinet og sammen med den øvrige del af landsbyen. I planens
sydøstlige hjørne (delområde C) skal en stiforbindelse koble området sammen med grusvejen/-stien på
Sønder Tranders Vej. Delområde C skal desuden indeholde et areal til fælles ophold og beplantning.
Delområde C kan anvendes til regnvandshåndtering.
Erhvervsområdet ligger i delområde D. En del af erhvervsområdet er ved lokalplanens udarbejdelse omfattet
af lokalplan 08-026 Sønder Tranders Landsby, som muliggør, at området kan anvendes til mindre erhverv
samt åben-lav boligbebyggelse. Det vil fremadrettet være muligt at anvende området til åben-lav
boligbebyggelse og kontor- og serviceerhverv. Bebyggelse skal placeres inden for byggefelt D1, hvis areal
udgør det eksisterende bebyggede areal i området. Der lægges ikke op til væsentlige ændringer for
området, hvorfor bestemmelserne for delområde D tager afsæt i bestemmelserne i lokalplan 08-026.
Vejadgang til boligområdet i delområde B skal ske fra Karlfeldts Alle, mens vejadgang til erhvervsområdet i
delområde D fortsat skal ske fra Fjelshøjvej.
Ophævelse af lokalplan
Det nordøstlige og sydøstlige areal af lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 08-026
Sønder Tranders Landsby, der udlægger arealerne til bolig- og erhvervsformål. I forbindelse med den
endelige vedtagelse af lokalplan 4-10-109 ophæves lokalplan 08-026 i sin helhed for det sydøstlige areal.
For det nordøstlige areal ophæves lokalplan 08-026 i hele sit omfang med undtagelse af bestemmelserne i
punkt 11 om ’Grundejerforening’.
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.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 32
4 afaf660

Økonomiudvalget

For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen. Planerne vurderes ikke at medføre behov for nye infrastrukturanlæg uden for lokalplanområdet.
Nye infrastrukturanlæg internt i lokalplanområdet skal etableres af bygherre som betingelse for ibrugtagning
af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 33
5 afaf660

Økonomiudvalget
Bilag:
Udkast til Kommuneplantillæg 4.076 Udvidelse af landsbyen Sønder Tranders
Udkast til Lokalplan 4-10-109 Boliger og erhverv, Malum Alle og Fjelshøjvej, Sdr. Tranders

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 34
6 afaf660

Økonomiudvalget

Punkt 13.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.077 og Lokalplan 4-4-127 Boliger m.m., Willy
Brandts Vej syd, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
2022-029285
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.077
forslag til Lokalplan 4-4-127
at der ikke skal laves en miljørapport
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger
Anna Aaen kan ikke anbefale indstillingen.
Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen giver mulighed for etablering af et konkret projekt med ca. 200 kollegieboliger og ca. 60
lejligheder og med et samlet etageareal på 18.000 m 2 ekskl. etageareal i p-hus. Boligerne indrettes i grønne
og rekreative omgivelser og med fælles opholdsarealer.
Kommuneplantillægget er udarbejdet med henblik på at sikre overensstemmelse med kommuneplanen.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i mødet den 4. oktober 2018 (punkt 9).
Fordebatten var i perioden 5. oktober 2018 - 2. november 2018.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i mødet den 22. november 2018 (punkt 9).
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 21. september 2022 og byrådet 24. oktober 2022.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-4-127
Kommuneplantillæg 4.077
Oversigtskort

Formål og baggrund
De fremsendte planudkast udgør forslag til ny planlægning for et område til primært boliger ved Willy Brandts
Vej i Universitetsområdet. Tillæg 4.077 og den tilhørende lokalplan 4-4-127 udgør en lille del af
Universitetskvarteret, og er beliggende umiddelbart øst for Idræts- og Kulturhuset Gigantium.
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I december 2021 var forslag til kommuneplantillæg 4.066 og lokalplan 4-4-125 på By- og
Landskabsudvalgets dagsorden til endelig vedtagelse. Begge planer blev taget af dagsordenen grundet
advokatundersøgelsen. Siden da er planlægningen i Universitetskvarteret blevet gennemgået i forhold til det
nye administrationsgrundlag for udbygningsaftaler. Samtidigt har grundejer fortsat et verserende ønske om
et nyt plangrundlag. På den baggrund er det besluttet at køre to separate planprocesser: A) Det tidligere
kommuneplantillæg 4.066 og lokalplan 4-4-125 indstilles til at blive aflyst. Planlægningen for
Universitetskvarteret som helhed føres videre i et nyt kommuneplantillæg. B) En ny proces der kan afslutte
planlægningen for det område, der var omfattet af forslag til lokalplan 4-4-125.
Der er på den baggrund udarbejdet et nyt kommuneplantillæg 4.077, som justerer bestemmelser og
retningslinjer alene for rammeområde 4.4.D1 Einsteins Boulevard, samt et nyt forslag til lokalplan 4-4-127.
Lokalplan 4-4-127 er – med undtagelse af få redaktionelle rettelser – identisk med det forslag til 4-4-125,
som har været fremlagt i offentlig høring i efteråret 2021. Dertil har politiets bemærkninger i forbindelse med
den interne høring medført justeringer i planen grundet nye krav til vendepladser. Der er ligeledes udarbejdet
et nyt kommuneplantillæg 4.077 som sikrer, at lokalplan 4-4-127 er i overensstemmelse med
kommuneplanen. Der er udarbejdet en opdateret miljøscreening til nærværende planforslag.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget udgør en mindre ændring af bestemmelser og retningslinjer for rammeområde
4.4.D1 Einsteins Boulevard. Tillægget ændrer de specifikke anvendelsesbestemmelser til også at tillade tætlav og etageboliger samt parkeringsanlæg, for at sikre, at parkering i forbindelse med etageboligbebyggelse
overvejende skal foregå i konstruktion og i mindre grad som parkering på fladen. Anvendelsen Ferie- og
kongrescenter udgår.
De bebyggelsesregulerende bestemmelser ændres, så der kan bygges op til 6 etager i maksimalt 25 meters
højde (tidligere 3 etager og maks. 13 meters højde). I rammeområdets sydvestlige hjørne - afgrænset af
Einsteins Boulevard og Willy Brandts Vej - tillades opført et samlet etageareal på 18.000 m² eksklusive
etageareal i P-hus, hvorimod bebyggelsesprocenten på 60 på den enkelte grund fastholdes for de øvrige
matrikler. Grønne kiler, herunder den lille dalsænkning, der forbinder Gigantium og Universitetet, må ikke
bebygges.
Der tilføjes bestemmelser om arkitektur og landskab. Procentdelen af udendørs fælles opholdsarealer
ændres fra minimum 5% af området, til minimum 25% af matriklens areal for etageboliger og til minimum
15% af matriklens areal for tæt-lav boliger. I retningslinjerne ’Forbindelser - Mobilitet og Cykelruter’ ændres
stiernes forløb, så stierne fremadrettes løber i den økologiske forbindelse i Universitetsområdets dalstrøg syd for en kommende bebyggelse.
Der er udarbejdet en miljøscreening, og på baggrund heraf indstiller By og Land, at der ikke udarbejdes
miljørapport.
Lokalplanens indhold
Lokalplan 4-4-127 er – med undtagelse af få redaktionelle rettelser og justeringerne på grund af nye krav til
vendepladser – identisk med det forslag til 4-4-125, som har været fremlagt i offentlig høring i efteråret 2021.
Planlægningen skal give mulighed for ca. 260 boliger, hvoraf 200 forventes at blive ungdoms- og
kollegieboliger.
Lokalplanen giver mulighed for, at lokalplanområdet udbygges med blandede byfunktioner med fokus på
bosætning.
Lokalplanen udlægger delområde A til rekreative formål og regnvandshåndtering og delområde B til blandet
bolig- og erhvervsformål, samt en række andre anvendelser, herunder bl.a. kontor- og serviceerhverv,
publikumsorienterede serviceerhverv og institutioner.
Delområde A bliver en del af en samlet blå/grøn struktur - klimaparken. Der planlægges for, at klimaparken
løber tværs igennem den nye bydel, herunder langs Bertil Ohlins Vej. Delområde A skal fremstå som et
fælles friareal med en markant blå og grøn profil og et markant naturpræget og frodigt udtryk.
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Inden for delområde B udlægges 4 byggefelter til boliger mm. samt et byggefelt til parkeringshus med en
rekreativ anvendelse af tagfladen. Byggefelterne er placeret omkring interne gader. De nordlige byggefelter
udlægges til karrébebyggelse omkring attraktive gårdrum. De sydlige byggefelter udlægges til byggeri som
korte, forskudte stokbebyggelser, så der er mulighed for passage og kig igennem. Imellem de sydlige
byggefelter udlægges ligeledes et fælles opholdsareal.
Området skal disponeres med udgangspunkt i områdets topografi og strømningsveje.
Det er et vigtigt mål, at området gives et markant grønt præg. Ligeledes skal der etableres
regnvandsløsninger til lokal håndtering af regnvand og klimasikring.
Bebyggelse skal opføres med variation i højder og etageantal inden for det enkelte byggefelt. Primære
bebyggelser må opføres i 3 – 5 etager, dog op til 6 etager på udvalgte placeringer.
Der lægges stor vægt på en høj arkitektonisk kvalitet. Arkitekturen skal sikre en by, der fremstår i en
menneskelig skala. Bebyggelse skal fremstå varieret og oplevelsesrigt.
Området skal indrettes med målet om at fremme bæredygtig mobilitet. Lokalplanen kan ikke regulere
delebiler, men der gives et eksempel på, hvordan delebiler kan indgå som en reduktionsfaktor ved
beregningen af parkeringsbehovet ifm. byggesagsbehandlingen.
Der stilles krav om parkering i konstruktion.
Vejadgang skal ske fra Willy Brandts Vej.
Mellem Olympiastien og Einsteins Boulevard omlægges Toppentuestien, så den fremover forløber langs
med Bertil Ohlins Vej. Det er et langsigtet mål at føre hele stiforløbet langs Bertil Ohlins Vej mellem
Gigantium og Campus som enkeltrettede stier.
Lokalplanen stiller ikke krav om helårsbeboelse. Bygherre ønsker mulighed for, at boliger i området kan
anvendes som virksomhedslejligheder (flexboliger). Dette vil være i overensstemmelse med lokalplanen.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 08-059 - Boliger, erhverv og uddannelse, der udlægger området til
kontor, service, mv. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 4-4-127 i
forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Udkast til Kommuneplantillæg 4.077 Ved Einsteins Boulevard nord
Udkast til Lokalplan 4-4-127 Boliger m.m., Willy Brandts Vej syd, Universitetsområdet
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Punkt 14.

Godkendelse af aflysning af Kommuneplantillæg 4.066 Universitetskvarteret
2019-002239
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at forslag til Kommuneplantillæg 4.066
Universitetskvarteret aflyses.
Beslutning:
Anbefales.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Formålet med ændringerne vedrørte primært anvendelser, byggeretter og bystruktur. Planforslaget indstilles
aflyst grundet en ny administrationspraksis og behov for genvurdering af de planlægningsmæssige rammer
for områdets fremtidige udvikling. Der er igangsæt en ny planproces hertil.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i mødet den 4. oktober 2018 (punkt 9).
Fordebatten var i perioden 5. oktober 2018 - 2. november 2018.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i mødet den 22. november 2018 (punkt 9).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 9. september 2021 (punkt 4)
Magistratens møde den 20. september 2021 (punkt 6)
Byrådets møde den 27. september 2021 (punkt 7).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 1. oktober 2021 til og med 26. november 2021.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 4.066
Oversigtskort

Formål og baggrund
I lyset af de store forandringer i det østlige Aalborg var det planens formål at forny plangrundlaget, så det i
højere grad imødekommer ønsket om at skabe et attraktivt bykvarter med fokus på bosætning, bæredygtig
mobilitet og klimasikring.
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Kommuneplantillæggets indhold
Planforslaget lagde op til en ændring af relevante retningslinjer, bydelsbeskrivelsen og berørte
rammeområder.
Miljøvurdering af planer
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planen. I forbindelse med den endelige godkendelse
af planen, er der lavet en sammenfattende redegørelse jf. "Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM)."
Økonomi
En fuld udnyttelse af kommuneplantillæggets fremtidige anvendelsesmuligheder og byggeretter ville have
medført behov for en udbygning af både eksisterende og nye infrastrukturanlæg. Et foreløbigt overslag for
disse udgifter blev estimeret til omkring 31,4 mio. kr.
Udviklingen af bydelen vil på sigt ligeledes have medført behov for en ny vej- og stiforbindelse mellem
Universitetsområdet og Gug. Udgifter til dette anlæg er estimeret til 16 mio. kr. Projektet er allerede nu
optaget i investeringsoversigten i senere budgetår.
Medlemskab i regnvandslaug og grundejerforening vil ligeledes have medført udgifter for Aalborg Kommune.
Udgifter er for nuværende ikke nærmere estimeret.
I kraft af Aalborg Kommunes rolle som grundejer måtte der ligeledes forventes både indtægter i forbindelse
med grundsalg og udgifter i forbindelse med byggemodning.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Frida Kings – Seiferts Alle 4, sal 2, lejl. 4
Tema:
 Fortov og/eller cykelsti langs hovedfærdselsårer
 Afvikling af trafik.
2. Ole Cramer-Bach – Tingbergens Alle 123
Tema: Parkering ved Gigantium.
3. Minik (unavngivet indsiger)
Tema: Fortov og/eller cykelsti langs hovedfærdselsårer.
4. Johannes Kühle – Tingbergens Alle 111
Tema:
 Fortov og/eller cykelsti langs hovedfærdselsårer
 Etagehøjde
 Offentlige funktioner (folkekirke og skole).
5. Mathias Slotved Jensen – Marie Curies Alle 9, 2. th.
Tema:
 Afvikling af trafik
 Støjgener fra byggeri
 Huslejepriser og områdets attraktivitet.
6. Miljøstyrelsen
Tema: Grønt Danmarkskort og økologisk forbindelse.
7. Grundejerforeningen ”Gigantiumkvarteret” (samtlige grundejere/bygherrer i området der er medlem i
grundejerforeningen)
Tema: Byggeretter i rammeområde 4.4.D3.
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Tema: Byggeretter i rammeområde 4.4.D2.
Tema: Forøgelse af byggeretter i rammeområde 4.4.C1.
Tema: Parkering i konstruktion.
Tema: Ikke aktuelle bestemmelser for rammeområde 4.4.D2.
Tema: Grønne beplantningsbælter/arealer med grønt præg.
Tema: Thomas Manns Vej som primærvej til Aalborg Universitet.
Tema: Udendørs oplag.
8. Simon Børgesen – Marshalls Alle 2
Tema:
 Forlængelse af Alfred Nobels Vej
 Blå/grøn kile.
9. Aalborg Universitet
Tema: Fortov og/eller cykelsti langs hovedfærdselsårer.
10. Regnvandslauget for Universitetsområdet
Tema: Sikring af rent vand i sø- og kanalanlæg.
Svar i forbindelse med alle indsigelser og bemærkninger: Ikke behandlet, idet planforslaget indstilles til
aflysning.
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Bilag:
Samlet bemærkninger til offentlig høring - Kommuneplantillæg 4.066
Forslag til Kommuneplantillæg 4.066 Universitetskvarteret (med miljørapport)
Sammenfattende redegørelse for miljørapport
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Punkt 15.

Godkendelse af aflysning af Lokalplan 4-4-125 Boliger m.m., Willy Brandts Vej syd,
Universitetsområdet
2021-034704
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at forslag til Lokalplan 4-4-125 Boliger mm., Willy
Brandts Vej syd, Universitetsområdet aflyses.
Beslutning:
Anbefales.

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 45
1 afaf460

Økonomiudvalget
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen havde til formål at give mulighed for etablering af et konkret projekt med ca. 200 kollegieboliger
og ca. 60 lejligheder og med et samlet etageareal på 18.000 m 2 ekskl. etageareal i p-hus. Planen fulgte et
forslag til større kommuneplantillæg 4.066, som ligeledes indstilles til aflysning grundet en ny
administrationspraksis og behov for genvurdering af planlægningsmæssige rammer for områdets fremtidige
udvikling.
Der er igangsæt en ny planproces for denne lokalplans bagvedliggende projektønske.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 9. september 2021 (punkt 5)
Magistratens møde den 20. september 2021 (punkt 9)
Byrådets møde den 27. september 2021 (punkt 10).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 1. oktober 2021 til og med 26. oktober 2021.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-4-125
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planforslaget var at give mulighed for bebyggelse med blandede byformål, herunder boliger.
Lokalplanens indhold

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 46
2 afaf460

Økonomiudvalget
Lokalplanen gav mulighed for, at lokalplanområdet kunne udbygges med blandede byfunktioner med fokus
på bosætning.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave en miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen blev skønnet ikke at have medført direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Bemærkning fra Regnvandslaug for Universitetsområdet vedr. hydrauliske forudsætninger i laugets
vedtægter og sikring af rent vand der ledes til sø- og kanalanlægget.
Svar: Ikke behandlet, idet forslag til lokalplan indstilles til aflysning.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 4-4-125 Boliger m.m., Willy Brandts Vej syd, Universitetsområdet
Udkast til Lokalplan 4-4-125 Boliger m.m., Willy Brandts Vej syd, Universitetsområdet
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Punkt 16.

Godkendelse af skærpelse af krav i miljøzonen til at omfatte dieseldrevne personbiler
2022-005542
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at forslag om at lade dieseldrevne personbiler
være omfattet af kravene i miljøzonen annonceres i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Regeringen indgik den 14. september 2021 aftale med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten om
”Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling”. Aftaleparterne blev bl.a. enige om at give de
nuværende miljøzonekommuner mulighed for at beslutte at skærpe kravene til køretøjer i miljøzonen,
således dieseldrevne personbiler også bliver omfattet.
Lovgrundlaget var i høring i efteråret, og By- og Landskabsudvalget godkendte i mødet den 25. november
2021 (punkt 12) et høringssvar, der blev sendt på vegne af Aalborg Kommune. Ændringen af
miljøbeskyttelsesloven giver kommunalbestyrelserne i Aalborg, København, Frederiksberg, Aarhus og
Odense Kommuner mulighed for at skærpe kravene i deres eksisterende miljøzoner.
Lovgivningen kræver, at implementering af skærpelser i kommunens miljøzone først kan ske efter en
offentlig annoncering i minimum fire uger på kommunens hjemmeside. By og Land anbefaler, at der
annonceres i otte uger for at sikre offentligheden tid nok til at indsende bemærkninger – også taget i
betragtning, at annoncering sker hen over sommerferien. Udkast til annoncering kan ses i bilag.
Den eksisterende miljøzone blev indført i 2009 i Aalborg, hvor der blev stillet krav til emissioner for lastbiler
og busser. En ændring af miljøbeskyttelsesloven i 2019 betød, at der blev indført skærpede krav til lastbiler
og busser, og at varebiler pr. 1. juli 2020 blev omfattet af miljøzonen. Yderligere skærpelse af kravene i
miljøzonen præsenteres som et af værktøjerne i DK2020 klimahandlingsplan for Aalborg Kommune.
Bliver dieseldrevne personbiler omfattet af miljøzonen, betyder det, at der vil være krav om partikelfilter ved
kørsel i miljøzonen. Partikelfiltre til dieseldrevne personbiler kom på markedet i 2006 og blev obligatoriske for
nyregistrerede biler 1. januar 2011. Ifølge Skatteministeriets seneste opgørelse er der i dag ca. 90.000
dieseldrevne personbiler på landsplan, som ikke har partikelfilter.
Samfundsgevinster ved skærpelsen
Miljøministeriet har vurderet, at hvis miljøzonekommunerne vælger at benytte muligheden, vil det have en
positiv lokaleffekt på luftforureningen i zonerne, og dermed for de mennesker der bor, arbejder og færdes i
miljøzonerne. Dette vil give en samfundsmæssig gevinst på 114-317 mio. kr.
Samtidig vurderer Miljøministeriet, at tiltaget vil have en lille indirekte positiv klimaeffekt. Dette understøttes
af de beregninger Aalborg Kommune senest har fået lavet til arbejdet med DK2020 klimahandlingsplan
(præsenteret i By- og Landskabsudvalgets møde den 10. marts 2022 (punkt 19)), der viser, at en skærpelse
og udvidelse af miljøzonen har en CO2-reducerende effekt. En skærpelse af kravene i den eksisterende
zone, vurderes derfor også at have en reduktionseffekt på CO2-udledningen.
Omkostninger i samfundet
Miljøministeriet har vurderet, at omkring 18.000 personbiler i hele landet skal udskiftes eller have
eftermonteret partikelfilter, hvis kommunalbestyrelserne beslutter, at dieseldrevne personbiler skal være
omfattet af de 5 eksisterende miljøzoner. Det koster ca. 6.000 kr. at få eftermonteret et partikelfilter, herefter
spares 1.000 kr. årligt i partikeludledningsafgift. Der vil dermed være en omkostning for borgere, der ejer en
dieseldreven personbil uden partikelfiler og samtidig har én eller flere ture i en miljøzone om året.
Muligheden for tilskud er nærmere beskrevet i bilag.
Omfattede køretøjer
I Aalborg Kommune er der ca. 2.700 indregistrerede dieseldrevne personbiler uden partikelfilter. Der vil for
de køretøjsejere være flere muligheder. De kan vælge at skifte bilen ud, eftermontere et partikelfilter eller
lade være med at køre i miljøzonen. Hvis det ikke er muligt at eftermontere et godkendt partikelfilter på en
specifik bilmodel, vil der være mulighed for at søge miljøstyrelsen om dispensation for kørsel i miljøzonen.
Kriterierne for dispensation er nærmere beskrevet i bilag.
Proces for behandling af skærpelse af krav i miljøzonen
Politisk behandling i By- og Landskabsudvalget samt byrådet juni 2022.
Offentlig annoncering (min. 4 uger): medio juni – medio august
Endelig politisk behandling september-oktober 2022.
Offentliggørelse af beslutning: Ultimo 2022.
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Min. 9 måneders varsel af ændringer i miljøzonen.
Den 1. oktober 2023 skærpede krav i miljøzonen træder i kraft (hvis forslaget godkendes).
Koordinering med øvrige miljøzonekommuner
Aalborg Kommune koordinerer ændringer i omfattede køretøjer med de øvrige miljøzonekommuner:
København, Frederiksberg, Odense og Aarhus Kommuner.
Målet er en fælles dato for ikrafttrædelse af ændringer, således dieseldrevne personbiler omfattes fra samme
dato i hele landet. Der sigtes mod en fælles dato i efteråret 2023 – 1. oktober 2023. Som der også hidtil har
været tradition for blandt miljøzonekommunerne, er hensigten at kommunikere i fællesskab, ved at informere
offentligheden generelt og de berørte køretøjsejere direkte om ændringen i miljøzonen. Der blev med de
seneste stramninger i miljøzonen, der trådte i kraft 2020, oprettet en fælles hjemmeside
(www.miljoezoner.dk) og Sund & Bælt driver et fælles call center for miljøzonekommunerne og
miljøstyrelsen.
I alle miljøzonekommunerne foregår den politiske behandling af muligheden for at lade dieseldrevne
personbiler omfatte af miljøzonekravene i maj og juni 2022.
Ordlyden i forslag til annoncering vil blive koordineret med de øvrige miljøzonekommuner. I bilag kan ses et
udkast til forslag til annoncering.
Økonomi
Der vil for kommunen være udgifter forbundet med kommunikation om de nye krav i miljøzonen. Sund &
Bælt udarbejder kommunikationsplan, kommunikationsmateriale, drifter call center og hjemmeside for de fem
miljøzonekommuner og miljøstyrelsen, som det har været tilfældet fra forrige ændringer. Aalborg Kommunes
andel forventes at være 370.000 kr. i perioden 2022-2025, med hovedvægt af udgifter i 2022 og 2023.
Midlerne findes indenfor vedtaget budget.
Kommunens egne biler vil ligeledes være omfattet af kravene i miljøzonen. Aalborg Kommune har arbejdet
med fornyelse af de større bilparker i kommunen, så her er der ingen problemer i forhold til at kunne
efterleve regler i miljøzonen for dieseldrevne personbiler. Imidlertid er der knap 40 diseldrevne personbiler i
Aalborg Kommune, der ikke har partikelfilter. Køretøjerne er i langt de fleste tilfælde 8+1 minibusser. Disse
er typisk registreret ved en skole, et botilbud eller plejeboliger. Bilerne er indregistreret i perioden 1999-2012.
Udskiftning af kommunens gamle biler, så de bl.a. kan køre i miljøzonen, koordineres med det
igangværende arbejde med en flådestrategi.
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Bilag:
Bilag - Forslag om at lade dieseldrevne personbiler være omfattet af kravene i miljøzonen

Økonomiudvalget

Møde den 13.06.2022
kl. 08.00

Side 52
4 afaf460

Økonomiudvalget

Punkt 17.

Orientering vedr. fagudvalgenes fastlæggelse af serviceniveau ift. Ukraine-indsatsen
2022-042066
Job og Velfærdsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget fremsender
til Økonomiudvalgets orientering, status på antallet af fordrevne ukrainere i Aalborg Kommune, samt opsamling
vedr. fagudvalgenes fastlæggelse af serviceniveau ift. Ukraine-indsatsen.
Beslutning:
Til orientering.
Økonomiudvalget bemærker, at udvalgene bør tilrettelægge indsatserne svarende til den økonomi, staten
kompenserer Aalborg Kommune med.
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Sagsbeskrivelse
Økonomiudvalget besluttede i møde d. 9. maj 2022, at de relevante fagudvalg (Job- og Velfærdsudvalget,
Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget) skulle drøfte indsatsen for de fordrevne
ukrainere på eget område, herunder forventede prognoser om ansættelser og økonomi til opgaven og på
den baggrund fastlægge serviceniveauet for indsatsen på eget område.
De relevante fagudvalg har nu drøftet indsatsen og Økonomiudvalget får hermed en status på antallet af
fordrevne ukrainere i Aalborg Kommune pr. 2. juni 2022, samt en orientering vedr. fagudvalgenes
beslutninger og de foreløbige forventninger til økonomien på området.
Status
Pr. 2. juni 2022 er der i alt indgivet 27.925 ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven i Danmark. Der
er udstedt opholdstilladelse til 20.913 fordrevne ukrainere efter særloven. I Aalborg Kommune er der pr. 2.
juni 2022 meddelt opholdstilladelse til 843 fordrevne ukrainere fordelt på 506 voksne og 337 børn.
Der er fortsat stor usikkerhed om, hvor mange fordrevne ukrainere, der vil komme til Danmark. Der synes at
være en tendens til, at antallet af nye ansøgninger om opholdstilladelser er stagneret. Job og Velfærds
tidligere prognose om, at der på landsplan vil være ankommet 35.000 til august 2022 og 40.000 til december
2022, ser således fortsat ud til at være realistisk. Fordelingen på landsplan er fortsat, at ca. 60 pct. vil være
voksne og 40 pct. børn.
Figur 1: Forventet udvikling i antal modtagne fordrevne ukrainere i Aalborg Kommune
1.450

1.300

1.400

1.500

1.350

810

840

870

900

780

520

540

560

580

600

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

1.600
1.400
1.200

1.050

1.000

800

800

550

600
400

300

200

180

0

120

220

Apr

Maj

630
480

330

Antal i alt

320

Jun

420

Jul

Antal børn - 40%

Antal voksne - 60%

Sammenfatning af fagudvalgenes beslutninger
Nedenfor sammenfattes hovedpointer fra fagudvalgenes beslutning. For uddybende information henvises til
bilag 1, der samler fagudvalgenes beslutninger.
Job- og Velfærdsudvalget:
 Job og Velfærd har opnormeret til indsatsen vedr. fordrevne ukrainere ved at ansætte 15 nye
medarbejdere, samt foretage en midlertidig intern omprioritering af 12-14 medarbejdere fra andre
afdelinger til Ydelsescentret og Job- og Integrationshuset.
 Den beskæftigelsesrettede indsats vil blive tilrettelagt ud fra ”det muliges kunst” inden for det
nuværende organisatoriske og lokalemæssige set-up. Der gøres brug af muligheden i særloven for
at suspendere tidsfristerne i integrationsloven, således det første virksomhedsrettede tilbud og
danskuddannelse i yderste konsekvens først igangsættes tre måneder efter borgerens ankomst til
Aalborg Kommune. Suspensionsmuligheden anvendes på alle flygtninge omfattet af indsats efter
integrationsloven.
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Børne- og Undervisningsudvalget
 Forventning om opnormering med 67 ansatte i august og 78 til december.
 Børn og Unge har etableret en midlertidig skole- og dagtilbudsløsning (Solsikken Kjellerupsgade) ift.
de fordrevne ukrainske børn og unge. Indsatserne i Solsikken er indtil videre tilrettelagt fleksibelt
indenfor rammerne af lovgivningen og med det primære formål at give børnene og de unge en tryg
opstart i Danmark. I takt med at børnenes og de unges hverdag kommer nærmere i retning af en
form for ”normalisering” vil indsatsen ift. dagtilbud og skole blive tilrettelagt i lighed med typiske
indsatser overfor tosprogede børn og unge.
 Det er pt. vurderingen, at der er ikke behov for at etablere yderligere midlertidige tilbud.
 Der er blandt Folketingets partier indgået en aftale om modtagelse af fordrevne børn og unge fra
Ukraine, som giver kommunerne mere frihed og fleksibilitet ift. at tilrettelægge indsatsen indenfor
skole- og dagtilbudsområdet. Det er ikke pt. vurderingen i Børn og Unge, at der er behov for at
udnytte mulighederne i aftalen set ift. det nuværende antal ukrainske børn og unge i Aalborg.
Sundheds- og Kulturudvalget
 Forventning om opnomering med 3-4 medarbejdere
 Opgaverne vedr. Borgerservice, tandpleje og sundhedspleje er lovbestemt, hvorfor serviceniveauet
ikke kan fraviges. Det samme gælder ift. foreningsindsatser, hvor kommunen skal yde tilskud til børn
og unge under 25 år, som melder sig ind i en forening. Der tilføjes ekstra økonomi til administration
og meromkostninger ift. brobygningsarbejdet mellem forening og flygtning.
Økonomi og det videre forløb
Indtil videre har Aalborg Kommune haft udgifter indenfor servicerammen på ca. 8,3 mio. kr. Hertil kommer
udgifter på ca. 0,5 mio. kr. til blandt andet forsørgelse indenfor det budgetgaranterede område.
Det forventes, at der tages stilling til den samlede model for den statslige kompensation til kommunerne i
forbindelse med økonomiaftalen, der indgås i denne uge. Udgangspunktet er at kommunerne under et
kompenseres for de samlede udgifter.
Økonomi og erhverv anbefaler umiddelbart, at kompensationen af udvalgene for merudgifter sker med afsæt
i Aalborg Kommunes forholdsmæssige andel af den samlede kommunale kompensation. Der fremlægges en
konkret udmøntningssag efter sommerferien. Med afsæt i dette og eventuelle udmeldinger i aftalen om den
indholdsmæssige tilrettelæggelse af indsatsen, kan der blive behov for en fornyet stillingtagen til
serviceniveauet i udvalgene, så det sikres at Aalborg Kommunes udgiftsniveau svarer til landsgennemsnittet.
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Punkt 18.

Godkendelse af borgmesterens udlandsrejse i juni 2022
2022-037701
Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at borgmester Thomas Kastrup-Larsen
deltager i udlandsrejse til Helsinki den 16.–17. juni 2022.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
European Responsible Housing Awards er en pris, der uddeles hvert tredje år. Bag uddelingen er et
konsortium ved navn The European Responsible Housing Initiative, som består af Housing Europe, The
International Union of Tenants og DELPHIS Habitat & Innovation. Konsortiet arbejder med CSR inden for
europæiske boliger.
Prisuddelingen finder sted i Helsinki den 16. juni 2022.
Himmerland Boligforening er nomineret i kategorien Building strategic alliances, fostering community
participation.
Grunden til at Himmerland Boligforening er nomineret er, at de har samlet beboere, erhvervsliv, kommune og
foreningsliv i en strategisk byomdannelse med fokus på at skabe det gode liv. I denne proces er der skabt
store resultater inden for social og miljømæssig bæredygtighed.
Himmerland Boligforening har bedt borgmester Thomas Kastrup-Larsen deltage ved prisoverrækkelsen, da
Himmerland Boligforening i deres indstilling har beskrevet de strategiske partnerskabsmodeller, samt
hvordan både erhvervsliv og kommunen har været meget vigtige samarbejdspartnere gennem hele
processen.
Sagen behandles som et lukket punkt, idet en offentliggørelse af rejsen før prisuddelingen finder sted den
16. juni 2022, vil afsløre resultatet af prisuddelingen.
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Punkt 19.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 20.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 21.

Underskriftsside
Beslutning:
-
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