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Årsberetning 2019 - Aalborg Kommune

Generelle bemærkninger til regnskab 2019
Moderniserings- og effektiviseringsprogram
I forbindelse med Økonomiaftalen for 2018 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening
blev det primo juni 2018 aftalt, at der som led i kommunernes budgetlægning for 2019 skulle
udarbejdes et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Programmet skal årligt
kunne frigøre 1 mia. kr. på landsplan. Heraf skal 0,5 mia. kr. frigøres til prioritering bredt i den
offentlige sektor, mens 0,5 mia. kr. tilfalder kommunerne.
Aalborg Byråds udvalg udarbejdede frem mod budgetlægningen for 2019 et Moderniserings- og
effektiviseringskatalog på 130,5 mio. kr. svarende til 1,5 % af Aalborg Kommunes serviceudgifter.
Kataloget indgik i Byrådets budgetarbejde for 2019-2022.
Anlægsområdet
I Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen udgjorde investeringerne på anlægsområdet i 2019 på
landsplan 17,8 mia. kr., hvilket er et løft sammenlignet med niveauet i 2018, hvor investeringerne
udgjorde 17,0 mia. kr.
Der var enighed om, at de kommunale investeringer i højere grad skulle målrettes investeringer i de
fysiske rammer for den borgernære velfærd, og at dette ville blive afspejlet i den kommunale
budgetlægningsproces.
Sanktionslovgivningen
I 2019 var 3 mia. kr. af statstilskuddet betinget af, at kommunerne i deres budgetter overholdt det
aftalte niveau for serviceudgifter og 1 mia. kr. var betinget af, at kommunerne overholdt det aftalte
niveau for bruttoanlægsudgifter. Kommunerne overholdt aftalen i deres budgetter og de 4 mia. kr.
blev udbetalt.
Ifølge sanktionslovgivningen skal kommunerne også i deres regnskaber overholde aftalen med
regeringen vedrørende serviceudgifter. Ellers sker der reduktion i bloktilskuddet.
Udgangspunktet for sanktionslovgivningen er serviceudgifterne i oprindeligt budget, korrigeret for
ændrede pris- og lønforudsætninger samt mer- eller mindreopgaver som følge af lov- og
cirkulæreprogrammet. Aalborg Kommunes regnskab viser et merforbrug på serviceudgifter på ca.
49 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget med de nævnte korrektioner. Imidlertid bliver der kun
sanktion, hvis hele landet samlet overskrider det aftalte niveau for serviceudgifter.
Skatter, tilskud og udligning
Vedrørende finansieringen i 2019 skal nævnes:
•
•

•

Aalborg Kommune valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og indbyggertal og de
deraf følgende indtægter i skatter, tilskud og udligning.
Serviceudgifterne i aftalen for 2019 var i udgangspunktet på niveau med serviceudgifterne i
aftalen for 2018 fratrukket 0,5 mia. kr., jf. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.
I aftalen mellem regeringen og KL blev dette udgangspunkt tillagt 1,7 mia. kr. i løft til styrket
velfærd, herunder sundhed og ældre. Herved blev bloktilskuddet forøget med 1,2 mia. kr. på
landsplan.
Der blev givet et tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på 3,5 mia. kr.
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Desuden er servicerammen og statstilskuddet (bloktilskuddet) reguleret som følge af ny lovgivning
(lov og cirkulæreprogrammet), ligesom der sker pris- og lønregulering.
Statstilskuddet var oprindelig (sommeren 2018) på i alt 62.103,8 mio. kr. Efterfølgende har
kommunerne:
•
•

Modtaget 306,6 mio. kr. i midtvejsregulering som følge af lov og cirkulæreprogrammet.
Afleveret netto 82,7 mio. kr. i midtvejsregulering som følge af andre reguleringer.

Fra 2007 har statstilskuddet skullet finansiere landsudligningen (48,9 mia. kr. i 2019) samt tilskud til
kommuner med højt strukturelt underskud (7,2 mia. kr. i 2019). Endvidere skal statstilskuddet
finansiere tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder (0,3 mia. kr. i 2019). Det
resterende oprindelige statstilskud på 5,7 mia. kr. blev fordelt i forhold til kommunernes
indbyggertal. Dog var 4,0 mia. kr. heraf betinget statstilskud, som kommunerne kun fik udbetalt,
fordi de overholdt aftalen med regeringen mht. serviceudgifterne (3,0 mia. kr.) og vedrørende
bruttoanlægsudgifterne (1,0 mia. kr.).
Aalborg Kommune modtog i 2019 64,3 mio. kr. i ordinært statstilskud fordelt efter indbyggertal samt
148,2 mio. kr. i betinget statstilskud, fordi kommunerne overholdt aftalen med regeringen. Desuden
har kommunen modtaget 8,3 mio. kr. i midtvejsregulering.
Aalborg Kommune modtog i 2019 2.146,0 mio. kr. i landsudligning. Denne beregnes ud fra forholdet
mellem et af Social- og Indenrigsministeriet beregnet udgiftsbehov for kommunen og dennes
beregnede skatteindtægter, såfremt udskrivningsprocenten havde været den landsgennemsnitlige.
Forholdet mellem udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter betegnes som strukturelt underskud
og i landsudligningen modtager Aalborg Kommune 61 pct. af det strukturelle underskud.
I 2019 modtog Aalborg Kommune 223,1 mio. kr. i tilskud til kommuner med højt strukturelt
underskud pr. indbygger. Dette gives til kommuner uden for hovedstadsområdet, der har et
strukturelt underskud pr. indbygger, der overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle
underskud pr. indbygger. Aalborg modtager 32 pct. af forskellen på kommunens strukturelle
underskud pr. indbygger og 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud.
Aalborg Kommunes samlede skatteindtægter i 2019 var på 9.800,8 mio. kr., hvoraf de
statsgaranterede indtægter fra indkomstskat udgjorde 8.711,8 mio. kr. Hertil kommer
ejendomsskatter på 843,6 mio. kr., selskabsskatter på 227,2 mio. kr. og øvrige skatteindtægter på
netto 18,3 mio. kr.
Beskæftigelsestilskud
Oprindelig modtog kommunerne 10,6 mia. kr. i beskæftigelsestilskud for 2019. Kommunerne måtte
aflevere 0,2 mia. kr. i beskæftigelsestilskud i midtvejsreguleringen.
Aalborg Kommune modtog oprindeligt 334,0 mio. kr. i beskæftigelsestilskud vedrørende 2019. Ved
midtvejsreguleringen for 2019 betalte Aalborg Kommune 12,0 mio. kr. og måtte betale yderligere
0,8 mio. kr. til medfinansiering af særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. I alt
havde Aalborg Kommune i 2019 indtægter på beskæftigelsestilskud på netto 322,0 mio. kr.
vedrørende 2019, eksklusive medfinansiering af det særlige tilskud.
Aalborg Kommune har i 2019 betalt 13,6 mio. kr. i efterregulering vedrørende 2018.
Aalborg Kommune havde i 2019 udgifter til forsikrede ledige på 546,0 mio. kr. Eftersom indtægterne
i beskæftigelsestilskud kun var 322 mio. kr. har Aalborg Kommune –inden efterreguleringen for
2019- haft et tab på beskæftigelsestilskuddet på 224 mio. kr.
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Efterreguleringen for 2019 bliver udmeldt juni 2020.
Lån
Aalborg Kommune har i 2019 hjemtaget lån på 97,8 mio. kr. på det skattefinansierede område
vedrørende lånerammen for 2019.
De 97,8 mio. kr. vedrører energibesparende foranstaltninger på skoleområdet og i øvrige
kommunale bygninger, investering med besparelsespotentiale vedr. Nyt behandlingscenter/samling
af Nøddehuset (dispensation) samt indefrysning af grundskyld i 2019.
Resultat af det skattefinansierede område
Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 99,6 mio. kr. Efter
finansieringsposter – nettolånoptagelse og balanceforskydninger- er der et underskud på 18,6 mio.
kr.
Resultatet efter finansieringsposter fremkommer således:
Mio. kr.
Regnskabsopgørelse 2019, resultat af det
skattefinansierede område

99,6

Finansieringsposter
Indskud i Landsbyggefonden
Frigivelse af deponeringer, el og gas
Deponering vedrørende HMN Naturgas-udlodning i 2019
Lånoptagelse skattefinansieret område
Afdrag på skattefinansieret gæld
Byggekredit ældreboliger, forøgelse
Nettoafdrag på ældreboliger
HMN Naturgas IS eksklusive kursgevinst
Indefrosne ejendomsskatter, lånefinansieret
Diverse øvrige balanceforskydninger
Finansieringsposter/
Balanceforskydninger og lån - i alt
Resultat efter finansieringsposter/balanceforskydninger

7,5
-101,5
38,8
-97,8
73,8
-31,5
21,7
-17,8
23,0
2,7
-81,0
18,6

Resultatet er sammensat af et underskud på den ordinære drifts- og anlægsvirksomhed på 210,7
mio. kr. og et overskud på jordforsyning på 111,1 mio. kr. Finansieringsposterne medfører
nettoindtægter på 81 mio. kr.
Aalborg Kommunes regnskab for 2019 viser skattefinansierede nettoanlægsudgifter, ekskl.
jordforsyning, på 472,4 mio. kr.
I det oprindelige budget for 2018 var der regnet med et underskud på 124,8 mio. kr. på den
ordinære drifts- og anlægsvirksomhed og et overskud på jordforsyning på 86,5 mio. kr.
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Regnskabsresultatet er – i forhold til det oprindelige budget - påvirket af:
•
•
•
•
•

Mindreindtægter som følge af midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud
Lidt højere serviceudgifter
Højere budgetgaranterede udgifter
Højere udgifter til forsikrede ledige
Højere indtægter fra Jordforsyning.

I forhold til det korrigerede budget er serviceudgifterne i regnskabet 174,9 mio. kr. lavere, mens de
budgetgaranterede udgifter, inklusive forsikrede ledige, er 26,3 mio. kr. højere. Ikke rammebelagte
driftsudgifter (aktivitetsbestemt medfinansiering, refusion på særligt dyre enkeltsager og drift af
ældreboliger m.v.), er 28,9 mio. kr. lavere end i korrigeret budget. Hovedårsagen er, at der kun er
afregnet aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet i 11 måneder.
Nettoanlægsudgifterne i regnskabet, ekskl. jordforsyning, ligger 1,6 mio. kr. under det oprindeligt
budgetterede, men 190,7 mio. kr. under det korrigerede budget.
Resultatet af jordforsyning i 2019 – kommunens byggemodning og køb/salg af jord – viser et
overskud på 111,1 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et overskud på 86,5 mio. kr. i oprindeligt
budget og et overskud på 132,8 mio. kr. i korrigeret budget.
Resultat af de kommunale forsyningsvirksomheder
Resultatet af de Kommunale Forsyningsvirksomheder viser et underskud på 31,3 mio. kr. I forhold til
det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Der er i forhold til det korrigerede
budget tale om et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. Resultatet påvirker kommunens mellemværende
med de kommunale Forsyningsvirksomheder som nærmere beskrevet i noterne.
Det samlede regnskabsresultat
Samlet viser udgiftsregnskabet et underskud på 130,8 mio. kr.
Det skal bemærkes, at dette underskud ikke indeholder balanceforskydninger, herunder frigivelse af
deponeringer vedrørende salg af elforsyning samt grundkapitalindskud. Underskuddet indeholder
heller ikke lånoptagelse og afdrag.
Såfremt disse poster medtages, viser regnskabet et underskud på 49,9 mio. kr. Dette er en sum af
ovenstående resultat efter finansieringsposter, der viser et underskud på 18,6 mio. kr. og
underskuddet på det brugerfinansierede område på 31,3 mio. kr.

Likviditetens udvikling
I 2019 udgjorde den gennemsnitlige kassebeholdning 582,4 mio. kr.
Den gennemsnitlige kassebeholdning består af en skattefinansieret kassebeholdning (Kasse 1) på
550,9 mio. kr. og Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital (Kasse 2) på 31,5 mio. kr.
Der er i alt frigivet deponeringer i 2019 på 101,5 mio. kr. Der er endvidere optaget en ny deponering
på 38,8 mio. kr. i 2019 vedrørende salg af HMN Naturgas. Netto er der frigivet 62,7 mio. kr.
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Gæld og finansiel status
I 2019 er der sket en nettoforøgelse af kommunens langfristede gæld eksklusive ældreboliglån og
finansielt leasede aktiver på 26,3 mio. kr. En nettoreduktion af gæld vedrørende selvejende
institutioner på 0,1 mio. kr., mens den langfristede gæld vedrørende ældreboliger er reduceret med
22,0 mio. kr. Gælden vedrørende finansielt leasede aktiver er forøget med 5,7 mio. kr. i forhold til
2018. Den samlede langfristede gæld er således forøget med 9,9 mio. kr. i 2019.
Ved udgangen af 2019 udgjorde den skattefinansierede gæld 1.269,4 mio. kr. Gælden vedrørende
selvejende institutioner udgjorde 0 kr., gælden vedrørende ældreboliger udgjorde 422,9 mio. kr.,
mens gælden vedrørende finansielt leasede aktiver udgjorde 94,8 mio. kr. Den samlede langfristede
gæld udgjorde således 1.787,0 mio. kr.

Befolkningsudviklingen 2019

Faktiske
den 1.1
Aldersgrupper
2019

DST Faktisk
Befolkningstal den
1.1 - 2020

Befolkningsprognose 2020

Vækst fra
den 1.1
2019 til den
1.1 2020

Forskel mellem faktiske
befolkningstal den 1.1
2020 og Befolkningsprognose 2020

0-2 år

6.829

6.923

6.839

94

84

3-5 år

6.135

6.345

6.389

210

-44

6-16 år

23.927

23.760

23.816

-167

-56

17-24 år

31.518

31.405

31.093

-113

312

25-66 år

112.889

113.958

113.941

1.069

17

67-79 år

24.967

25.398

25.330

431

68

80-84 år

4.839

5.030

5.007

191

23

85+ år

4.224

4.256

4.281

32

-25

215.328

217.075

216.696

1.747

379

I alt

I perioden fra den 1. januar 2019 til den 1. januar 2020 er Aalborg Kommunes indbyggertal vokset
med 1.747 personer.
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Hvor blev pengene brugt i 2019?
Drifts- og anlægsudgifter
Borgmesterens Forvaltning
By- og Landskabsforvaltningen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Moms, afdrag, renter

mio. kr.
Procent
607,9
3,7%
741,2
4,5%
7.129,0
42,9%
3.489,1
21,0%
2.346,6
14,1%
488,7
2,9%
1.661,6
10,0%
157,1
0,9%

Udgifter i alt

16.621,3

100,0%

Hvor kom pengene fra i 2019?
Indtægter
Tilskud og udligning
Refusioner
Skatter
Lånoptagelse, renter, balanceforskydninger
Drifts- og anlægsindtægter

mio. kr.
Procent
3.173,2
19,1%
915,5
5,5%
9.800,8
59,0%
336,0
2,0%
2.395,7
14,4%

Udgifter i alt

16.621,3
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Regnskabsopgørelse 2019

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Oprindelig
budget
2019

Korrigeret
budget
2019

R 2019

R2018

mio. kr.

mio. kr.

mio. kr.

mio. kr.

Indtægter
1 Skatter............................................................................................
2 Tilskud og udligning, momsrefusion m.v........................................
Indtægter i alt................................................................................

-9.796,1
-3.197,0
-12.993,1

-9.796,1
-3.166,4
-12.962,5

-9.800,8
-3.172,7
-12.973,5

-9.581,6
-2.908,0
-12.489,6

Driftsudgifter
Borgmesterens Forvaltning.............................................................
By- og Landskabsforvaltningen……………..………………………..
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen………….…………………
Ældre- og Handicapforvaltningen....................................................
Skoleforvaltningen...........................................................................
Miljø- og Energiforvaltningen...........................................................
Sundheds- og Kulturforvaltningen………........................................
Rammebeløb ..................................................................................
3 Driftsudgifter i alt..........................................................................

460,8
344,0
5.602,8
2.732,3
2.017,9
113,5
1.386,5
-1,7
12.656,1

478,3
364,5
5.721,6
2.791,8
2.040,1
133,0
1.408,0
0,6
12.938,1

444,3
347,6
5.694,6
2.784,4
2.015,1
130,2
1.344,3
0,0
12.760,5

436,7
327,0
5.514,6
2.651,0
2.003,7
111,6
1.350,8
0,0
12.395,4

4 Renter m.v......................................................................................

-12,2

-61,6

-48,6

-46,1

Resultat af ordinær driftsvirksomhed........................................

-349,2

-86,1

-261,7

-140,4

Anlægsudgifter
Borgmesterens Forvaltning...........................................................
By- og Landskabsforvaltningen …………………….………………
Familie- og Beskæftigelseforvaltningen........................................
Ældre- og Handicapforvaltningen.................................................
Skoleforvaltningen........................................................................
Miljø- og Energiforvaltningen........................................................
Sundheds- og Kulturforvaltningen………......................................
Rammebeløb………………………………………………………….
5 Anlægsudgifter i alt.....................................................................

57,8
198,0
20,9
57,9
79,0
0,3
60,2
0,0
474,0

74,4
255,6
33,5
101,5
81,1
0,3
116,7
0,0
663,1

58,3
187,6
21,8
61,2
80,6
0,3
62,6
0,0
472,4

69,7
193,3
39,9
57,2
82,3
0,6
41,8
0,0
484,9

Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed..........................

124,8

577,0

210,7

344,5

Jordforsyning
Salg af jord.....................................................................................
Køb af jord incl. byggemodning.....................................................
5 Jordforsyning i alt

-125,2
38,7
-86,5

-177,8
45,1
-132,8

-120,7
9,5
-111,1

-138,5
37,4
-101,1

Resultat af det skattefinansierede område................................

38,3

444,2

99,6

243,4

B. Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede område
Drift (udgifter-indtægter)................................................................
Anlæg (udgifter-indtægter)............................................................
6 Resultat af brugerfinansieret område …………………...………

33,4
0,4
33,8

41,0
8,7
49,7

25,8
5,5
31,3

7,0
0,3
7,2

C. RESULTAT I ALT (A + B).........................................................

72,2

494,0

130,8

250,6

Anm.: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt
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Finansieringsoversigt / Finansiel status
Finansieringsoversigt
R 2019
mio. kr.
Ændring af likvide midler
Resultat i alt.........................................................................
10 Optagne lån (langfristet gæld).................................................
10 Afdrag på lån (langfristet gæld)...............................................
9 Ændring i langfristede tilgodehavender……………………………..
8 Ændring i kortfristede tilgodehavender/gæld………………….
Ændring i fonds/legater m.v………………………………
Ændring af likvide aktiver.........................................................
Kursregulering m.v.…………………………….………………..…….
Ændring i alt…………………………………………………..

R 2018
mio. kr.

130,8
-97,8
95,9
-48,4
184,2
5,4
270,1
-44,3
225,8

250,6
-152,0
88,4
73,1
-0,5
-2,5
257,1
42,3
299,4

Anm.: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt

Finansiel status
Finansiel status

Ultimo 2019

Ultimo 2018

mio. kr.
7 Likvide aktiver.....................................................................
-219,6
8 Kortfristede tilgodehavender....................................................
1.681,3
8 Kortfristet gæld.....................................................................
-2.130,5
Kortfristet formue/gæld............................................................ -668,8
9
10
12
6

6,3
1.449,8
-2.077,5
-621,4

Langfristede tilgodehavender....................................................
8.367,9
Langfristet gæld
-2.015,7
Hensatte forpligtelser
-5.554,8
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder..............................
-11,3
Aktiver/passiver fonde m.m..........................................................
-59,4
Langfristet formue/gæld............................................................. 726,7

8.377,6
-1.777,1
-4.962,0
-43,3
-64,8
1.530,4

Finansiel status .... ...........................................................................
57,9

909,0
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Balance
Ultimo 2019
Ultimo 2018
mio. kr.

9
6

8
9
7

AKTIVER
Anlægsaktiver:
Materielle anlægsaktiver……………………………………………
6.066,2
Immaterielle anlægsaktiver……………………………………….
11,8
Finansielle anlægsaktiver…………………………………………….
8.352,6
Finansielt udlæg, Forsyningsvirksomhederne……………………………………..
-11,3
Anlægsaktiver i alt
14.419,3
Omsætningsaktiver
Fysiske anlæg til salg……………………………………………
Omsætningsaktiver, varebeholdninger………………………..
Tilgodehavender……………………………………..………………
Værdipapirer…………………………………………………………..
Likvide beholdninger……………………………………………….
Omsætningsaktiver i alt……………………………………………
AKTIVER I ALT……………………………………………………..

5.924,1
13,8
8.361,8
-43,3
14.256,4

116,1
0,0
1.681,3
15,3
-219,6
1.593,1

176,9
0,0
1.449,8
15,8
6,3
1.648,8

16.012,4

15.905,2

Ultimo 2019
Ultimo 2018
PASSIVER
mio. kr.
Egenkapital
Balance for Takstfinansierede aktiver………………………………
-224,9
-206,2
Balance selvejende institutioners aktiver.....................................................................
-27,0
-28,1
Balance for skattefinansierede aktiver i øvrigt………………………………………..
-5.942,2
-5.880,5
Balance for finansielle statusposter…………………………
-57,9
-909,0
11 Egenkapital i alt…………………………………………………….
-6.252,0
-7.023,8
Gældsforpligtelser
12 Hensatte forpligtelser………………………………………………..
-5.554,8
10 Langfristede gældsforpligtelser………………………………………
-2.015,7
Nettogæld vedr. fonds, legater m.v…………………………………………………….
-59,4
8 Kortfristede gældsforpligtelser………………………………………..
-2.130,5
Gældsforpligtelser i alt………………………………………….
-9.760,4
PASSIVER I ALT…………………………………………………..

-16.012,4

-4.962,0
-1.777,1
-64,8
-2.077,5
-8.881,4
-15.905,2

Garantiforpligtelser
Kommunens garantiforpligtelser er på ca. 8.551 mio. kr. ved udgangen af 2019. Heraf udgør
forpligtelser for lån, hvor kommunen er interessent og hæfter solidarisk 1.948 mio. kr.
Oversigt over kommunens garantiforpligtelser fremgår af bilagsdelen til regnskab 2019.
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Noter
1. Skatter
Aalborg Kommunes samlede skatteindtægter udgjorde 9,8 mia. kr. i 2019. I forhold til budgettet er
der tale om merindtægter på 4,7 mio. kr.
De kommunale skatteindtægter kommer primært fra beskatning af indkomst efter
personskatteloven. Herudover er de væsentligste kommunale indtægtskilder beskatning af
ejendomme og beskatning af aktieselskaber mv.
De samlede skatteindtægter i 2019
Mio. kr.
Indkomstskat (statsgaranti)

Oprindeligt Korrigeret
budget
budget

Regnskab

-8.711,8

-8.711,8

-8.711,8

Ejendomsskatter

-842,5

-842,5

-843,6

Selskabsskat

-227,2

-227,2

-227,2

Øvrige skatter
Skatteindtægter i alt

-14,6

-14,6

-18,3

-9.796,1

-9.796,1

-9.800,8

Som det fremgår af ovenstående tabel, er det ejendomsskatter og øvrige skatter, der er årsagen til
de mindre afvigelser.
Ejendomsskatter
De samlede indtægter fra ejendomsskatter er 1,1 mio. kr. højere end budgetteret. Årsagen hertil er
mindre reguleringer og ændringer i grundlaget for ejendomsskat samt et forholdsvist lavt niveau for
tilbagebetalinger af ejendomsskatter, som er er opgjort til 5,2 mio. kr. I 2019 er der budgetteret med
tilbagebetalinger på samlet set 10 mio. kr.
Øvrige skatter - forskerskat
Øvrige skatter rummer bl.a. forskerskat, som er en særlig skatteordning der indebærer, at
udenlandske forskere og nøglemedarbejdere har mulighed for i en periode at opnå særligt gunstige
skattemæssige vilkår ved arbejde i Danmark. Aalborg Kommune modtog i 2019 10,7 mio. kr., som
dermed overstiger budgettet med 3,7 mio. kr.

Side 10

Årsberetning 2019 - Aalborg Kommune

2. Tilskud, udligning og refusion af købsmoms
Tilskud og udligning for 2019 er sammensat således:
Mio. kr.
Udligning og generelle tilskud, foreløbig
Midtvejs- og efterregulering af statstilskud
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
Kommunale bidrag til regionerne
Beskæftigelsestilskud, inkl. midtvejs- og efterregulering
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet
Øvrige særlige tilskud
Tilskud og udligning i alt

Oprindeligt
Budget
-2.637,9

Regnskab

41,0
29,1
-352,0
-196,8
-81,3
-3.197,9

-2.637,9
-1,4
41,0
23,5
-307,7
-196,8
-84,7
-3.164,0

-2.637,9
-10,6
41,0
23,5
-307,7
-196,8
-84,7
-3.173,2

1,0

-2,4

0,5

-3.196,9

-3.166,4

-3.172,7

Refusion af købsmoms
Tilskud og udligning, momsrefusion m.v.

Korrigeret
Budget

Der er kun en enkelt afvigelse mellem regnskabet og det korrigerede budget. Sundheds- og
Ældreministeriet udbetalte 2. januar 2020 efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af
sundhedsvæsenet vedrørende 2018 på 9,8 mio. kr. Dette er medtaget i regnskabet men ikke i det
korrigerede budget.
Afvigelserne til det oprindelige budget skyldes primært midtvejsregulering af statstilskuddet og
midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.
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3. Skattefinansierede driftsudgifter
Nedenstående tabel viser de skattefinansierede driftsudgifter opdelt i serviceudgifter,
budgetgaranterede udgifter, udgifter til forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud) og ikke
rammebelagte driftsudgifter.

Mio. kr.
Serviceudgifter
Budgetgaranti og øvrige overførsler
Beskæftigelsestilskud
Ikke rammebelagte driftsudgifter
Driftsudgifter i alt

Oprindeligt budget
8.907,2
2.640,4
493,0
615,4
12.656,1

Korrigeret budget
9.128,2
2.671,5
523,0
615,4
12.938,1

Foreløbigt regnskab
8.953,2
2.674,8
546,0
586,6
12.760,5

Serviceudgifterne
Der er givet tillægsbevillinger på 221,0 mio. kr. til serviceudgifterne, jf. nedenstående tabel. Heraf er
179,8 mio. kr. overførsler fra 2018.
Vedrørende dataanalyser: I det oprindeligt budget er det forudsat, at dataanalyserne udelukkende
medfører en besparelse på serviceudgifterne, men besparelsen i 2019 vedrører også det
budgetgaranterede område samt refusion af købsmoms. Samtidig er konsulenthonorarerne en
serviceudgift. Budgetkravet blev opfyldt men altså ikke udelukkende via en reduktion af
serviceudgifterne.
Tillægsbevillinger serviceudgifter
Overførsler fra 2018
AKKC fra anlæg til drift
Dataanalyser
Lov- og Cirkulæreprogram
Afskaffelse af affaldsadministrationsgebyr for virksomheder
Skadesløsholdelse af I/S RenoNord m.m.
Ekstraordinært tilskud AOF og FOF
Mindre lønstigninger
Andet, netto
Tillægsbevillinger i alt

Mio. kr.
179,8
8,0
4,9
11,8
4,8
5,9
8,0
-7,6
4,5
220,1

KL udmeldte sommeren 2019 et vejledende sigtepunkt for Aalborg Kommunes serviceudgifter i
relation til sanktionslovgivningen. Aalborg Kommunes serviceudgifter i regnskab 2019 blev 48,3
mio. kr. højere end dette sigtepunkt – svarende til 0,5 pct.
Der bliver kun sanktion, hvis serviceudgifterne samlet i alle landets kommune er højere end forudsat
i aftalen mellem regeringen og KL. KL’s spørgeskemaundersøgelse viser, at kommunerne samlet
overholder aftalen.
Budgetgaranti og øvrige overførsler
I Aalborg Kommunes økonomistyring budgetteres udgifterne til forsikrede ledige
(beskæftigelsestilskuddet) sammen med de budgetgaranterede udgifter. I nedenstående tabel
vedrørende budgetgaranterede udgifter og øvrige overførsler er udgifter til forsikrede ledige ikke
medtaget, men de fremgår af særskilt tabel.
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Det fremgår af tabellen vedrørende budgetgaranti og øvrige overførsler, at der ved den aktuelle
status blev der givet tillægsbevilling på 33 mio. kr., mens budgettet er reduceret med 1,9 mio. kr.
som følge af dataanalyser mv
Samlet er der merudgifter på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget – svarende til 0,1 pct.

Oprindeligt budget, alle forvaltninger
Aktuel status, tillægsbevilling
Dataanalyser mv., tillægsbevilling
Korrigeret budget

mio. kr.
2.640,4
33,0
-1,9
2.671,5

Foreløbigt regnskab:
Merforbrug ift. korrigeret budget

2.674,8
3,3

Beskæftigelsestilskud/forsikrede ledige
Tillægsbevillinger og merforbrug vedrørende forsikrede ledige fremgår af nedenstående tabel:
mio. kr.
493,0
30,0
0,0
523,0

Oprindeligt budget
Aktuel status, tillægsbevilling
Dataanalyser, tillægsbevilling
Korrigeret budget
Foreløbigt regnskab
Merforbrug ift. korrigeret budget

546,0
23,0

Det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud for 2019 er på 322,1 mio. kr., mens udgifterne til
forsikrede ledige er på 546,0 mio. kr. Det foreløbige regnskab for 2019 indeholder altså et tab på
223,9 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet.
I sommeren 2020 vil der blive beregnet en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019,
hvorefter den endelige underkompensation for 2019 kan beregnes.

Ikke rammebelagte driftsudgifter
Ikke rammebelagte driftsudgifter er udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af
sundhedsvæsenet, refusion på særligt dyre enkeltsager på det sociale område, drift af ældreboliger
samt tjenestemandspensioner til tidligere ansatte ved elforsyningen.
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Som det fremgår, er der ikke givet tillægsbevillinger til de ikke rammebelagte driftsudgifter.
mio. kr.
615,4

Oprindeligt budget, alle forvaltninger
Ingen tillægsbevillinger
Korrigeret budget

615,4

Foreløbigt regnskab:
Merforbrug ift. korrigeret budget
vedrører:
By- og Landskabsforvaltningen
(sektor byfornyelse og boligbyggeri - ældreboliger)
Familie- og Beskæftigelsesforvaltning
(refusion dyre enkeltsager)
Ældre- og Handicapforvaltningen
(refusion dyre enkeltsager)
Ældre- og Handicapforvaltningen
(ældreboliger)
Sundheds- og Kulturforvaltningen
(aktivitetsbestemt medfinansiering)
Miljø- og Energiforvaltningen
(tjenestemandspensioner tidl. elforsyning)
I alt

586,6
-28,9
-0,6
5,6
9,7
3,8
-47,1
-0,3
-28,9

Der er et samlet mindreforbrug på 28,9 mio. kr., hvoraf 47,1 mio. kr. skyldes mindreudgifter til den
aktivitetsbestemte medfinansiering, fordi der kun er afregnet 11 måneder i 2019. Det resterende
beløb skal betales februar-april 2020.
Ældre- og Handicapforvaltningen har mindreindtægter på 9,7 mio. kr. vedrørende refusion på
særligt dyre enkeltsager. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har mindreindtægter på disse
refusioner på 5,6 mio. kr.
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4. Renter
Det korrigerede budget for 2019 viser en nettoindtægt på 61,6 mio. kr.
Regnskabsresultatet viser en nettorenteindtægt på 48,6 mio. kr. – altså en mindreindtægt på 13
mio. kr. ift. det korrigerede budget.
Renter (mio. kr.)

Opr. B2019

Korr. B2019

R2019

Renter af likvide aktiver
Renter af kortfristede tilgodehavender
Renter af langfristede tilgodehavender
Renter af deponerede beløb
Renter vedrørende
forsyningsvirksomheder
Renter af kortfristet gæld
Renter af langfristet gæld
Renter på ældreboliger
Kurstab / kursgevinster
Garantiprovision
I alt

-31,5
0,0
-1,0
-5,2

-31,5
0,0
-50,4
-5,2

-26,5
-1,7
-3,8
-2,8

0,1
4,0
24,3
3,9
0,0
-6,8
-12,2

0,1
4,0
24,3
3,9
0,0
-6,8
-61,6

0,4
0,7
20,6
3,8
-32,4
-6,9
-48,6

÷ = indtægter, merindtægter og mindreudgifter
Bemærkninger til regnskabsresultat
Kommunen har realiseret en indtægt på 48,5 mio. kr. i forbindelse med salget af HMN Naturgas
A/S.
Byrådet gav, 17.06.19 pkt. 5 en tillægsbevilling på 48,5 mio. kr. på funktion 7.21 (Renter af
langfristede tilgodehavender), men konteringsreglerne for 2019 foreskriver, at provenuet skal
konteres på hhv. 7.78 (Kursgevinster) med 30,7 mio. kr. og 8.21 med 17,8 mio. kr. (Forskydninger i
langfristede tilgodehavender), og indtægten er derfor blevet konteret i overensstemmelse hermed.
Dette giver samlet en mindreindtægt ift. det korrigerede budget på 17,8 mio. kr.
For de øvrige poster er der således en merindtægt ift. det korrigerede budget på 4,8 mio. kr.
2019 har været præget af fortsat faldende renter og et historisk lavt renteniveau. Kommunen
realiserede en nettoindtægt på 34,9 mio. kr. i renter og udbytter af likvide aktiver og deponerede
midler samt øvrige kortfristede og langfristede tilgodehavender. Det er en nettomindreindtægt på
3,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget.
I samme periode er der realiseret en nettokursgevinst på 1,7 mio. kr. vedrørende kommunens
kapitalpleje.
Nettokursgevinsten kan forklares ved, at realkreditobligationsmarkedet har været præget af store
konverteringer gennem 2019, der har resulteret i store udtrækninger og deraf følgende realiserede
kurstab. Dette opvejes af, at der har været store kursstigninger på aktiemarkedet, der har resulteret
i realiserede kursgevinster.
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I 2019 har kommunens investerede midler givet et afkast på ca. 2,5%, svarende til ca. 80 mio. kr.
Hovedparten af afkastet er tilvejebragt gennem kursstigninger på aktiemarkedet, hvoraf ca. 44 mio.
kr. er urealiserede kursgevinster, der giver en tilsvarende opskrivning af balancen den 31.12.19.
Der er mindreudgifter vedrørende renter af langfristet og kortfristet gæld på 7,1 mio. kr. Det skyldes
primært lavere renteudgifter ifm. tilbagebetaling af grundskyld i 2019, et lavere renteniveau på de
variable lån samt, at den fastforrentede lånoptagelse ultimo 2018 blev hjemtaget til en lavere rente
end forudsat i budgettet.
Finansiel strategi – rentestrategi
Rentestrategien er vedtaget af byrådet i 2002 og revideret af byrådet i december 2019. Formålet
med strategien er at minimere kommunens budgetrisiko vedrørende den langfristede gæld.
Tankegangen bag rentestrategien er, at et fastforrentet lån har en højere budgetsikkerhed end et
variabelt forrentet lån.
Låneporteføljen (skattefinansierede lån) er opdelt i 2 grupper:
Budgetsikkerhed
Høj budgetsikkerhed (fast rente)
Lav budgetsikkerhed (variabel rente)

Ramme
60 - 90%
10 - 40%

Aktuel fordeling af lån på de enkelte grupper:

Lånetype

Ultimo 2019
Mio. kr.

%-vis andel

Gns. Rente

Høj budgetsikkerhed
DKK lån

821,8

64,7%

1,74%

Lav budgetsikkerhed
DKK lån
CHF lån
EUR lån

291,3
64,8
83,3

34,6%

-0,18%

Lån til boligforbedringer

8,2

0,6%

1,50%

I alt

1.269,4

100,0%

1,07%

Ældreboliglån

422,9

Finansielt leasede aktiver

94,8

I alt inklusive ældreboliglån

1.787,1
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Ved udgangen af 2019 er der 2 indgåede SWAP-aftaler:

Indgået

1
2002

Modpart
Valuta
Udløb på SWAP
Udløb på lån
Renteforhold
Rente i %
Beløb i mio. kr.
Hovedstol
Restgæld
Markedsværdi**

153,5
49,1
-11,0

2
2010
Danske
Nordea
Bank
DKK
EUR
2027
2020
2027
2035
Fra variabel til Fast
5,015%
2,855%
122,7
83,5*
-1,3

* Restgæld i Euro omregnet efter vekselkurs hos Danske Bank pr. ultimo 2019
** Markedsværdien afspejler prisen for at opsige den enkelte aftale her og
nu - = udgift + = indtægt
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5. Skattefinansieret anlæg og jordforsyning
Nettoanlægsudgifterne under det skattefinansierede område inkl. jordforsyning udgjorde 361,2 mio.
kr. i 2019. Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet fordelt brutto på henholdsvis udgifter og
indtægter samt andel vedrørende jordforsyning.
Oprindeligt
budget

Beløb i mio. kr.

Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning

Korrigeret
budget

Regnskab

586,5

789,4

539,0

Anlægsindtægter ekskl. jordforsyning

-112,4

-126,4

-66,6

Anlæg ekskl. jordforsyning i alt

474,0

663,1

472,4

38,7

45,1

9,5

Jordforsyning, Salg af jord

-125,2

-177,8

-120,7

Jordforsyning i alt

-86,5

-132,8

-111,1

387,6

530,3

361,2

Jordforsyning, Køb af jord inkl. byggemodning

Skattefinansieret anlæg i alt
÷ = indtægter

I forhold til det oprindelige skattefinansierede anlægsbudget, inkl. jordforsyning på netto 387,6 mio.
kr. er der en mindreudgift på 26,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug
på 169,1 mio. kr.
Det korrigerede budget for bruttoanlægsudgifter ekskl. jordforsyning er på 663,1 mio. kr., hvilket er
189,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Dette skyldes primært overførsel af uforbrugte
anlægsmidler fra 2018 til 2019. kr. samt tillægsbevillinger vedr. køb af ejerlejlighed Kjellerupsgade
16-18 og Vester Mariendal Skole - Facadebygning. Resultatet for bruttoanlægsudgifterne ekskl.
jordforsyning viser et forbrug på 472,4 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mindre end oprindeligt budget
og 190,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget.
Jordforsyning
I forhold til korrigeret budget har indtægterne ved salg af jord været 57,1 mio. kr. mindre og
udgifterne til køb af jord 35,6 mio. kr. mindre.
Det samlede regnskabsresultat for Jordforsyningen viser nettoindtægter på 111,1 mio. kr., svarende
til netto mindreindtægter på 21,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Side 18

Årsberetning 2019 - Aalborg Kommune

6. Brugerfinansierede område
Miljø- og Energiforvaltningen består fra 2019 bl.a. af de brugerfinansierede virksomheder:
o
o
o

Aalborg Naturgas Net
Aalborg Renovation
Vandsamarbejde, Nibe

Virksomhederne forudsættes økonomisk at hvile i sig selv, og det enkelte års overskud eller
underskud opsamles på særlige udlægskonti i den finansielle status. Der er altså “vandtætte
skotter” til den skattefinansierede økonomi.
Det finansielle mellemværende kan specificeres således:

Aalborg Forsyning, Naturgas Net
Aalborg Forsyning, Renovation
Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed
I alt

Status
i mio. kr.
-0,3
-11,2
0,3
-11,2

-= Virksomhedernes tilgodehavende

7. Likviditet
De likvide beholdninger og omsætningsværdipapirer udgjorde tilsammen -219,6 mio. kr. pr. ultimo
2019:

Kontante beholdninger
Omsættelige obligationer m.m.
Likvide beholdninger i alt
- = Gæld

-2.486,6 mio. kr.
2.267,1 mio. kr.
-219,6 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til finansieringsoversigten samt bemærkningerne i note 8., hvor ovenstående
uddybes.
Ultimo december og ultimo juli er normalt de tidspunkter på året, hvor likviditeten er lavest.
Den gennemsnitlige likviditet i 2019 udgjorde 582,4 mio. kr.
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8. Kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
Som det fremgår af finansieringsoversigten, er de likvide aktiver ultimo 2019 i forhold til ultimo 2018
reduceret med 225,8 mio. kr.
Endvidere fremgår det af finansieringsoversigten, at ændringen i kortfristede tilgodehavender og
kortfristet gæld er hovedårsagen til den faldende likviditet, fordi de har reduceret likviditeten med
184,2 mio. kr.
Nedenstående tabel viser ændringerne i de enkelte poster under de kortfristede tilgodehavender og
den kortfristede gæld.

Mio. kr.

Ultimo
2019

Primo
2019

Forskydning

Kortfristede tilgodehavender
Refusionstilgodehavender
Tilgodehavender i betalingskontrol......................
Andre tilgodehavender.................
Mellemregning med foregående
og følgende regnskabsår ………
Kortfristede tilgodehavender i
alt

126,9

-1,1

128,0

1.640,1

1.479,7

117,9

140,1

160,4
-22,2

-203,6

-168,9

-34,7

1.681,3

1.449,8

231,5

-53,7

-22,2

-96,0

-95,1

-0,1

-0,1

-581,8

-698,7

-1.398,5

-1.260,9

-0,4

-0,1

-2.130,5

-2.077,3

-31,5
-0,9
0,0
0,1
116,9
-137,6
-0,3
-53,2

-449,2

-627,5

178,3

Kortfristet gæld
Kassekreditter og byggelån
Anden gæld til staten............…
I øvrigt:
Kirkelige skatter.....................
Anden kortfristet gæld.............
Mellemregningskonto............
Selvejende institutioner........
Kortfristet gæld i alt
I alt kortfristede
tilgodehavender
og kortfristet gæld

-=gæld
Det fremgår, at ændringen er på 178,3 mio. kr., selv om finansieringsoversigten viser, at posterne
har påvirket de likvide aktiver med 184,2 mio. kr. Differencen på 5,9 mio. kr. er nettovirkningen af
op- og nedskrivninger, der er foretaget direkte på status og som ikke påvirker de likvide aktiver.
Aalborg Kommune har hjemtaget for lidt i refusion i 2019. Derfor har Aalborg Kommune ultimo 2019
et refusionstilgodehavende på 128,0 mio. kr. Endvidere har det påvirket de likvide aktiver ultimo
året, at der i 2019 er betalt relativt mange udgifter, som vedrører regnskab 2018.
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Kortfristet gæld, der eksisterer ved årets udgang, men som først betales i nyt regnskabsår
registreres som en forskydning under kortfristet gæld på f.eks. funktionen Anden kortfristet gæld.
Det fremgår af tabellen, at anden kortfristet gæld er reduceret med 116,9 mio. kr. i 2019. Dette har
netop sammenhæng med, at der i 2019 blev betalt mange udgifter vedrørende 2018, mens der i
2020 er betalt færre udgifter vedrørende 2019. Dette har påvirket de likvide aktiver ultimo året.
Tabellen viser også, at der er en vækst i Tilgodehavender i betalingskontrol på 160,4 mio. kr. mens
der er sket en vækst i den kortfristede gæld på mellemregningskonto på 137,9 mio. kr. Disse to
poster vedrører i høj grad konteringsprincipper og opvejer derfor i høj grad hinanden. Dog
indeholder Tilgodehavender i betalingskontrol også indtægter vedrørende regnskabsåret, som ikke
er betalt ved årets udgang.
Ovenstående er hovedårsagen til, at udviklingen i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
har påvirket de likvide aktiver med 184,2 mio. kr. i 2019.
Ultimo 2019 er der en kassekredit på 53,7 mio. kr., som har finansieret igangværende
anlægsbyggeri vedrørende ældreboliger. Når anlægsarbejderne er afsluttet, vil kassekreditten blive
indløst via optagelse af ældreboliglån.
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9. Langfristede tilgodehavender
Udvikling i langfristede tilgodehavender
Mio. kr.
Værdipapirer
Pantebreve
Værdipapirer i alt

Ultimo
2019

Primo
2019 Forskydning

15,3
15,3

15,8
15,8

-0,5
-0,5

Finansielle anlægsaktiver
Aktier og andelsbeviser m.v.
Tilgodehavender hos grundejere
Udlån til beboerindskud
*)Indskud i Landsbyggefonden m.v.
Andre langfristede udlån og tilgodehavender
Deponerede beløb
Finansielle anlægsaktiver i alt

7.699,1
15,4
138,6

7.667,7
15,4
137,5

31,4
0,0
1,0

229,1
270,4
8.352,6

208,0
333,2
8.361,8

21,1
-62,7
-9,2

Langfristede tilgodehavender i alt

8.367,9

8.377,6

-9,7

* Indskud i Landsbyggefonden skal i henhold til Social- og Indenrigsministeriets regelsæt ikke medregnes i balancen

Det fremgår af finansieringsoversigten, at langfristede tilgodehavender har forøget likviditeten med
48,4 mio. kr. Dette er inklusive indskud i landsbyggefonden på 7,5 mio. kr., som ikke registreres på
balancen. Eksklusive disse indskud har de langfristede tilgodehavender altså forøget likviditeten
med 55,9 mio. kr.
Den væsentligste årsag hertil er frigivelse af deponerede beløb på netto 62,7 mio. kr. Indtil 2021
frigives der årligt 98,8 mio. kr. vedrørende Aalborg Kommunes salg af elforsyningen og øvrige salg
på el-området. Endvidere er der i 2019 frigivet 2,7 mio. kr. vedrørende salg på gas-området. I 2019
har Aalborg Kommune deponeret 38,8 mio. kr. som følge af salget af HMN Naturgas A/S.
Udviklingen i andre langfristede udlån og tilgodehavender har primært sammenhæng med at
Aalborg Kommune i 2019 har fået et forøget tilgodehavende på 23 mio. kr. i form af ydede lån til
betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020. Aalborg Kommune har lånefinansieret
dette tilgodehavende.
Ovenstående tabel viser kun en forskydning på 9,7 mio. kr. Når likviditeten er forøget med 55,9 mio.
kr. (eksklusive indskud i Landsbyggefonden) skyldes det, at flere ændringer i langfristede
tilgodehavender bogføres direkte på status og derfor ikke påvirker kommunens likviditet. Dette
vedrører primært værdien af aktier og andelsbeviser, som fremgår af nedenstående tabel.
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Mio. kr.
Indre Værdi - Aalborg Forsyning - Holding A/S
Indre Værdi - Aalborg Energi - Holding A/S
Indskud i selskaber - forsyningsområdet
Aalborg Havn A/S
Aalborg Lufthavn
HMN Naturgas I/S
I/S Reno Nord
Udviklingsselskab Stigsborg Havnefront
Fjernkøling
Øvrige
I alt

Ultimo
6.229,4
588,5
2,5
566,0
105,4
29,4
36,1
119,3
13,5
9,0
7.699,1

Primo Forskydning
6.229,4
0,0
588,5
0,0
2,5
0,0
510,8
55,2
100,1
5,3
83,4
-54,0
12,3
23,8
119,3
0,0
13,5
0,0
7,8
1,2
7.667,7
31,4

Den indre værdi i ovenstående tabel er opgjort efter det senest modtagne regnskab.
Værdien af aktier og andelsbeviser er forøget med 31,4 mio. kr. Det skyldes primært at værdien af
Aalborg Havn og værdien af I/S Reno Nord er forøget. Aalborg Kommune har i 2018 og 2019
modtaget provenu i forbindelse med salg af HMN Naturgas. Derfor er værdien af HMN Naturgas I/S
reduceret med 54 mio. kr. i 2019. Aalborg Kommune vil modtage det resterende provenu i de
kommende år.
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10. Langfristet gæld
Den samlede langfristede gæld udgjorde primo 2019 1.777,1 mio. kr. og udgjorde ultimo 2019
1.787,0 mio. kr., hvilket giver en samlet forøgelse af den langfristede gæld i 2019 på 9,9 mio. kr.
Nedenstående tabel viser fordelingen af den samlede gæld.
Mio kr.
Skattefinansieret
gæld
Selvejende
institutioner
Gæld vedr.
ældreboliglån
Finansielt leasede
aktiver
Indefrosne
feriepenge
Langfristet gæld i
alt

Gæld primo
2019

Lånoptagelse Afdrag

Statsandele/
leasingreg. Reguleringer

1.243,1

97,8

-74,2

0,1

0,0

-0,1

444,9

0,0

-21,7

-0,7

89,1

0,0

0,0

5,7

0

0,0

0,0

1.777,1

97,8

-96,0

Gæld ultimo
2019

2,7

1.269,4
0,0

5,0

0,4

422,9
94,8

228,7

228,7

231,8

2.015,7

- = reduktion og + = forøgelse
Skattefinansieret gæld
Aalborg Kommune har i 2019 hjemtaget lån på 97,8 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2019.
De 97,8 mio. kr. i ordinær låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2019, er øremærket til
energibesparende foranstaltninger på skoleområdet og øvrige kommunale bygninger samt til
investeringer med effektiviseringspotentiale og indefrysning af grundskyld
Selvejende institutioner
Den langfristede gæld vedrørende selvejende institutioner er i løbet af 2019 afdraget med 0,1 mio.
kr., således at denne ultimo 2019 udgjorde 0 kr.
Ældreboliglån
Ældreboliglån betales over beboernes husleje og er således, bortset fra en mindre kommuneandel,
udgiftsneutrale for kommunen. Kommuneandelen på renter og afdrag udgjorde 0,4 mio. kr. i 2019.
Finansielt leasede aktiver
Gælden vedrørende finansielt leasede aktiver er forøget med 5,7 mio. kr. i forhold til 2018 således,
at denne ultimo 2019 udgjorde 94,8 mio. kr.
Ovenstående giver en nettolåneoptagelse på 10 mio. kr. I dette beløb er desuden indregnet
indeksering af lån samt kursregulering af de lån, der er sluteksponeret i en fremmed valuta på i alt
3,1 mio. kr.
Indefrosne feriepenge – Ny Ferielov pr. 1. september 2020
Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 (Lov nr. 58 af 30/1/2018 Lov om forvaltning
og administration af tilgodehavende feriemidler).
Den nye ferielov er et resultat af, at EU har vurderet, at den nuværende danske ferielov er i strid
med EU-retten. Fra den 1. september 2020 lægges ferie-året om, så det løber fra den 1. september
til den 31. august. Der indføres på samme tidspunkt samtidighedsferie, hvor medarbejderen
løbende optjener 2,08 feriedage pr. måned. Afvikling kan ske over 16 måneder.
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En overgangsordning skal sikre en smidig overgang fra den gældende ferieordning til den nye
ferieordning. Overgangsordningen indebærer, at ferierettigheder omfattet af ferieloven optjent i
perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 ”indefryses” i en fond (Lønmodtagernes Fond for
Tilgodehavende Ferie-midler) og udbetales som udgangspunkt først til den ansatte, når denne
opnår folkepensionsalderen.
De indefrosne feriepenge for perioden 1. september 2019 – 31. december 2019 udgør 228,7 mio.
kr.

11. Egenkapitalen
Der er nedenfor redegjort for, hvordan kommunens samlede regnskabsmæssige egenkapital
fremkommer ultimo 2019:
mio. kr
Egenkapitalen ultimo 2018

7.023,8

Årets skattefinansierede resultat
Direkte posteringer på balancen:
Fysiske aktiver, værdiregulering vedr.:
Øvrige områder
Byggemodning

-99,5

140,1
-60,8

Værdiregulering langfristede tilgodehavender:
Landsbyggefonden
Aktier, indre værdi mm.
Kursregulering, likvide aktiver
Kursregulering, langfristet gæld
Regulering af leasingforpligtelser
Øvrige tekniske korrektioner og afskrivninger
Afskrivninger SKAT
Indefrosne feriepenge

-7,5
49,2
44,3
-2,4
-5,7
-2,0
-6,0
-228,7

Hensatte forpligtelser:
Tjenestemænd
Arbejdsskader

-604,3
11,5

Egenkapitalen ultimo 2019

-672,3
6.252,0
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12. Forpligtelser
Pensionsforpligtelser
Aalborg Kommune har gennem Silkeborg Data (Maes Consulting) fået udarbejdet en
aktuaropgørelse over tjenestemandsforpligtigelsen ved udgangen af 2019. Pensionsforpligtigelsen
skal opgøres årligt, og som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5 år.
Økonomi- og indenrigsministeriet har meddelt ændringer vedrørende beregning af tjenestemandspensionsforpligtigelser, som kommunerne skal følge senest fra regnskab 2022. I De nye regler blev
taget i anvendelse i Aalborg Kommunes regnskab for 2018.
Den samlede kapitalværdi af pensionsforpligtigelsen er opgjort til i alt 5.151,0 mio. kr. ved udgangen
af 2019 på det skattefinansierede område. I forhold til 2018, hvor pensionsforpligtigelsen var opgjort
til 4.552,0 mio. kr. er der sket en stor stigning på 599.0 mio. kr.
Stigningen i pensionsforpligtigelsen i forhold til regnskab 2018 skyldes flere forhold, jf. nedenstående.
Omkring halvdelen af stigningen i den nye opgørelse fra 2019 vedrører korrektion af
pensionsforpligtigelsen i 2018 samt pensionsforpligtigelsen for nyansatte skoleledere, som har
tilkøbt pensionsalder på 87,3 mio. kr.
Den anden halvdel vedrører lønudviklingen. I forbindelse med beregningen ultimo 2018 er der
regnet med en årlig lønstigning på 2% p.a. Fra 1. januar 2018 til 1. januar 2020 er der givet
lønstigninger på i alt 2,55%, hvilket i sig selv giver en forhøjelse af forpligtelsen.
Ændringen af diskonteringsfaktoren har forskellige indvirkning på de enkelte tjenestemænd, da den
er stigende over tid. Det betyder, at stigningen grundet diskontering er væsentligt mindre for
alderspensionerede/ældre tjenestemænd (op til 10%), mens den kan være helt op til 27% for yngre
tjenestemænd.
Ændringen i diskonteringsfaktoren fra ultimo 2018 til ultimo 2019 giver i sig selv en forhøjelse af
forpligtelsen i omegnen af 9,34%.
Herudover er den samlede kapitalværdi af pensionsforpligtigelsen på det brugerfinansierede
område opgjort til 306,8 mio. kr. ved udgangen af 2019. I forhold til 2018 er der en stigning på 5,2
mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er ændringen af diskonteringsfaktoren, som er faldet
yderligere i forhold til 2018.
I forhold til 2018 er de samlede tjenestemandsforpligtigelser steget med 604,3 mio. kr.
Af kommunens samlede personalenormering på 15.772,39 i 2019 udgjorde tjenestemændene 126,
heraf vedrørte de 11 det brugerfinansierede område.
Øvrige forpligtelser
Øvrige forpligtelser omfatter arbejdsskader og bonusbetaling vedrørende jobcentre.
Disse forpligtelser er alene optaget i balancen ultimo 2019. Der er optaget i alt 97 mio. kr. Heraf kan
96,6 mio. kr. henføres til arbejdsskader. Hensættelsen er faldet med 11,4 mio. kr. i forhold til 2018.
Hensættelsen til bonusbetaling vedrørende jobcentre er 0,4 mio. kr., som er det samme som i 2018.
Verserende sager, hvor kommunen ikke anser det for sandsynligt, at afviklingen vil medføre træk på
kommunens økonomiske ressourcer, og hvor der ikke kan foretages en pålidelig beløbsmæssig
opgørelse, er ikke optaget.
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Samlede forpligtigelser
Mio.kr.
Tjenestemandspensionsforpligtigelse,
skattefinansieret område
Tjenestemandspensionsforpligtigelse
brugerfinansieret område
Hensatte forpligtelser arbejdsskader
Bonusbetaling vedr. jobcentre
Total

Ultimo
-5.151,0

Primo
-4552,0

Forskydninger
-599,0

-306,8

-301,6

-5,2

-96,6
-0,4
-5554,8

-108,0
-0,4
-4962,0

11,4
0,0
-592,8
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Tværgående artikler
(Artiklerne vil efterfølgende blive sat op med billedmateriale og grupperet i forhold til de 5
pejlemærker i DNA Aalborg.)

Borgmesterens Forvaltning
StartUp Café Aalborg
Aalborg skal være en iværksætter-by i verdensklasse med stærke netværk og kort afstand fra idé til
handling. Visionen er, at Aalborg skal være kendt og anerkendt lokalt og internationalt som et unikt
sted for iværksættere. Et helt konkret tiltag var derfor, at BusinessAalborgs iværksættertilbud
’StartUp Café Aalborg’ fik permanent hjemmebane i byens nye iværksætterhus GrowAAL, som
åbnede 8. februar 2019. GrowAAL, som har til huse centralt i Aalborg ved siden af den gamle
spritfabrik, er et stort iværksættermiljø fordelt på 3.300 kvadratmeter, hvor der tilbydes
kontorfaciliteter og inkubatormiljøer samt en hel etage, som danner ramme for events af både faglig
og social karakter for iværksættere.
Aalborg Kommunes iværksættertilbud er dermed kommet tættere på byens startup-community,
hvilket også gav mulighed for at udbygge StartUp Club-konceptet med endnu flere tilbud. Udover
workshops og netværksaftner, så byder caféen på ugentlige inspirerende oplæg samt drop-in
arbejdsplads og -rådgivning. Her kan man komme ind fra gaden og arbejde på sin idé og få sparring
fra både iværksætterkonsulenter og rådgivere fra det private erhvervsliv, som stiller deres
ekspertise til rådighed ganske gratis.
At StartUp Caféen er kommet tættere på byens iværksættere ses tydeligt på tallene fra caféens
første år i nye omgivelser. 702 iværksættere har været forbi caféen for at få sparring på deres
forretningsidé, og over 2000 har deltaget i 43 oplæg.

Kan en bygning fra år 1911 energirenoveres?
Boulevarden 13. som er bygget fra år 1911 midt i Aalborg, har et energimærke D. Der må man
formode, at der virkelig er noget at gå i gang med i en energirenovering. Problemet er bare, hvordan
energirenoveres en gammel bygning, hvor man ikke går på kompromis med den fine arkitektur fra
byggeåret?
Med hjælp fra Aalborg Energicenter som har energi-screenet bygningen, startede processen med
renoveringen af Boulevarden 13. bygning B og derefter bygning A. Lys, varme og styring er de
gennemgående besparelsesforslag i bygningen. Arbejdet blev påbegyndt foråret 2019 og
færdiggøres efteråret 2020. Da arbejdet ikke er færdig endnu, kan der kun beregnes en besparelse,
og besparelsen er beregnet til omkring 40% på el og varmeregningen. Som et lille ekstra plus, har
kantinen fået et nyt look.
Desuden har vi udviklet vores styrings- og overvågningsportal af Boulevarden 13 til hele
kommunen. Vi kalder vores Portal for Smart City fordi, der er meget mere koblet på end kun varme
og ventilation. F.eks. kan vi se, om der er ledige parkeringspladser, og hvornår der er tid til
rengøring i mødelokalerne, og meget mere. Med et frækt ord kobler vi det hele op på IOT Internet of
Things…
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Digitalisering i Aalborg Kommune
På en lang række områder i Aalborg Kommune er der indsatser i gang som med digitalisering
effektiviserer og udvikler kvaliteten i kommunens ydelser og service. I det følgende her en række
eksempler.
På tværs af alle forvaltninger skal bilags- og fakturabehandling effektiviseres ved hjælp af en
nyindkøbt løsning. Her skal mindst 80% af de elektroniske fakturaer kunne bogføres automatiseret.
På folkeskoleområdet er den nye kommunikationsplatform, ”Aula”, taget i brug i oktober 2019 med
mere end 50.000 brugere. Målet med Aula er at understøtte en sikker og smidig kommunikation
mellem skole/institution og hjem.
”Cura” er Aalborg Kommunes fælles digitale omsorgssystem og blev fuldt implementeret i 2019.
Over 7000 medarbejdere er dermed sammen om at bruge ”Cura”. Målet er, at medarbejderne får
mere tid til de mennesker, de er her for.
I Aalborg Kommune er der stort fokus på at afprøve og udnytte de nyeste teknologier.
På handicapområdet er der sat et KL-signaturprojekt i gang, hvor der skal bruges kunstig intelligens
i forbindelse med rehabilitering – og der arbejdes også med Virtual Reality i samskabelse med
borgerne.
På flere forvaltningsområder er der udviklet software-robotter, der er med til at effektivisere
arbejdsgangene i administrationen. På trafik- og andre områder udnyttes Internet of Things.
Aalborg Kommune følger og implementerer løbende de mange fælleskommunale indsatser, hvor
der f.eks. arbejdes med nye løsninger inden for borgernes overblik over sagsforløb, sociale
systemer, grunddata og digital post.

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Havnefront
En helt ny bydel skyder frem i de kommende årtier – Stigsborg Havnefront er et af Danmarks
største, kystnære udviklingsprojekter. 54 hektar skal indrettes til at huse 4000 boliger, offentlige
institutioner, cafeer, butikker og erhverv.
Første etape ligger centralt i byudviklingsområdet. Dette bliver åbningstrækket for hele Stigsborg
Havnefront og slår tonen an for en mangfoldig, levende og grøn bydel med både attraktioner og
hverdagsliv. Der er i 2019 arbejdet intenst med lokalplan og kommuneplantillægget for 1. etape, og
med byrådets godkendelse i februar 2020, er byudviklingen af 1. etape for alvor gået i gang.
Lokalplanen fastsætter de overordnede rammer for byomdannelsen fra fabriksområde til cirka
210.000 etagemeter ny by, herunder et nyt Børne- og Ungeunivers (integreret skole, børnehave,
vuggestue og bydelshus). I runde tal er der plads til 2.000 nye boliger, svarende til 3.900 beboere.
Hertil kommer erhverv, butikker, plejehjem, park, byrum mv. Lokalplanen giver kun byggeret til de
første 4 byggefelter, svarende til ca. 430 boliger. Lokalplanen forudsætter, at der vedtages
opfølgende lokalplantillæg, før der kan bygges på de øvrige byggefelter.
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Børne- og Ungeunivers
Børne- og Ungeuniverset for aldersgruppen 0-15 år, skal efter planen stå klar i 2024 og omfatte en
skole med plads til 1000 elever, en integreret institution med plads til 160 børn (60 vuggestuebørn
og 100 børnehavebørn), hvorved der skabes gode sammenhænge og trygge overgange for
børnene og familierne.
Planen indebærer, at den nuværende Skansevejens Skole flyttes til Stigsborg. Derudover vil
universet også rumme fritids- og ungdomstilbud samt idræts- og øvrige fritidsfaciliteter.
Forundersøgelse til cykel- og gangbro
I 2019 blev der igangsat en forundersøgelse af en ny cykel- og gangbro over Limfjorden. En ny bro
mellem havnefronten ved Musikkens Hus og byudviklingsområdet Stigsborg, som kan gøre det
lettere for bløde trafikanter at krydse Limfjorden på cykel eller til fods. Foreningen Realdania støtter
forundersøgelsen, der skal kortlægge potentialer i projektet.

Aalborg Øst – vinder af Byplanprisen 2019
Der er gennem de seneste år skabt en fantastisk forvandling af Tornhøj-området i Aalborg Øst – en
forvandling, som er foregået i et forbilledligt samarbejde mellem kommunens mange forvaltninger
og de lokale aktører. Ikke mindst Himmerland Boligforening, i kraft af deres ambitiøse
renoveringsprojekt Kildeparken 2020.
Arbejdet med den fælles ’kickstart’-indsats vækker allerede undervejs internationalt gehør, og
Himmerland Boligforening og Aalborg kommune modtager i 2019 årets Byplanpris.
Juryen fremhæver det tætte samspil mellem kommune, boligorganisation, investorer og fonde – og
det vellykkede, fysiske resultat. En tunnel er ombygget til en lys bro, og her er etableret et nyt
bydelscenter på tværs af Humlebakken. Astrupstien er blevet udvidet og omdannet til bydelens nye,
sammenbindende hovedgade. Her kunne Aalborg Kommune, politikere og glade beboere i marts
2020, rulle et storstilet test-forsøg i gang med førerløse busser - som det første sted i Danmark.
Det centrale anlægsprojekt, ’Kickstart Tornhøj – byrum og tunnel’ er gennemført med støtte fra
Realdania, med udgangspunkt i en vision om et fortættet bydelscenter, fra byplankonkurrencen City
in Between. Konkurrencen blev vundet af Team Vandkunsten, der sammen med landskabsarkitekt
Marianne Levinsen har været arkitekterne bag de nye grønne byrum. Også byrumsprojektet blev
belønnet i 2019, hvor det, i forbindelse med uddeling af Landskabsprisen, fik disse ord med på
vejen:
”Et enig bedømmelsesudvalg har valgt at give projektet hædrende omtale grundet dets
eksempelværdi i arbejdet med at styrke den sociale sammenhængskraft og vise hvordan
landskabsarkitekturen på et strategisk og fysisk plan kan løfte rammerne for byliv.”
Sammen med anlægsprojektet, det store renoveringsprojekt af de over 1000 boliger i Kildeparken
2020, er her også opført forskellige nye bebyggelser - og flere er undervejs. Et nyt Kvarters- og
Sundhedshus, et demensplejecenter, 2 dagligvarebutikker, et seniorbofællesskab – og ikke mindst
er her opført en masse nye boliger – almene som private.

Side 30

Årsberetning 2019 - Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sikring af pasningsgarantien
Pasningsgarantien blev også fastholdt i 2019.
I 2019 blev der født 2.494 børn i Aalborg Kommune, hvilket er det højeste antal fødsler efter
kommunesammenlægningen og endnu flere end forventet i befolkningsprognosen. Netop
befolkningsprognosen, som også indregner flyttemønstre, er det væsentligste grundlag for at kunne
lave udbygninger og sikre pasningsgarantien.
For at fastholde og udbygge pasningsgarantien er der i 2019 ansat flere dagplejere i områder hvor
der har været behov for det. Der er taget to nye daginstitutioner i brug, Børnehaven Humlebien i
Svenstrup med plads til 80 3-5 årige og en vuggestue på Annebergvej til 20 0-2 årige. Desuden er
der gang i planlægningen af yderligere 8 daginstitutioner som bliver klar i løbet af de kommende 1-3
år. For at sikre pasningsgarantien indtil de nye daginstitutioner står færdige, er der allerede nu
startet daginstitutioner op i midlertidige lokaler 3-4 steder.
Ved nybygning af daginstitutioner er der fokus på bæredygtighed, og bygningerne bliver derfor
designet med udgangspunkt i den tyske DGNB-certificering. Certificeringen består af 5
temaområder: Proceskvalitet, Miljømæssig kvalitet, Økonomisk bæredygtighed, Social
bæredygtighed og Teknisk kvalitet.

Etablering af et nyt centralt tilsynsafsnit
Den 1. januar 2019 blev Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning etableret. Afsnittet har ansvar for det
pædagogiske tilsyn med kommunale og private tilbud på dagtilbudsområdet samt intern audit på
arbejdsmiljø i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Formålet er at styrke tilsynsfagligheden,
samle viden om anvendt praksis og skabe sammenhæng mellem tilsyn og intern audit på
arbejdsmiljø. Samtidig skal den organisatoriske adskillelse fra driftsområderne bidrage til
fremmedblik, ensartethed og mere uvildighed i det pædagogisk tilsyn.
I etableringsåret 2019 blev der gennemført en række prøvehandlinger og på den baggrund
udarbejdet nye koncepter for det pædagogiske tilsyn. Ledere og medarbejdere har løbende været
inddraget med deres oplevelser og erfaringerne fra praksis. Koncepterne for det pædagogiske tilsyn
har både et kontrol- og et udviklingssigte. Tilsynet er bygget op om observation og dialog, der skal
bidrage til læring og kvalitetsudvikling i det enkelte dagtilbud.
Desuden er der udviklet og implementeret et IT-system i afsnittet, som tilgodeser behovene for
opbevaring af materiale, deling af information mellem afsnittet og tilbuddene samt hurtig og nem
booking af tilsynsbesøg.
Flere kommuner har vist interesse for det nye tilsynsafsnit og konsulent fra KL har været i praktik i
afsnittet.

Etablering af småjobs og sociale investeringer
Små job med mening – en lettere vej til socialt ansvar
I Aalborg går vi forrest for at gøre det let for virksomhederne at tage socialt ansvar og rekruttere fra
kanten af arbejdsmarkedet via ”Små job med mening” – et matchkoncept hos FOKUS, hvor borgere
på kanten af arbejdsmarkedet løser konkrete opgaver i virksomhederne, som betaler for arbejdet på
faktura. Dette for at få flere virksomheder til at tage socialt ansvar og samtidig frigive ressourcer hos
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de eksisterende medarbejdere. I 2019 har endnu flere virksomheder fået øje på muligheden, og
siden start er mere end 100 småjob skabt af den vej.
”Små job med mening” er udtænkt af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv i samarbejde med
Jobcenter Aalborg og BusinessAalborg, og task forcen arbejder stadig for at udvikle og udbrede
konceptet. Interessen for at udvikle indsatsen er stor, og i 2019 er der kommet flere erhvervsledere
til, som vil bidrage med deres tid og netværk. En idé fra task forcen fra i 2019 er at udvide med en
jobmaker-ordning, hvor erhvervsaktive enkeltpersoner kan melde sig til at lære en kandidat at
kende og hjælpe vedkommende videre med jobsøgning via netværk.
For at bringe fokus på virksomhedernes muligheder via ”Små job med mening” afholder task forcen,
FOKUS, Jobcenter Aalborg og BusinessAalborg ”Måltid med mening”. Et arrangement, hvor
virksomhederne møder både virksomheder og kandidater fra ”Små job med mening” og byder ind
med konkrete jobåbninger. I 2019 er arrangementet afholdt 2 gange – senest med 146 deltagere og
pressedækning på TV2Nord og P4 Nordjylland. Flere tilsvarende arrangementer er på vej, og
næste ”Måltid med mening” er planlagt i maj 2020.
Impact60 – en ny løsning på et velkendt problem?
Ledigheden blandt psykisk sårbare kontanthjælpsmodtagere er høj, og derfor er der brug for at
tænke nyt på området. I Aalborg er vi frontløbere i forhold til sociale effektinvesteringer og har i
samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og FOKUS skabt Danmarks hidtil største sociale
effektinvestering kaldet Impact60.
Investeringen kommer fra Den Sociale Kapitalfond, som betaler FOKUS for at hjælpe psykisk
sårbare i job, og kommunen betaler først, når borgerne er kommet i hel eller delvis selvforsørgelse.
Projektet trækker på erfaringer fra ”Små job med mening”, hvor fokus er på virksomhedernes behov,
match og fastholdelse af borgerne i lønnede job. Resultaterne er gode ift. målgruppen, og pr.
december 2019 er 36 pct. af de borgere, FOKUS har arbejdet med, kommet i hel eller delvis
selvforsørgelse – og vi forventer inden projektets udløb at nå det ambitiøse mål på 50 pct.
Der er stor national interesse for sociale effektinvesteringer, og derfor var Impact60 også på
programmet på Folkemødet i 2019. I 2020 deltager vi ligeledes for at bringe fokus på værdien af få
lønnede ordinære timer og mulighederne inden for sociale effektinvesteringer på
beskæftigelsesområdet. Impact60 er et konkret eksempel på, hvordan vi udvikler os sammen i
Aalborg og dialogen omkring mulighederne inden for sociale effektinvesteringer fortsætter – også
på andre områder end inden for beskæftigelse.
Med baggrund i de gode resultater fra 2019 for både Impact60 og ”Små job med mening”
kombineres de to indsatser i 2020, så endnu flere virksomheder tager socialt ansvar og endnu flere
folk fra kanten af arbejdsmarkedet får et meningsfuldt job, stort som lille.

Udvalget for strategien Nye Fælles Veje
Aalborg Kommune tager ansvar, inddrager og sikrer handling PÅ TVÆRS af det
specialiserede socialområde
For at sikre en høj grad af inddragelse og sammenhæng på tværs af forvaltningerne i omsætningen
af ”Nye Fælles Veje” besluttede Byrådet i september at nedsætte et rådgivende udvalg på området.
Udvalget er repræsenteret af relevante kommunale aktører ved Skoleforvaltningen, Ældre- og
Handicapforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen samt Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen. Herudover bidrages med viden fra andre sektorer og perspektiver ved
Handicaprådet samt andre private og offentlige aktører herunder Psykiatrien samt forskere ved
Aalborg Universitet.
Udvalget er et overordnet politikudviklende samt inspirerende og rådgivende udvalg.
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Hovedopgaven er at bidrage med at nytænke og udvikle det specialiserede socialområde samt sikre
en høj grad af inddragelse og sammenhæng på tværs af de deltagende forvaltninger i omsætningen
af strategien Nye Fælles Veje. Det betyder også, at udvalget skal stille sig positiv kritisk og
nyudviklende over for Aalborg Kommunes allerede eksisterende prioriteringer og tilbud.
Udvalget har haft sit første møde i november 2019 og fortsætter i en 2-årig periode.

Ældre- og Handicapforvaltningen
Rekruttering på plejehjem
I takt med et stigende antal plejekrævende ældre, oplever Aalborg Kommune udfordringer med at
rekruttere medarbejdere til social- og sundhedsområdet. Hertil kommer, at ca. 1/3 af de social- og
sundhedshjælpere/-assistenter, der er ansat i Aalborg Kommune, er over 55 år. Derfor har Aalborg
Kommune indgået aftale med FOA om at sikre, at ældreområdet i kommunen i 2019 og fremover
kan rekruttere, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere, der kan sikre en høj og stabil kvalitet i
opgaveløsningen på ældreområdet til gavn for borgerne i Aalborg Kommune. Sigtet med aftalen er,
at alle plejehjem og alle hjemmeplejegrupper har gode muligheder for at rekruttere, udvikle og
fastholde kvalificerede medarbejdere.
I 2019 indgik Ældre- og Handicapforvaltningen derfor en Rammeaftale med FOA, hvor vi sammen
med jobcentret adresserer rekrutteringsudfordringerne på plejehjem og samtidig matcher ledige
med jobs. Det har resulteret i følgende initiativer:
Igangsatte initiativer
•
•
•

Fra ufaglært til faglært.
Afprøvning med fleksibel arbejdstid. På plejehjemmet Lykkesminde har man med succes
haft mulighed for 12-timers vagter. Længere, men færre vagter er for nogle at foretrække.
Voksenlærlinge i job i ÆS/voksenlærlingeløn

2020-initiativer
•
•
•

Voksenelev med voksenelevløn under GF2 – januar 2020
Jobhuset hjælper med at få alle ledige faglærte SOSU’er tilbage i job
Indsats for at begrænse frafald under uddannelsen

Bæredygtigt plejehjemsbyggeri
Aalborg Kommune arbejder for en grøn omstilling, med bæredygtig vækst, hvor der er fokus på
ansvarlighed overfor miljø, ressourcer og sociale forhold. Gennem Aalborg kommunes
bæredygtighedsstrategi er der fokus på energieffektivitet og sundhed i byggerier.
Bæredygtighedsmanualen har til formål at omsætte politiske ambitioner til konkret bæredygtigt
byggeri. Manualen er målrettet Aalborg kommune og anvendes i hele processen fra ide til færdigt
byggeri til at stille bæredygtighedskrav.
I november 2019 indviede vi Anneshave, som er et aflastningstilbud med 48 midlertidige pladser.
Anneshave er bygget specielt til mennesker, som har behov for ekstra pleje for en tid. Det kan være
en, som har brug for ekstra pleje og hjælp til at klare hverdagen efter et sygehusophold, en som
venter på en ledig bolig på det ønskede plejehjem eller en som skal have en tryg sidste tid.
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Navnet Anneshave henviser til placeringen på Annebergvej midt i grønne omgivelser i et stort, roligt
område med kolonihaveforeninger. Anneshave er opført med Dansk Boligbyg som entreprenør og
med AaK bygninger som interne rådgivere. Nybyggeriet har fokus på bæredygtige løsninger, både i
forhold til bygninger og interiør. Det har været højt prioriteret at købe dansk og især nordjysk
producerede møbler og at alle dele kan anvendes til mere end én funktion. Der er etableret en
helende have, hvor der med fokus på biodiversitet er plantet forskelligt så haven på bedste vis
understøtter at livet på Anneshave kan leves i hjemlige omgivelser med plads til dagligliv og sociale
fællesskaber.

Fællesskaber for alle
I Aalborg Kommune skaber vi arenaer, hvor både ældre borgere og mennesker med handicap kan
deltage i frivillige relationer eller være frivillige sammen med andre mennesker uden for
professionelle rammer. Det gør vi fordi, alle har ret til at være en del af civilsamfundet, fællesskaber
og ikke-betalte relationer.
I vores arbejde med frivillighed viser vi nye veje for udvikling af fremtidens velfærd, når vi
samarbejder med civilsamfundet om frivillige fællesskaber. Samarbejde på tværs af mennesker og
forudsætninger skaber mangfoldighed og giver et nyt blik på ressourcer. Vi tror på, at frivillighed og
faglighed kan noget særligt, når det forenes.
I Aalborg FRI-TID arbejder vi for at højne livskvaliteten for de mennesker, vi er her for ved at
etablere frivillige fællesskaber, matche mennesker i en-til-en relationer, koordinere frivilligt arbejde til
events og planlægge arrangementer.
I Aalborg FRI-TID tror vi på, at vi hver især er eksperter i vores eget liv, og derfor er det altid den
enkeltes interesser, ønsker og drømme, der afgør, hvordan frivillighed skaber mest mening i eget
liv. Samtidig giver det meget mening, når de mere end 100 frivillige glæder sig ligeså meget over
samarbejdet med udtalelser som: "Det er ikke kun mig, der giver - jeg får lige så meget tilbage".
Når vi inviterer frivillige ind på vores plejehjem, er det heller ikke kun til gavn for beboerne på
plejehjemmet. Det er en stor hjælp for vores medarbejdere, at der er nogle ekstra hænder til at
hygge om beboerne og lave nogle af de ting, som de ikke selv har tiden og ressourcerne til i
hverdagen. Og de frivillige oplever sig værdifulde, nyttige og nyder at kunne gøre og være noget for
nogen.
I Aalborg Kommune arbejder vi også sammen med organisationer som Røde Kors, Vågetjenesten,
Aktivitetsforeningen Sofacyklen, ÆldreSagen, Tech College og mange mange flere og hver især
gør de en forskel i hverdagen for beboerne på vores plejehjem.
Derfor hylder vi også de mange frivillige hvert år ved FrivilligFredag. Her inviterer vi alle vores
frivillige til fest med mad, sang, hygge og underholdning for at sige tak, fordi de hver dag er der for
os - og dem vi er her for.
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Skoleforvaltningen
Nyt specialafsnit på Vester Mariendal Skole
I efteråret 2019 kunne Vester Mariendal Skole slå dørene op til en helt ny Centerafdeling designet,
bygget og indrettet præcis til de børn, som skal bruge lokalerne. Lokalerne er opført som en
tilbygning til den eksisterende skole med egen vejadgang, parkeringsplads og udearealer.
Bygningen er en del af kommunens specialklassetilbud for børn med bevægelseshandicap og
specifikke indlæringsvanskeligheder, og fra kælder til kvist er der taget højde for børnenes behov.
Der er således en stor elevator, lifte både indendørs og udendørs, og håndvaske, der kan køre op
og ned og vinduer i forskellige højder.
Lokalerne tillader derfor, at alle uanset udfordring kan tage del i aktiviteter, komme rundt i huset og
gøre rigtig mange dagligdagsting selv.
Et klimavenligt og bæredygtigt byggeri
Skolens nye Centerafdeling er opført efter Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual, som stiller
en række krav til blandt andet bygningens energiforbrug, materialernes miljøprofil samt akustik og
indeklima.
I den sammenhæng er der installeret varme- og ventilationsanlæg, som sikrer optimal
energiudnyttelse ved løbende at justere forbruget efter behov. De mange gode erfaringer med at
opføre et både klimavenligt og bæredygtigt byggeri, vil i fremtiden kunne bruges i andre
byggeprojekter i Aalborg Kommune.
Også legepladsen er indrettet med specielle behov for øje, og der er eksempelvis køreunderlag og
hejsefaciliteter i forbindelse med gyngestativerne. Målet har hele vejen igennem været at skabe et
skoleafsnit, hvor specielle behov giver så få udfordringer som muligt.

Professionel kapital
I foråret 2019 igangsatte Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune et grundigt arbejde med at
kortlægge og styrke Skoleforvaltningens professionelle kapital. Dermed har cirka 4000
medarbejdere fordelt på 60 arbejdspladser været gennem et forløb, der blandt andet har handlet om
at skabe et fælles sprog og forståelse for professionel kapital og værdien heraf. For uanset hvilken
arbejdsplads eller medarbejdergruppe man tilhører i Skoleforvaltningen, er alle ansatte sammen om
at løse den fælles kerneopgave, nemlig at sikre læring og trivsel for de godt 20.000 elever, som går
i folke- og specialskole i Aalborg Kommune.
Kortlægningen af Skoleforvaltningens professionelle kapital fordeles over tre rul. Forud for hvert rul
uddannes lokale ressourcepersoner, som skal være med til at understøtte den lokale proces og
arbejdet med professionel kapital. Kort sagt skal de sikre, at projektet lever videre efter
kortlægningen ved at sørge for lokalt ejerskab, tiltag og processer.
Dermed er man hos Aalborg Kommunes skoler godt i gang med at styrke skolernes kerneopgave
gennem professionelle kapital, der først og fremmest handler om kvaliteten af ledelsen og
samarbejdet på skolen. Projektet skal i fremtiden sikre endnu højere trivsel, højere engagement,
højere loyalitet, lavere stress og større tilfredshed med ledelsen på skolerne i Aalborg Kommune.
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Kortlægning af 4000 medarbejderes professionelle kapital er en stor opgave, men den går hånd i
hånd med at understøtte Skoleforvaltningens vision Noget at have det i og målene herunder, som
blandt andet handler om at arbejde systematisk med vidensproduktion. Den professionelle kapital
skal i sidste ende understøtte børnenes læring og trivsel.

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sundhedspolitik
Den 4. generation af sundhedspolitik i Aalborg Kommune blev godkendt af byrådet i 2019.
Sundheds-politikken 2019-22 tager afsæt i resultaterne fra sundhedsprofil 2017 og fire politiske
pejlemærker:
•
•
•
•

Sunde rammer
Lighed i sundhed
Mental sundhed
Sundhed i fællesskab

I forlængelse af vedtagelsen af sundhedspolitikken har forvaltningerne udarbejdet handleplaner for
udmøntningen af sundhedspolitikkens pejlemærker. I Sundheds- og Kulturforvaltningen er der 18
konkrete indsatser, der skal løfte folkesundheden
Byrådet godkendte i 2019 en ny sundhedsaftale med Region Nordjylland og de øvrige nordjyske
kommuner for perioden 2019 – 2023; ”Sundhedsaftalen 2019 – Sammen om sundhed”, som bygger
videre på de foregående tre sundhedsaftaler. Aftalen indeholder en politisk vision om at:
”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen”.
Med udgangspunkt i de nordjyske udfordringer er der formuleret 5 pejlemærker, der skal bidrage til
en udmøntning af visionen:
1.
2.
3.
4.
5.

Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven og sundhedstilbud tæt på borgeren
Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartnere
Større lighed i sundhed
Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
Mindre rygning vil give flere raske leveår.

I modsætning til de tidligere sundhedsaftaler er der ikke på forhånd formuleret konkrete indsatser,
der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af
sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.
Det afspejler sig i de indsatser i handleplanen for Sundhedspolitikken, hvor man går i retning af at
styrke fællesskaber og at få sundhedsindsatser geografisk bredere ud i kommunen. Et eksempel
herpå er indsatsen ”Sundt og Aktivt lokalområde”, hvor der i prioriterede lokalområder arbejdes for
at igangsætte fælleskabsskabende og sunde aktiviteter sammen med borgere, kommunale og civile
aktører i lokalområdet. Der arbejdes ligeledes med at flytte kommunale sundhedstilbud ud til
lokalområderne fx rygtræning, mobil rehabilitering og sundhedssamtaler på virksomheder.
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Etablering af Kompetencecenter for Rytmisk Musik
Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg (KORMA) er en platform, der samler ekspertise og
know-how og medvirker til at skabe optimale betingelser for musikmiljøet og musikervækstlaget i
Aalborg. Gennem projekter, netværksmøder, oplæg, camps og samarbejde med regionale,
nationale og internationale
samarbejdspartnere vil KORMA understøtte musikmiljøet i Aalborg Kommune samt resten af
Nordjylland.
2019 har primært været et opstartssår for KORMA, hvor den daglige leder Søren Burholt Kristensen
tiltrådte 1. august. I opstartsfasen har KORMA haft kontorfaciliteter og sit daglige virke hos
Kulturforvaltningen i Danmarksgade. Sundheds- og Kulturudvalget har godkendt KORMAs navn og
logo, og designet har været synligt og aktivt på de digitale sociale medier siden ultimo november
2019.
En stor del af KORMAs virke er at være synlige i Aalborg Kommunes rytmiske musikmiljø, og det
prioriteres højt at mødes med hele miljøet, og både de nye og de etablerede dele. Fx i form af
møder med potentielle lokale, regionale og internationale samarbejdspartnere som alle har
resulteret i konkrete samarbejds-projekter og samarbejdserklæringer fremadrettet.
I 2019 blev afholdt 30 rådgivningsmøder med musikere, samt en arrangementsaften i samarbejde
med landsorganisationen Danske Populær Autorer. KORMA har også været repræsenteret på
Kulturmødet i MORS og på musikbranchefestivalen i Kristiansand i Norge, Sørveiv.
KORMA går styrket ind i 2020, hvor målet er at være i fuld drift og nye samarbejder og kompetenceudviklende aktiviteter for det rytmiske musikmiljø. KORMA vil få yderligere synlighed med bl.a. en ny
hjemmeside og ikke mindst med nye spændende faciliteter på HUSET i Hasserisgade.

Idrætsmødet
Aalborg Kommune afholdte i slutningen af august 2019 Danmarks første Folkemøde om Idræt.
Idrætsmødet blev til i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI, Dansk
Firmaidrætsforbund, Idrættens Analyseinstitut (Idan), IFFD, Team Danmark og en lang række
øvrigeuddannelses- og forskningsinstitutioner, og ambitionen var at nå 360 graderrundt om
idrætten.
Idrætsmødet fik en god start med 20.000 deltagere, heraf 7.000 skole- og daginstitutionsbørn, 665
konferencedeltagere og 12.500 deltagere i Folkemødet.
IDRÆTSMØDET i Aalborg bestod af tre dele:
•
•

•

En konference, hvor idrætsfaglige og folk der arbejder med idræt mødtes om vidensdeling,
best-practice-eksempler og debatter over to dage med 146 oplæg.
Et mere klassisk folkemødekoncept over en weekend, hvor syv scener – seks på Aalborgs
havnefront og en i Vestre Fjordpark - dannede rammen om oplæg, debatter, og diskussioner
på sports- og idrætsområdet.
En aktivitetsdel med over 100 arrangører, hvor gæster kunne se og selv prøve en masse
spændende aktiviteter, der omfattede alt lige fra gadeidrætsevents, over sundhedstjek og
diverse boldspil, videre til E-sport og vandfestival. Over 50 sportsgrene var repræsenteret.
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Ambitionsniveauet var højt til Danmarks 1. første Idrætsmøde, men i 2020 vil ambitionsniveauet
være endnu højere og baseret på de gode erfaringer fra 2019, bl.a. bliver folkemødet i 2020 flyttet
frem til juni måned.

Miljø- og Energiforvaltningen
Klimapark i Sofiendal Enge
Klimaparken i Sofiendal Enge forbinder by og land - samt understøtter byudvikling, klimatilpasning,
rekreation og separatkloakering.
Idéen til klimaparken opstod, da Aalborg Kommune skulle byudvikle et nyt boligområde med 1.200
boliger i Sofiendal Enge. Borgerne efterspurgte flere grønne områder i Skalborg. Samtidig skulle
Aalborg Forsyning finde en løsning på at håndtere regnvandet fra boligerne i forbindelse med et
projekt om separatkloakering.
I den nye lokalplan var det væsentligt, at byudviklingen og håndteringen af regnvandet blev én
samlet løsning. Det resulterede i et rekreativt naturområde med stier, beplantning, søer og vandløb.
En såkaldt klimapark, hvor der også er plads til et vildt plante- og dyreliv.
De tekniske løsninger er udformet, så de fremstår og fungerer som en naturlig del af landskabet.
Eksempelvis håndterer lavninger mellem bebyggelsen regnvand i ekstreme vejrsituationer.
Samtidig er den lokale Svanholmgrøft ved at blive reguleret, så den kan modtage de øgede
vandmængder fra klimaparken og lede vandet videre ud i Limfjorden. Hele klimaparken indgår i en
sammenhængende struktur af grønne områder, der går hele vejen ind til Aalborgs centrum.
Regnvandet er med andre ord blevet en del af parkens rekreative funktion.
Klimaparken forener dermed håndteringen af regnvand med bedre vilkår for natur og vandløb og er
samtidig med til at øge biodiversiteten. Der er eksempelvis fugtige vadesteder til fugle - og skov,
som sikrer levesteder for dyr. Broer og platforme ved vandet, opholdssteder, shelter med bålsted og
et fugletårn giver parkens brugere mulighed for varierede naturoplevelser.
Projektet viser, at samarbejder på tværs af fagområder kan resultere i bæredygtige løsninger til
glæde for såvel mennesker som dyr.
Faktaboks:
Aalborg Kommune ejer, etablerer og driver projektet. Aalborg Forsyning har medfinansieret
projektet og bidrager årligt til driften af parken (den del, som handler om at håndtere regnvand).
Klimaparkens etablering løber frem til 2030, men allerede i løbet af de næste par år er langt det
meste af parken færdigetableret. Regnvand fra Skalborg bliver koblet på anlægget i takt med
gennemførelsen af separatkloakeringen. Parken forventes at have en levetid på 100 år.

FleXskrald
Pilotprojektet FleXskrald er med til at fremme en mere miljømæssig håndtering af affaldet fra
Aalborgs erhvervsdrivende og dermed gøre byen mere bæredygtig. Samtidig hjælper projektet
fleksjobbere ud på arbejdsmarkedet.
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Fleksjobberne er ansat i den socialøkonomiske virksomhed Huset Venture Nordjylland.
Medarbejderne sørger for, at de forskellige affaldstyper bliver afskaffet og genanvendt på en
bæredygtig måde. Dermed gør de en aktiv forskel til gavn for miljøet.
Butikkerne kan via en app melde ind, når de gerne vil have hentet papir/pap og plast. Herefter
kommer fleksjobberne og henter affaldet i små eldrevne køretøjer. De er dermed med til at reducere
energiforbruget, støjgenerne og CO2 udledningen i Aalborg midtby.
Pilotprojektet fokuserer især på at hjælpe mindre erhvervsdrivende, som har udfordringer med at
håndtere og sortere deres affald korrekt. FleXskrald tager nemlig hensyn til butikkernes forskellige
affaldstyper og -mængder.
Ét af FN’s verdensmåls grundlæggende principper er “Leaving No One Behind”. Det betyder, vi skal
sikre, at de svageste kommer med. Det gør FleXskrald netop ved at inkludere og forbedre
situationen for en gruppe borgere på kanten af arbejdsmarkedet. I 2019 blev FleXskrald nomineret
til Inkluderingsprisen for at være et godt initiativ med fokus på miljø og genanvendelse, som
samtidig er med til at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst.
FleXskrald er en nem løsning, der medvirker til, at flere ressourcer bliver genanvendt. Samtidig er
de erhvervsdrivende med til at tage socialt ansvar og skabe jobs til mennesker, som er ansat på
særlige vilkår.
Faktaboks:
I løbet af det første år hentede FleXskrald 10 tons papir/pap og 500 kg blød plast ved 25
erhvervsdrivende i Aalborg. Projektet løber over tre år.

Stigsborg børne- og ungeunivers
Stigsborg Havnefront i Nørresundby bliver en SMART, social, miljømæssig og økonomisk
bæredygtig bydel med op mod 8.000 beboere. Byudviklingsprojektet gør dermed en forskel på en
lang række af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
I den nye bydel bygger Aalborg Kommune en vuggestue, børnehave og skole som et integreret
projekt, der åbner i 2024. Det er med til at fremme en tryg og sammenhængende opvækst for børn
fra 0-15 år. Målet er, at byggeriet bliver DGNB-certificeret med en plakette i guld. Med denne
standard for bæredygtigt byggeri vil det fungere som fyrtårn for lignende projekter.
Der bliver plads til, at 60 vuggestuebørn, 100 børnehavebørn og 1.000 skoleelever har deres
daglige gang i børne- og ungeuniverset. Eleverne kommer både fra Stigsborg-området samt fra den
nuværende Skansevejens Skole.
Skolen bliver et bydelshus, der efter skoletid fungerer som et lokalt forsamlingshus med
aktivitetsmuligheder både inde og ude.
Børne- og ungeuniverset kommer til at rumme en række idræts- og fritidsfaciliteter med blandt andet
hal, fitnesscenter og udendørs boldbaner. Her kan øvrige interessenter som kulturaktører og
foreninger også spille ind for at udnytte kompetencer på tværs og dermed skabe netværk, aktiviteter
og fællesskaber i nærmiljøet. Samtidig bliver universets udearealer integreret med Stigsparken og
det maritime miljø ved fjorden. Dermed giver den unikke placering et bevægelseslandskab til leg og
læring med vandet og parken som tema.
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Byggeriet af børne- og ungeuniverset bliver baseret på bæredygtighed og cirkulær økonomi. Det
betyder, at det både er driftsvenligt og har et lavt energiforbrug og en lav CO2-udledning. Derudover
skal bygningen levere data som kan bruges i undervisningen.
Med sin centrale placering bliver børne- og ungeuniverset et oplagt omdrejningspunkt for familielivet
i den nye bydel. Og ved at nytænke skolen som læringssted og mødested for beboerne bliver den
samtidig central for livet i hele Nørresundby.
Faktaboks:
Børne- og ungeuniverset har generelt fokus på FN’s verdensmål, herunder kvalitetsuddannelse
(mål nr. 4) samt bæredygtige byer og lokalsamfund (mål nr. 11).
Selve byggeriet stiller krav til materialerne og dermed et anstændigt forbrug og produktion (mål nr.
12), mens driften skal drives af bæredygtig energi (mål nr. 7).

Nedgravede containere
I Aalborg og Nørresundby midtby samt Øgadekvarteret og Vestbyen bliver der frem til 2023
etableret omkring 1.000 nedgravede containere til affald.
En nedgravet container er et lukket system, hvor affaldet bliver opbevaret under jorden. Kun selve
indkastet stikker op over gadeplan. Hver container kan indeholde op til fem kubikmeter affald.
Dermed bliver kørselsbehovet reduceret væsentligt i forhold til at tømme de meget mindre
plastcontainere på hjul.
De nedgravede containere bliver placeret på offentlige arealer i såkaldte affaldsøer. I alt bliver der
etableret ca. 300 øer i Aalborg og Nørresundby. Her kan borgerne aflevere plast/metal, papir/pap,
glas, minielektronik, batterier og restaffald.
Affaldsøerne erstatter de plastcontainere på hjul, som normalt fylder op i baggårde, kældre og foran
bygninger. Den frigjorte plads kan i stedet bruges til at indrette hyggelige gårdmiljøer.
Ud over at være pladsbesparende er en af de største fordele ved de nedgravede containere, at
lugtgener mindskes - og at måger og rotter ikke længere kan flokkes om affaldet.
Som udgangspunkt må der maksimalt være 75 meter fra hoveddøren til den nærmeste nedgravede
container. Enkelte steder kan afstanden blive længere på grund af ikke-flytbare rør- og
kabelføringer - eller at der ikke er plads til, at renovationsbilen kan manøvrere.
Faktaboks:
Ordningen dækker ca. 22.000 husstande og 2.000 virksomheder.
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Anvendt regnskabspraksis
Aalborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og inden for rammerne af
de retningslinjer, som er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for
kommuner.
Udgiftsregnskabet
Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.
Samtlige udgifter finansieres under et af samtlige indtægter (centralisationsprincippet).
Generelt har Aalborg Kommune valgt at anvende transaktionstidspunktet som grundlag for
registrering af indtægter og udgifter.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i indtjeningsåret. Forudsætningen er dog, at indtægten kan
opgøres. I modsat fald indgår indtægten det følgende år. Ligeledes indregnes alle udgifter, der
vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.
Budget- og regnskabssystemets regler for bogføring af renteindtægter indebærer bl.a., at en del
renter vedrørende obligationsbeholdningerne, som er optjent i et regnskabsår først skal bogføres i
det efterfølgende regnskabsår ved udbetaling/tilskrivning. Aalborg Kommune har imidlertid valgt, i
det omfang det er muligt, at periodisere disse renteindtægter, så posteringen sker i det
regnskabsår, hvor renterne er optjent.
I øvrigt skal Social- og Indenrigsministeriets særlige regler for kontering og regnskabsaflæggelse
iagttages.
Værdipapirer og kapitalandele
Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. Ikke
børsnoterede værdipapirer måles til andel af indre værdi i henhold til senest godkendte årsrapport
for pågældende selskab o.l. Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapitalen. Realiserede
tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført værdi pr. seneste 1. januar
o g registreres via resultatopgørelsen.
Finansielle gældsforpligtelser
Finansielle gældsposter indregnes til restgæld opgjort til kursværdi.
Moms
Næsten alle udgifter er eksklusive moms, idet momsudgifterne refunderes via en særlig
momsrefusionsordning eller indgår i et momsregnskab.
Eventualforpligtelser, herunder afgivne garantier
Afgivne garantier indregnes ikke i balancen, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtelser.
Forpligtelser anføres i årsregnskabet under fortegnelse over eventualforpligtelser.

Omkostningsregnskab, drift
Omkostningsregnskab
Aalborg Kommune har, på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets regler i budget og
regnskabssystemet for kommuner, fravalgt at udarbejde omkostningsregnskab.
Generelt for anlægsaktiver
For både materielle og immaterielle aktiver gælder følgende:
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•
•
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•

Aktivet forventes anvendt i flere år (dvs. at brugstid /levetid udgør mere end 1 år).
Aktivets værdi kan måles pålideligt.
Der anvendes en bagatelgrænse på 100.000 kr. for optagelse af aktiver i anlægskartoteket –
dog, således at forvaltningerne kan vælge at registrere aktiver mellem 50.000 og 100.000
kr., når særlig lovgivning eller vilkår i øvrigt betinger det.
Ejerskab/brugsret til aktivet skal kunne dokumenteres i form af faktura, anlægsregnskab,
tinglysning, finansiel leasingkontrakt eller lignende bindende aftale.

Afskrivningsgrundlag mv.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Restværdier (scrapværdi) under 50.000 kr. registreres ikke. Negative restværdier - hvilket f.eks. er
udgifter til bortskaffelse/reetablering - skal kun registreres i anlægskartoteket som en note. Der må
ikke registreres restværdi for immaterielleanlægsaktiver.
Med hensyn til kostpris er der nedenstående tilføjelser:
• Grunde og bygninger anskaffet før den 1. januar 1999 er værdiansat til seneste offentlige
vurdering før 1. januar 2004. Denne værdi er indgået som afskrivningsgrundlag pr. 1. januar
2004.
• Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar medtages, hvor det enkelte aktiv har
en kostpris på over kr. 100.000. Dette gælder i forhold til enkeltanskaffelser anskaffet den 1.
januar 1999 o g senere. For enkeltanskaffelser med kostpris over 1 mio. kr. og som fortsat
anvendes, er disse ligeledes medtaget uanset anskaffelsestidspunkt.
• I mangel af kendskab til anskaffelsespris er der særligt på forsyningsområdet taget
udgangspunkt i genanskaffelsesværdi deflateret tilbage til anskaffelsesåret.
”Bunkning” af mindre anlægsaktiver, der hver især har en værdi under 100.000 kr. til et fælles
formål, omfatter kun anskaffelser som er foretaget før 2010. Disse udgår af balancen i takt med
afskrivningen.
Forbedring og vedligeholdelse
Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som
driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres
sammen med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen,
tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger
af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Ikke operative aktiver som for eksempel arealer til rekreative, naturbeskyttelses- eller
genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som for eksempel veje værdiansættes ikke.
Billedkunst, andre kunstværker, historiske samlinger og lignende indregnes ikke i balancen, da der
ikke kan fastsættes nogen pålidelig værdi herfor.
Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver:
• Aktiver under udførelse.
• Grunde.
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Grunde og bygninger bestemt til videresalg. Disse skal fremgå af en særskilt regnskabspost
under omsætningsaktiver, når der foreligger en politisk beslutning om at de pågældende
grunde og bygninger skal sælges.

Afskrivningernes størrelse
Der foretages lineære afskrivninger i procent af afskrivningsgrundlaget baseret på følgende
vurdering af aktivernes forventede maksimal restlevetid:
• Administrationsbygninger, beboelsesejendomme m.m. 50 år.
• Øvrige bygninger (skoler, daginstitutioner m.m.) 30 år.
• Transmissions- og ledningsanlæg 75 – 100 år
• Tekniske anlæg i øvrigt 20 – 50 år
• Maskiner, specialudstyr, transportmidler 15 år
• Inventar, herunder computere, IT- og Av-udstyr 3 – 10 år
• Investeringer til indretning i lejede lokaler samt installationer i disse skal afskrives over
lejeaftalens varighedsperiode, dog max. 10 år. Forudbetalt leje / deposita klassificeres som
et omsætningsaktiv, som der ikke afskrives på.
I øvrigt anvendes de af Social- og Indenrigsministeriet og KL udmeldte vejledende levetider for
specifikke aktiver.
Op- og nedskrivninger
Der kan ske indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelse,
der resulterer i en varig ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af
anlægsaktivet.
Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal altid være meget væsentlig.
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver defineres som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk
substans til vedvarende eje eller brug. Der vil typisk være tale om omkostninger til
udviklingsprojekter f.eks. investering i systemudvikling eller visse udgifter til køb af software. Ofte er
der høj risiko for teknologisk forældelse, og derfor sker afskrivning over en kort årrække.
Der gælder følgende særlige begrænsninger for registrering af immaterielle anlægsaktiver:
• at der som udgangspunkt kun aktiveres aktiver, som er erhvervet mod vederlag (faktura)
• at der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid på grundlag af
kostpris/anskaffelsespris uden fradrag af restværdi
• at afskrivninger normalt foretages over et 3-5 årligt forløb ud fra en konkret
økonomisk/teknisk levetidsvurdering for det enkelte aktiv. Der kan i særlige tilfælde maximalt
afskrives over 10 år
• at internt oparbejdede immaterielle aktiver kun indregnes i anlægskartotek og balance, når
anlægsaktivet er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen, og værdien heraf kan
opgøres pålideligt.
Finansielt leasede materielle anlægsaktiver
Leasing af materielle anlægsaktiver af finansielle årsager, hvor hovedstolen udgør mindst 100.000
kr., optages både som et anlægsaktiv og som en finansiel forpligtelse. Indregning og måling sker
efter de af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte retningslinjer, herunder om beregning af
nutidsværdi for anlægget og kapitaliseret restforpligtelse.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Der sker altid registrering af varebeholdninger, når værdien overstiger 1 mio. kr.
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Varebeholdninger mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. indregnes som omsætningsaktiver, hvis der
årligt sker varelagerforskydninger, som overstiger 100.000 kr.
Grunde og bygninger til videresalg
Som udgangspunkt måles aktiverne til kostpris, medmindre den udbudte salgspris er mindre.
En udbudt salgspris kan anvendes, når det anses sikkert, at denne pris som minimum kan opnås.
Tilgodehavender
Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der foretages efter en vurdering nedskrivning til imødegåelse af forventet tab til
nettorealisationsværdien.
Forpligtelser og hensættelser
Tjenestemandspensionsforpligtelser
Kommunens nettoforpligtelser til tjenestemandspensioner er opgjort i henhold til Økonomi- og
Indenrigsministeriets regelsæt i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Kravet heri er, at der
minimum hvert 5. år foretages en aktuarberegning. Aalborg Kommune har generelt valgt at følge
Social- og Indenrigsministeriets minimumskrav, - dog bliver forpligtelsen vedr. tjenestemænd i
Forsyningsvirksomhederne aktuarmæssigt beregnet hvert år.
Leasingforpligtelser
Kommunens leasingforpligtelser er optaget til restgæld i henhold til indhentede opgørelser fra
leasingselskaberne.
Arbejdsskadeforpligtelser
Arbejdsskadeforpligtelserne optages i henhold til Social- og Indenrigsministeriets regelsæt i Budgetog Regnskabssystem for kommuner. Kravet heri er, at der minimum hvert 5. år foretages en
aktuarberegning. Beregningen foretages første gang i 2013.
Øvrige forpligtelser
Indregnes i balancen når kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som
resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på
kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af
forpligtelsen. Grænsen for optagelsen af sådanne forpligtelser er 100.000 kr. pr. forpligtelse.
Dog har Aalborg Kommune i henhold til reglerne valgt ikke at optage feriepengeforpligtelserne.
Enheder med særlige behov
Krav om efterlevelse af andre regelsæt, som følge af, at forsyningsvirksomhederne (Miljø- og
Energiforvaltningen) og Entreprenørenheden (By- og Landskabsforvaltningen) regnskabsmæssigt
bliver sammenlignet med tilsvarende private virksomheder, har medført, at Social- og
Indenrigsministeriets regelsæt ikke følges fuldt ud på disse afgrænsede områder. Afvigelserne i det
kommunale regnskabssystem kan kort opsummeres således:

Forsyningsvirksomhederne
Forsyningsvirksomhederne har anvendt en bagatelgrænse på 50.000 kr. for optagelse af aktiver i
anlægskartoteket.
Herudover har forsyningsvirksomhederne generelt valgt at aktivere ældre aktiver i klumper primært
vedrørende ledningsnet.
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Udvalgte eksempler på brugerbetaling
Brugerbetaling i kroner

2018

2019

Børn
Integrerede institutioner 0-2 år , fuld tid, pr. md. i 11 mdr…....................
Integrerede institutioner 3-5 år , fuld tid, pr. md. i 11 mdr........................
Dagpleje, fuld tid, pr. md. i 11 mdr...........................................................
(ovennævnte takster er inklusiv betaling af frokost)

4.025,00
2.435,00
2.770,00

4.085,00
2.555,00
2.830,00

DUS-plads (6-9 årige) pr. måned i 11 mdr ..............................................
DUS II-ordning (4.-6. klasse) pr. måned i 10 mdr ...................................
Ungdomsklub (vedjl. Takst pr. måned……………………………………..
Sang, spil og bevægelse, pr. måned i 10 mdr. *)....................................
Billedskolen, elevbetaling pr. måned i 10 mdr.*).....................................

1.427,00
396,00
45,00
165,00
243,00

1.503,00
444,00
46,00
173,00
248,00

58,00
400,00
400,00
800,00
1.200,00

59,00
-

Svømmehal, voksne (Vadumhallen)
Engangsbillet..........................................................................................
10-turskort .............................................................................................

24,00
220,00

24,00
220,00

Biblioteker
Lånetid overskredet med: 1 - 7 dage.....................................................
Lånetid overskredet med: 8 - 14 dage...................................................
Lånetid overskredet med: 15 - 30 dage.................................................
Lånetid overskredet med: efter 30 dage................................................

20,00
60,00
120,00
230,00

20,00
60,00
120,00
230,00

Parkeringsafgift, ekskl. Moms
I den indre by pr. time...........................................................................
Yderområder ……………………………………………………………….

16,00
7,00

16,00
7,00

Forsyningsvirksomheder (eksklusiv statsafgifter og moms)
Renovation: Boligabonnement..............................................................
Renovation: Tømningstakst..................................................................

950,00
1.150,00

1.050,00
1.150,00

Oplysninger/gebyrer
Gebyr for erindringsskrivelse/rykker med udlægsret…………………….
Gebyr for øvrige rykkerskrivelser uden udlægsret ………………………
Ikke rettidig anmeldelse af flytning til Aalborg Kommune ………………
Afgivelse af urigtige oplysninger om selve flytningen ………………….
Undlade at give krævede oplysninger i forbindelse med flytningen……

250,00
100,00
500,00
500,00
500,00

250,00
100,00
500,00
500,00
500,00

*) Taksterne følger skoleåret

Pensionister
Dagens ret, varm ret (hovedret og biret) ………………………………….
Snerydning, om året................................................................................
Haveservice, under 500 m2, om året......................................................
Haveservice, 500 - 1.000 m2, om året....................................................
Haveservice, over 1.000 m2, om året.....................................................
(Snerydning og haveservice nedlagt fra 2019)
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Byggesagsbehandling - timebaseret gebyr:
Timepris - gebyr efter timeforbrug ………………………………………
Fast gebyr på mindre bygninger - carporte, garager, udhuse m.m.
forudsætter at byggeretten overholdes………………………………….

490,00

490,00

490,00

490,00

Personaleforbruget i 2019
Personaleforbrug
regnskab 2019
Lønforbrug
Heltidsansatte
regnskab 2019
(normering)
(mio. kr.)

Forvaltning
Borgmesterens Forvaltning
By- og Landskabsforvaltningen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen
I alt
Heraf udvalgt:
Serviceydelser for ældre
Tilbud for handicappede
Børn og unge (inklusive DUS)
Folkeskoler
Beskæftigelsesforanstaltninger:
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen
Centralt finasierede fleksjob, servicejob og
skånejob *)
Administration og edb, skattefinansieret område

301,1
537,3
5.130,6
5.365,8
3.693,4
422,6
321,6

187,1
251,3
2.032,1
2.218,2
1.749,4
201,2
151,8

15.772,4

6.791,1

3.468,8
1.707,6
3.687,6
2.550,1

1.375,9
746,3
1.478,7
1.227,4

20,1

2,9

334,0

47,9

1.736,6

877,1

Ovennævnte personaleforbrug og lønforbrug er specificeret i personaleoversigten i
bilag til regnskabet.
*) Fra og med 2017 er ordningen i afløb.
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Nøgletal
Regnskabsresultat
Mio. kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Resultatopgørelsen
Ordinær driftsvirksomhed

-242

-457

-378

-140

-262

Ord. drifts- og anlægsvirksomhed

297

15

52

345

211

Skattefinansieret område

262

-43

-23

243

100

Forsyningsvirksomheder

-22

11

25

7

31

Anm.: - angiver underskud/gæld

Antal indbyggere fordelt på aldersgrupper
Antal
indbyggere

2015

2016

2017

2018

2019

pr. 31/12
0- 6 år

14.887

15.006

15.038

15.049

15.215

7-16 år

21.625

21.746

21.813

21.843

21.813

17-24 år

31.611

31.692

31.500

31.514

31.405

25-66 år

110.112

110.775

111.772

112.877

113.958

67-79 år

23.603

24.087

24.596

24.967

25.398

80 år +

8.478

8.631

8.839

9.062

9.286

210.316

211.937

213.558

215.312

217.075

I alt

Budgetteret beskatningsgrundlag pr. indbygger
250.000

Kr.

200.000
177.787
161.225

181.379
164.615

184.427
166.162

189.659
170.273

197.545
176.039

150.000

100.000

50.000

0
2015

2016

Aalborg

2017
2018
Landsgennemsnit

2019
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Udskrivningsprocent

28
26

25,4 24,9

25,4 24,91

2015

2016

25,4 24,91

25,4 24,93

25,4 24,95

2017

2018

2019

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Aalborg

Landsgennemsnit

Grundskyldspromille

28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

26,95
26,183

26,95
26,129

26,95
26,121

2015

2016

2017

Aalborg

26,95

26,95
26,16

26,14

2018

2019

Landsgennemsnit

Udvikling i langfristet gæld ekskl. leasede aktiver og indefrosne feriepenge
Mio. kr.
1400
1200

1067,1

1130

1157,4

1243,1

1269,4

1000
800
600

504,6

484,5

464,0

444,9

422,9

400
200
0
2015

2016

2017

2018

Langfristet gæld ekskl. ældreboliger inkl. formålsbestemte lån
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2019
Ældreboliglån
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Ledighed i procent af arbejdsstyrken
Pct.
8,0
5,5

6,0

5,6

5,2
4,3

4,3

4,1

5,3

5,2
4,0

3,9

4,0

2,0

0,0
2015

2016

2017

2018

Aalborg Kommune

2019

Hele landet

Gæld til forsyningsvirksomhederne
Mio. kr.
100,0
82,8
73,9
48,6

43,3

11,2
0,0
2015

2016

2017

2018

2019

Gæld til forsyningsvirksomheder
Mio. kr.
Aalborg Forsyning, Naturgas Net

2015

2016

2017

1,9

-0,4

-0,9

Grundvandsbeskyttelse

23,5

14,5

4,4

Åbent Land-samarbejdet

-1,3

-0,9

-0,9

2018

2019

1,3

-0,3

0,7

0,3

0,3
-11,2

Aalborg Forsyning, Varme

Vandsamarb. Nibe, Forsyningssikkerhed
Aalborg Forsyning , Renovation
Omkostningscenter GIS
I alt .................................................

-100,6

-81,7

-46,4

-44,2

-6,3

-5,4

-5,5

-0,7

-82,8

-73,9

-48,6

-43,3
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