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Den kommenterede virksomhedsrapport for perioden januar – marts 2020
Borgmesterens Forvaltning
Drift
Serviceudgifter
Forventninger pr. 31. marts 2020 inden nedlukning
På serviceudgifterne vurderes det pr. 31. marts 2020, at budgetterne for sektorerne Fælles kommunale
udgifter og Administration overholdes inden for det korrigerede budget 2020.
På sektor Resultatcentre forventer IT-Centret i år et underskud på ca. 1,8 mio. på drift svarende til den
regulering af kontrakterne, som blev vedtaget i budget 2020. Reguleringen bortfalder fra 2024. Telefoni
og de fælles puljer forventes umiddelbart at balancere ved årets udgang. Det samme gælder for Aak
bygninger.
Opgjorte Covid 19-udgifter indtil 30. april 2020
Pr. 30. april er nettoudgifter vedrørende Covid-19 opgjort til ca. 750.000 kr.
Nettoudgifterne består af merudgifter til betaling for overarbejdstimer i forbindelse med indkøb af
Værnemidler dels til Nordjylland og dels til Aalborg Kommune: 100.000 kr. Betaling for etablering af
ekstra hjemmearbejdspladser: 300.000 kr. Herudover kommer en yderligere udgift på ca. 250.000 kr.,
hvis det høje antal hjemmearbejdspladser skal fastholdes samt merudgifter til vikarer og ekstra løn (Lønog Personale): 100.000 kr.
Anslåede månedlige Covid 19-udgifter fra 1. maj 2020
Afhængigt af hvilke udmeldinger der kommer om genåbning af samfundet, kan der blive behov for
yderligere bevillinger til finansiering af ekstra lønudgifter, vikartimer m.m. f.eks. i Borgerservice.
Sektor Rammebeløb - serviceudgifter
Sektor Rammebeløb er bevillinger til formål fælles for hele kommunen. Pr. 31. marts er den foreløbige
status til realisering af rammebeløbene i 2020, en manglende udmøntning på ca. 9 mio. kr. Nedenfor er
rammebeløbene anført budget og den foreløbige forventning til realisering i 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrale flexjobs: (Budget-7,5 mio. kr.). Forventning: -7,5 mio. kr.
Øget brug af indkøbsaftaler (Budget -4,6 mio. kr.). Forventning -5,2 mio. kr.
Automatisk fakturabehandling (Budget -2,7 mio. kr.) Forventning 0 kr.
Udbud af rammeaftaler for håndværkerydelser (Budget -1,2 mio. kr.) Afventer igangværende udbud.
Analyse styring af områder indenfor IT (Budget -0,5 mio. kr.). Forventning: Resultat afventer
igangværende analyse.
IT-netværksforbindelser og RPA (Budget: -1,3 mio. kr.). Projekterne er igangsat.
Konsulentanalyse AK (Budget -5,0 mio. kr.). Forventning: 0 kr.
Dataanalyse (Budget -6,0 mio. kr.). Forventning -7,0 mio. kr.
Indsats i forhold til udsatte familier på tværs af relevante forvaltninger (Budget -0,5 mio. kr.).
Forventning -0,5 mio. kr. – (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen).
Stordriftsfordele på tværs af forvaltninger. (Budget-1,2 mio. kr.). Forventning: 0 kr. Det forventes at
emnet vil indgå i ”Konsulentanalyser AK”.
Nordjyllands Beredskab – rabat til fordeling (Budget -1,5 mio. kr.). Forventning: -1,5 mio. kr.
Effektivisering af flextrafik (Budget: -3,0 mio. kr.). Forventning: -1,4 mio. kr.
Lønpuljer AKUT-midler (+0,4 mio. kr.) Forventning: +0,4 mio. kr.

Den afsatte bevilling til trepartsinitiativer på i alt +17,5 mio. kr. blev fordelt til forvaltningerne ved
tillægsbevilling jf. byrådets møde den 10.02.2020, punkt 18.
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Anlæg
Projekter i 2020:
• Rammebeløb til vedligeholdelse (1390)
• Ejendomsanalysen
• Energibesparende foranstaltninger
• Renovering af klimaskærm
• Vejgaard Bymidte, tagrenovering
• Gigantium, tagrenovering idrætshal
• Vestbjerghallen, tagrenovering
På nuværende tidspunkt er der ingen bemærkninger til hverken bruttoanlægsudgifter og
bruttoanlægsindtægter i forhold til det korrigerede budget 2020 pr. 31. marts 2020.
På salg af ejendomme er forventningerne indtil videre indtægter i størrelsesordenen 8-9 mio. kr.
herunder salg af Las Poulsens Vej 50 og Davids Allé 48.
Udgifter på ejendomsanalysen i forbindelse med salg ejendomme anslås til ca. 1 mio. og skal dækkes ind
af salget.
Magistraten som udvalg:
Udvalgets behandling sker der 11. maj 2020
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Den kommenterede virksomhedsrapport for perioden januar – marts 2020
By- og Landskabsforvaltningen
Drift
Serviceudgifter
Pr. 31. marts og forud for nedlukningen og indførelse af restriktioner mv. sfa. Covid-19 forventer
forvaltningen afvigelser fra korrigeret budget 2020 på 4 mio. kr.
På serviceudgifterne er pr. 30. april opgjort nettoudgifter vedrørende Covid-19 på 20 mio. kr.
Nettoudgifterne består af mindreindtægter vedr. parkering, parkeringskontrol og færger samt
manglende viderefakturering af lønudgifter i entreprenørenheden m.v.
Forvaltningens skøn over de månedlige nettoudgifter, på baggrund af det nuværende niveau for
genåbning og de nuværende retningslinjer, anslås at være i størrelsesordenen ca. 4,7 mio. kr.
Anlæg
På bruttoanlægsudgifterne forventes samlet set en afvigelse på 224 mio. kr. i mindreudgifter ift. det
korrigerede budget 2020, mens der forventes en afgivelse på bruttoanlægsindtægterne på 212 mio. kr. i
mindreindtægter. Nettoafvigelse på anlæg 12 mio. kr. i mindreudgifter.
De forventede afvigelser kan hovedsageligt henføres til følgende anlægsprojekter, som forventes at have
væsentlige bruttoafvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020. Der forventes betydelige
mindreudgifter og mindreindtægter på PlusBus. På AK-arealer kan der forventes mindreindtægter vedr.
følgende projekter Sofiendal Enge, Salg af grund Løvvangskolen og Vodskov v/Langbrokrovej.
Balanceforskydninger – Indskud i landsbyggefonden
Ultimo marts 2020 forventes et merforbrug i størrelsesordenen 38 mio. kr. (ekskl. overførsel fra 2019
på 65 mio. kr.) Forventet forbrug baseres på muligt udbetalingstidspunkt (skema A og B behandling).
By- og Landskabsudvalgets bemærkninger
By- og Landskabsudvalget behandler Virksomhedsrapporten den 7. maj 2020
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Den kommenterede virksomhedsrapport for perioden januar – marts 2020
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Denne økonomirapport er baseret på forbruget pr. 31. marts 2020 og forventningerne til aktiviteten
resten af 2020. Det forventes – når der ses bort fra effekten af covid-19, som kommenteres nedenfor –
at der vedrørende serviceudgifterne er balance mellem forbrug og budget.
På serviceudgifterne er pr. 30. april opgjort nettoudgifter vedrørende Covid-19 på 3-4 mio. kr. jf.
nedenstående.
De afgørende faktorer i forhold til de økonomiske konsekvenser af covid-19 er især hvilke dele af den
kommunale aktiviteter, der kører i fuld drift eller i (nød)beredskab, udbredelsen af smitten og
varigheden af epidemien. Herudover gælder særligt på beskæftigelsesområdet, at det er afgørende hvor
lang tid det varer, før aktiviteten i erhvervslivet igen kommer op på et niveau hvor afskedigede
medarbejdere igen indgår på arbejdsmarkedet. Også de langsigtede erhvervsmæssige konsekvenser af
covid-19 bliver afgørende for udviklingen på beskæftigelsesområdet.
Afgørende for resultatet for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen bliver, hvilke statslige
kompensationer, der aftales for kommunale merudgifter på grund af covid-19 – og herunder også
hvordan kompensationen fordeles mellem kommunerne.
Derfor må denne vurdering tages med forbehold, og den kan alene angive forventninger og tendenser på
baggrund af en række forudsætninger. Der er i økonomiopfølgningen løbende nævnt hvilke
forudsætninger, der er taget udgangspunkt i.
For at følge udgifterne og forberede forhandlinger på landsplan er KL i gang med at indsamle oplysninger
om kommunernes merudgifter. I den forbindelse har forvaltningerne den 23. april besvaret et spørgeskema om afholdte merudgifter og konstaterede mindreudgifter fra den 15. marts til den 22. april.
Desuden har forvaltningerne skønnet over de forventede merudgifter fremadrettet – med udgangspunkt
i, at den nuværende situation og tiltag fortsætter uændret. Begge dele er afrapporteret i et notat fra
Borgmesterens Forvaltning til Magistraten af den 24. april.
Vedrørende allerede afholdte mer-/mindreudgifter har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen meldt
ind, at der har været mindreudgifter til bygningsdrift og madvarer i dagtilbudsområdet på omkring 1,5
mio. kr. Heroverfor står, at der har været merudgifter til vikarer på døgnområdet på lidt under 0,5 mio.
kr., merudgifter til værnemidler på op mod 2 mio. kr. og udgifter til ekstra rengøring på omkring 0,5 mio.
kr. Det skal nævnes, at et forventet mindre vikarforbrug på dagtilbudsområdet først kan aflæses i
lønkørsler senere. Herudover er der merudgifter til IT. Samlet set er der afholdt merudgifter for 3-4 mio.
kr.
Vedrørende forventede merudgifter fremadrettet har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen meldt ind,
at der på dagtilbudsområdet er en række løbende poster. Det handler især om merudgifter til
værnemidler og ekstra rengøringsartikler samt merudgifter til mere pædagogisk personale og
rengøringspersonale. I mindre omfang bliver der tale om merudgifter til telte/ekstra lokaler og
økonomisk friplads. Samlet skønnes merudgifterne at ligge i størrelsesordenen 12,5-20,0 mio. kr. pr.
måned.
På beskæftigelsesområdet, hvor det især er inden for forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet),
uddannelseshjælp og kontanthjælp samt sygedagpenge, hvor der er merudgifter. Det skønnes, at
merudgiften i de første måneder, hvor krisen er på sit højeste, kommer til at ligge i underkanten af 25
mio. kr. pr. måned.
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Sluttelig skal det nævnes, at denne økonomiopfølgning er lavet med udgangspunkt i, at overførsler fra
2019 til 2020 først behandles i 3. kvartal. Enkelte steder nedenfor er overførsler nævnt, men det er
vigtigt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, at der i 2020 bliver mulighed for at anvende overførte
beløb fra 2019 til særlige indsatser – dels inden for beskæftigelsesområdet, for at skabe bedst mulig
effekt i den vanskelige situation og dels, fordi en stor del af overførslerne er øremærket allerede
igangsatte systemudskiftninger på IT-området.
Drift
Serviceudgifter
På serviceudgifterne forventes samlet set balance ift. det korrigerede budget 2020. Det skyldes også, at
der på serviceudgifterne ikke kan konstateres konkrete mindre- og merudgifter som følge af covid-19.
Sektor Børn og Unge
Dagtilbud til børn og unge
Det samlede budget er i 2020 på 1.070,5 mio. kr. netto. Pr. 31. marts er forbrugsprocenten nogenlunde
på samme niveau som sidste år, når der tages højde for, at overførslerne indgår i det korrigerede budget
for 2019 men endnu ikke i det korrigerede budget for 2020. Så uden konsekvenser af covid-19 må der
forventes et regnskabsresultat lig det for 2019 dvs. et mindreforbrug på omkring 20 mio. kr., såfremt
byrådet godkender overførslen fra 2019 til 2020.
Der vil i 2020 være større afvigelser på grund af covid-19. Det er pt. ikke muligt at give et kvalificeret
skøn på omfanget. Men det drejer sig om følgende:
• Merudgifter til værnemidler
• Merudgifter til ekstra rengøring. (Ifølge en pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet
er der afsat et tre cifret millionbeløb på landsplan til ekstra rengøring og hygiejneløft i dagtilbud,
skoler, plejehjem m.m.).
• Merudgifter til ekstra pædagogisk personale som følge af forventet højere sygefravær og behov
for ekstra personale fordi børnene skal deles op i mindre grupper.
• Mindreindtægter fra forældrebetaling, da en del forældre har valgt et lavere timetal i den
periode, hvor der ikke var pasning samt efter genåbningen. (Forskellen på prisen for 25 timers
pasning og fuld tid svinger fra 400 kr. til 750 kr. pr. måned alt efter pasningstype). Herudover er
der politiske drøftelser på landsplan, om forældrene skal have tilbagebetalt forældrebetalingen i
den periode, hvor børnene ikke kunne passes.
• Mindreudgifter til vikarer i den periode, hvor der kun var nødpasning i institutionerne. Pr. 31.
marts kan det konstateres, at der ikke indtil nu har været mindre udgifter til vikarer i forhold til
2019. (Udgiften til timelønnede vikarer i marts er først med i lønkørslen i april. Lønudbetalingen
for marts er den 17. april).
• Merudgifter som følge af nødpasning. (Sdr. Skovvej havde eksempelvis åbent i alle påskedagene).
• Mindreudgifter i den periode, hvor institutionerne var lukket ned til fødevarer, el, varme, vand.
• Muligvis merudgifter til økonomisk friplads pga. større arbejdsløshed og lavere indkomster.
Omfanget af ovenstående vil for flere af punkterne afhænge af, hvor længe covid-19 epidemien
fortsætter og i hvor stort omfang kommunerne bliver kompenseret fra staten.
Tandpleje, sundhedspleje, genoptræning og vedligeholdelsestræning
Pr. 31. marts er forbrugsprocenten på samme niveau som sidste år, dog en anelse lavere. Uden
konsekvenser af covid-19 må der forventes et regnskabsresultat lig det for 2019 dvs. et samlet
mindreforbrug på 1 – 2 mio. kr.
Der kan opstå merudgifter pga. covid-19, som følge af udgifter til værnemidler og ekstra rengøring.
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Udsatte børn og unge
På baggrund af budget 2020 og det faktiske forbrug og de disponeringer som meldes ind fra
familiegrupperne ultimo marts forventes budgetoverholdelse.
Der foreligger endnu ikke aktuelle opgørelser over merudgifter som følge af covid-19, men der er lagt op
til en særskilt systemmæssig registrering af disse udgifter.
Det kan formodes, at selve covid-19 nedlukningen har påvirket myndighedsudgifterne, hvorfor der
muligvis kan forventes en udskydelse i forhold til antal underretninger og dermed igangsættelse af
eventuelle foranstaltninger til senere på året.
Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget
Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud mm.
I forbindelse med systemskift (implementering af Cura sammen med Ældre- og Handicapforvaltningen)
foretages aktuelt ikke fakturering af de ydelser Bostøttekorpset leverer. Det gælder også for de ydelser
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen køber hos Ældre- og Handicapforvaltningen. Der er derfor
usikkerhed omkring disponeringen for 2020. På baggrund af de seneste års tendenser med et fald i det
samlede forbrug på området vurderes lige nu et mindreforbrug på mellem 5 og 10 mio. kr.
Forsorgshjem/Krisecentre
På baggrund af de seneste års stigninger i forbruget på området vurderes det, at der ved årets udgang vil
være et merforbrug på mellem 5 til 10 mio. kr. Dette skal også ses i lyset af situationen omkring covid-19.
På landsplan er antallet af pladser på krisecentre udvidet, men omfanget og udgifterne kendes endnu
ikke.
Misbrugsbehandling
På misbrugsområdet forventes der et merforbrug på 0-1 mio. kr. Forbruget på døgnbehandling er en
ukendt faktor på grund af covid-19. Konsekvenserne heraf kendes ikke endnu.
Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalget
Der forventes balance.
Sektor Myndighed og Administration
På baggrund af forbruget ultimo marts forventes balance. Såfremt byrådet godkender overførslen fra
2019 til 2020, forventes der et mindreforbrug på 7-12 mio. kr.
Budgetgaranterede udgifter
I forhold til området med forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet) skønner Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen et merforbrug på 225 mio. kr. i fht. budget 2020. Merforbruget skyldes dels,
at der var væsentlig flere ledige end forventet ved indgangen til året som følge af øget tilgang af ledige
dimittender i 2019, og at der har været masseafskedigelser i 2019 på f.eks Siemens, og dels
konsekvenserne af covid-19, hvor seneste ledighedstal udviser en ledighedsvækst på godt 31 pct.
Samtidig skabes der færre job i Aalborg Kommune end på landsplan – vækst på 0,6 pct. i Aalborg i 2019
mod 1,1 pct. på landsplan.
I forhold til konsekvenserne af covid-19 er beregningen baseret på en gradvis nedtrapning i antallet af
ledige, hvor der i marts-maj forventes en vækst i ledigheden på 30 pct. i forhold til samme periode i
2019, i juni-august en ledighedsvækst på 20 pct. og i september-december en ledighedsvækst på 10 pct.
Et væsentligt usikkerhedsmoment i vurderingen er også, hvad der sker ved udløb af de statslige
kompensationsordninger. Aktuelt er 150.000 ansatte omfattet heraf, og senest ved udløb af ordningerne
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(juli 2020) forventes en stor del at vende tilbage til deres arbejdsplads. Men der vil sikkert også være en
gruppe, som bliver opsagt. Aalborg Kommunes skønsmæssige andel af 150.000 personer på
kompensationsordning er på 5- 6.000 ansatte.
I forhold til det budgetgaranterede område skønner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen et
merforbrug på 54 mio. kr. i fht. budget 2020, idet covid-19 har medført et stigende antal borgere på
primært uddannelseshjælp, kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge.
Den samlede afvigelse i fht. budget 2020 skønnes således at være på 279 mio. kr.
Vurderingen er i mindre grad baseret på konstaterede økonomiske konsekvenser, da de faktiske
konsekvenser af covid-19 ikke kendes endnu, men må udelukkende baseres på forventninger og skøn.
Derfor må dette skøn tages med al mulig forbehold, og den kan alene angive nogle forventninger og
tendenser.
Samlet set er der tale om en meget stor budgetoverskridelse, som skyldes en generel stigning i
ledigheden, som indtræf inden covid-19 i ikke bare Aalborg Kommune, men også i Nordjylland og på
landsplan. Dernæst har covid-19 medført en markant forværring af ledighedssituationen i alle landets
kommuner. Som følge af at ledigheden er stigende i Nordjylland og på landsplan, så kan Aalborg
Kommune forvente en meget stor efterregulering fra staten af såvel beskæftigelsestilskud som
budgetgaranti, idet staten vil skulle afholde langt hovedparten af udgifterne til den stigende ledighed.
Det er desværre ikke muligt at opgøre den egentlige økonomiske konsekvens for Aalborg Kommune, da
det afhænger af udgiftsudviklingen på landsplan og i Nordjylland i fht. beskæftigelsestilskuddet.
Der er en forsinkelse i de officielle ledighedstal på 2-3 måneder. Aktuelt findes der valide tal på landsplan
for januar 2020. Primo maj kommer der tal for februar og så fremdeles. Der vil således gå en del
måneder inden de ledighedsmæssige konsekvenser af covid-19 kan opgøres i Aalborg Kommune og
sammenlignes med de andre nordjyske kommuner og landstal.
Det skal dog nævnes, at i ugentlige statistikker fra STAR ligger stigningen i ledigheden i Aalborg
Kommune væsentlig lavere end både udviklingen på landsplan, udviklingen i de øvrige 6-byer og
udviklingen i de øvrige nordjyske kommuner. Dette giver et gunstigt udgangspunkt, når der skal gives
statslig kompensation for merudgifter på beskæftigelsesområdet.
Der henvises i øvrigt til punktet vedrørende monitorering af beskæftigelsesområdet.
Ikke rammebelagte driftsudgifter
På baggrund af regnskab 2019, hvor der var en mindreindtægt på 5,6 mio. kr. er det usikkert om der kan
hjemtages den budgettere refusion.
Anlæg
På bruttoanlægsudgifterne forventes samlet set en mindreudgift på ca. 16 mio. kr. ift. det korrigerede
budget 2020. Mindreudgifterne vedrører primært opførelse af de nye institutioner Skydebanevej og
Sandtuevej, hvor der forventes forsinkelser.
Beskæftigelsesudvalget bemærkninger
28. april 2020
Anbefales med bemærkninger.
Beskæftigelsesudvalget anbefaler økonomiopfølgningen pr. 31. marts 2020 til godkendelse i byrådet.
Beskæftigelsesudvalget bemærker, at den ekstraordinære situation har store konsekvenser ift.
beskæftigelsessituationen, og at den manglende jobvækst nødvendiggør en tæt kobling ml.
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beskæftigelsesindsatsen og erhvervsindsatsen.
Beskæftigelsesudvalget ønsker derfor til udvalgsmøde den 23.06.20, at forvaltningen udarbejder en
handleplan i relation til Covid-19 som supplement til beskæftigelsesplanen med nyt fokus på faste måltal
for indsatsen ift. erhvervsfremme. Venstre anbefaler i denne forbindelse, at der også sættes fokus på
brug af eksterne leverandører.
Derudover afholdes en temadag den 26.05.20 med deltagelse af bl.a. Beskæftigelsesudvalget, byrådets
øvrige partier, LBR m.fl. Beskæftigelsesudvalget ønsker på temadagen desuden oplæg ved Business
Aalborg samt deltagelse af repræsentanter fra Erhvervsrådet forudsat, at det er muligt at samles.
Familie- og Socialudvalgets bemærkninger
28. april 20202
Beslutning:
Anbefales
Familie- og Socialudvalget anbefaler økonomiopfølgningen pr. 31. marts 2020 til godkendelse i Byrådet.
Familie- og socialudvalget tager til efterretning, at der er store forventede merudgifter på grund af
Coronasituationen, og Familie- og Socialudvalget opfordrer Byrådet til at arbejde for, at de enkelte
fagområder holdes skadesløse i forhold til disse merudgifter.
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Den kommenterede virksomhedsrapport for perioden januar – marts 2020
Ældre- og Handicapforvaltningen
Drift
På grund af betydelige usikkerheder er der ikke indarbejdet prognosespænd i økonomirapporteringen pr.
ultimo marts 2020. Dog forventer Ældre- og Handicapforvaltningen at arbejdet med håndtering af
COVID-19 vil medføre et betydeligt merforbrug.
1) Ses der bort fra merudgifter vedr. covid-19 forventes ultimo marts balance i Ældre- og
Handicapforvaltningens drift i forhold til det korrigerede budget.
2) Direkte merudgifter som følge af covid-19 pr. 30. april 2020 i alt 13-18 mio. kr. serviceudgifter
a. Indkøb af værnemidler 6 mio. kr.
b. Nye midlertidige pladser 1,4 mio. kr.
c. Øvrige ekstraordinære udgifter 0,6 mio. kr.
d. Ekstraudgifter til personale, herunder eksterne vikarer: 5 - 10 mio. kr.
3) Fra 1. maj og frem forventes månedlige merudgifter på ca. 8-12 mio. kr.
Serviceudgifter
Generelt
Generelt for Ældre- og Handicapforvaltningen gælder, at der er øget sygefravær blandt personalet, og at
de nødvendige forholdsregler for at hindre smittespredning på forvaltningens tilbud betyder, at der må
indsættes yderligere personaleressourcer. Der er oprettet en intern kompetencebank således, at det
sikres, at hjemsendte medarbejdere fra de tilbud, der pt ikke er i drift, kan indgå som ekstra
personaleressourcer for at holde merudgifterne nede, ligesom der også kan hentes personale fra andre
forvaltninger. Men der forventes at blive behov for yderligere personaleressourcer, herunder et øget
vikarforbrug. For hver procentpoint sygefraværet stiger, vil den månedlige merudgift være 1,9 mio. kr.
(under forudsætning af, at 75% af timerne vikardækkes, og at dækningen sker gennem en kombination
af eksterne vikarer og omlagte vagter/ overarbejde). Den samlede økonomiske konsekvens afhænger af
smittefrekvensen og dødeligheden som følge af covid-19 og varigheden af situationen.
Sektor serviceydelser for ældre
På sektor serviceydelser for ældre forventes et merforbrug i Ældre- og Sundhedsafdelingen grundet
indsatsen med håndtering af covid-19 jf. ovenstående beskrivelse. I Myndighedsafdelingen forventes
balance. Den nuværende situation betyder dels, at der visiteres nye typer af ydelser, men også at der
opleves en generel tilbageholdenhed i forhold til efterspørgsel af ydelser. Endvidere er der en række
konkrete merudgifter som følge af håndteringen af covid-19. Det drejer sig dels om udgifter til etablering
og indretning af 39 nye midlertidige pladser. Etableringsudgifterne udgør ca. 1 mio. kr. og forventes
afholdt indenfor midler fra Ældre- og Handicapudvalgets pulje til konsolidering af plejehjem, og dels om
drift af de ekstra 39 midlertidige pladser, der skønsmæssigt vil beløbe sig til 1,5 mio. kr. pr. måned
baseret på budget til sammenlignelige pladser. Der er ligeledes merudgifter til ekstra it udstyr og opkøb
af nødvendige værnemidler for 4 mio. kr.
Sektor tilbud for mennesker med handicap
På sektor tilbud for mennesker med handicap er den nye integration mellem cura og afregningssystemet
under udvikling. Det betyder, at der endnu ikke er afsendt fakturaer vedr. salg af pladser, ligesom der
endnu ikke afregnet for den aktivitetsstyrede drift mellem Myndighedsafdelingen og
Handicapafdelingen. Forbrugsprocenterne er således ikke retvisende. Der arbejdes kontinuerligt på
integrationen, og der forventes afregnet inden udgangen af april måned. Baseret på den nuværende
aktivitetsudvikling på området forventes pt balance i Myndighedsafdelingen, dog under forudsætning af,
at den demografiske udvikling ikke overstiger forudsætningerne i budgettet. I Handicapafdelingen kan
håndteringen af covid-19 medføre et øget personaleforbrug jf. den generelle beskrivelse.
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Budgetgaranterede udgifter
Der forventes balance ved årets udgang
Ikke rammebelagte driftsudgifter
De seneste år har der været mindreindtægter på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager.
Budgetrammen er uændret og der forventes derfor også i 2020 mindreindtægter på ca. 10 mio. kr. dels
på grund af forvaltningens arbejde med at nedbringe udgifterne på de dyreste sager og dels fordi
refusionen bortfalder når borgere bliver 67 år.
Anlæg
På anlæg forventes balance ift. det korrigerede budget 2020. Anlægsprojekterne forløber generelt
planmæssigt. Flere af de større anlægsprojekter er under opstart, hvilket afspejles af det lave forbrug.
Ældre- og Handicapudvalgets bemærkninger
Behandlet på Ældre- og Handicapudvalget 22-04-2020
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender Ældre- og
Handicapforvaltningens økonomirapport pr ultimo marts 2020
Beslutning:
Godkendt.
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Den kommenterede virksomhedsrapport for perioden januar – marts 2020
Skoleforvaltningen
Drift
Pr. 31. marts og forud for nedlukningen og indførelse af restriktioner mv. vedr. Covid-19 forventer
forvaltningen ingen afvigelser fra korrigeret budget 2020 (pr. marts 2020).
På serviceudgifterne er pr. 30. april opgjort nettoudgifter vedrørende Covid-19 på 0,7 mio. kr. Udgifterne
relaterer sig til konsekvenser af skolelukninger, hjemsendelse af medarbejdere samt genåbning af
skolerne.
I perioden hvor al undervisning og pasning blev lukket ned er der for Skoleforvaltningens område en
forventning om et ugentligt mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. vedrørende energiudgifter, vikarudgifter,
kørselsudgifter og udgifter til møder og repræsentation.
I forbindelse med genåbningen for eleverne i 0.-5. klasse er der forventning om merudgifter i form af
vikarlønninger, rengøring, hygiejnefaciliteter mv.
Som konsekvens af at DUS efter skolernes genåbning er et nødpasningstilbud ses flere børn udmeldt af
DUS. Det betyder færre indtægter i form af forældrebetaling. Udviklingen i børnetallet følges tæt frem
mod 30. april.
Der kan også være forbrugsmæssige konsekvenser på andre områder som følge af COVID-19 som f.eks.
efterskoler og befordring.
Forvaltningens skøn over de månedlige nettoudgifter, på baggrund af det nuværende niveau for
genåbning og de nuværende retningslinjer, anslås at være i størrelsesordenen 42 mio. kr.
Serviceudgifter
De nuværende estimater er eksklusiv merudgifter som følge af COVID-19.
Skoleforvaltningens overførsler fra 2019 udgør 26,6 mio. kr. og forventes behandlet i forhold til frigivelse
i Byrådet efter sommerferien. En stor del af overførslerne udgøres af skolernes opsparinger som for
hovedpartens vedkommende er udsatte aktiviteter og investeringer på skolerne.
Det arbejdes fortsat med en forventning om, at Skoleforvaltningen i 2020 skal overføre 26,6 mio. kr. af
serviceudgifterne til 2021. Dette vil således indtil andet besluttes være målsætningen for
Skoleforvaltningen i 2020.
I Sektor Skoler er forbruget pr. 31. marts 434,4 mio. kr. ud af et budget på 2.062,6 mio. kr.
Fra efteråret 2020 vil virksomhedsrapporteringen blive udvidet med opfølgning på delområderne i
Skoleudvalgets nye ressourcemodel, som træder i kraft fra skoleåret 2020/2021.
I Sektor Administration udgør forbruget 8,9 mio. kr. ud af et budget på 37,2 mio. kr.
Budgetgaranterede udgifter
Forbruget på de budgetgaranterede udgifter udgør 0,9 mio. kr. ud af et budget på 7,9 mio. kr.
Forbrugsprocenten pr. 31. marts 2020 er 11,8 pct. Sammenligning med forbrugsprocenten samme tid i
2019 er ikke relevant, da forudsætningerne i 2020 er væsentligt anderledes pga. den nye Forberedende
Grunduddannelse, hvor der i 2019 ikke var udgifter.
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Udgifterne til både Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU) er i 2020
forbundet med noget usikkerhed, da elevtal på uddannelserne for 2020 er svært forudsigelige.
Området vil blive fulgt tæt med henblik på at kunne lave et kvalificeret estimat for udgifterne i 2020 efter
sommerferien.
Anlæg
Anlægsudgifterne pr. 31. marts 2020 udgør 6,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 107,1 mio. kr.
Overførsel fra 2019 udgør 0,5 mio. kr.
Udover de fortløbende projekter på investeringsoversigten (vedligeholdelsesplanen samt udviklings- og
investeringsplanen) er der følgende projekter i 2020:
-

Børne- og ungeunivers
Klarup Skole - udvidelse og renovering
VUK-bassin - nedlæggelse og omdannelse
Svenstrup Skole - flytning af elever i fællestilbud
Gl. Hasseris Skole - lokaletilpasninger
Idrætsfaciliteter på Sønderbroskolen - gymnastiksal og dræning
Centerklasser på Vester Mariendal Skole (overført fra 2019)

I 2020 forventes følgende projekter fra investeringsoversigten afsluttet:
- Centerklasser på Vester Mariendal Skole
- Tornhøjskolen - projekt med SUND
- VUK-bassin
- Svenstrup Skole - flytning af elever i fællestilbud
- Gl. Hasseris Skole - lokaletilpasninger
Som konsekvens af lempelsen af kommunernes anlægsloft har Aalborg Kommune fremsendt ansøgning
til Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til finansiering af fremrykning af
anlægsinvesteringer for 457 anlægsprojekter svarende til en øget lånefinansiering på 391,3 mio. kr., samt
fremrykning af allerede lånefinansierede energiinvesteringer i eksisterende bygninger på 23,3 mio. kr.
Social- og Indenrigsministeriet har godkendt fremrykning af alle 457 anlægsprojekter.
For Skoleforvaltningen drejer det sig om fremrykning af 115 projekter fordelt på 43 skoler til en samlet
økonomi på 82,9 mio. kr. Fremrykningen medfører en reduktion i bevillingerne som følge af
tilbagebetalingskravet på samlet set ca. 3 mio. kr. om året.
Sagen behandles i Byrådet den 20. april med henblik på at godkende og igangsætte fremrykning af
projekterne. Herefter vil skolerne hurtigt blive kontaktet af AaK Bygninger med henblik på at få igangsat
projekterne hurtigst muligt.
Skoleudvalgets bemærkninger
Skoleudvalget behandler virksomhedsrapporten på møde den 5. maj 2020.
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Den kommenterede virksomhedsrapport for perioden januar – marts 2020
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Drift
Serviceudgifter
Nedenstående vurdering er udarbejdet efter retningslinjer udsendt fra Borgmesterens Forvaltning den
27. april 2020 og indgik således ikke i den økonomirapport som Sundheds- og Kulturudvalget godkendte
på sit møde den 22. april 2020.
Pr. 31. marts 2020 og forud for nedlukningen pr. 13. marts 2020 og indførelse af restriktioner mv. for så
vidt angår Covid-19 forventer forvaltningen ingen afvigelser fra korrigeret budget 2020.
På serviceudgifterne er pr. 30. april opgjort nettoudgifter vedrørende Covid-19 på 5-6 mio. kr.
Nettoudgifterne består af mindreudgifter vedrørende primært forbrugsafgifter og rengøring i
forvaltningens nedlukkede faciliteter samt mindreindtægter bl.a. som følge af manglende billetindtægter
i Idrætsparken og øvrige faciliteter.
Forvaltningens skøn over de månedlige nettoudgifter fra 1. maj 2020, på baggrund af det nuværende
niveau for genåbning og de nuværende retningslinjer, anslås at være i størrelsesordenen 3 - 4 mio. kr.
Nedenfor fremgår den udvalgsgodkendte vurdering af serviceudgifterne pr. 22. april 2020.
Drift – udvalgsbehandlet 22.04.20
Serviceudgifter
Ultimo marts 2020 var forbrugsprocenten for Sundheds- og Kulturforvaltningen for den samlede drift på
20,76 %, hvilket var 4,3 % lavere end den vejledende forbrugsprocent for perioden.
På serviceudgifterne var forbrugsprocenten på 28,5 %, og dermed 3,5 procentpoint højere end den
vejledende forbrugsprocent for perioden. Årsagen hertil skal primært findes i Sektorerne Sundhed, Fritid
og Landdistrikter samt Kultur og Bibliotek, hvor der på niveau med tidligere år er foretaget forskudsvise
udbetalinger af tilskud.
Byrådet behandler regnskab 2019 den 20. april, og tager her stilling til, om overførselssagerne
vedrørende drift skal udsættes til behandling i august i lyset af COVID-19.
Forvaltningens overførselskrav til 2020 udgør 11,2 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat på
serviceudgifter viste i 2019 en mindreudgift på 16,7 mio. kr. Heraf vedrører 2,7 mio. kr. eksternt
finansierede projekter.
Forvaltningen vil opleve konsekvenser som følge af COVID-19. For den kollektive trafik drejer det sig især
om manglende passagerindtægter i størrelsesordenen 3,0 mio. kr. om ugen. For marts måned vil et
estimat derfor være en mindreindtægt på mellem 8 og 10 mio. kr. Mindreindtægten vil indgå i NTs
regnskab 2020, og konsekvensen vil først påvirke Aalborg Kommunes betaling i 2022.
I den øvrige del af forvaltningen er Aalborg Idrætspark, de kommunale faciliteter, biblioteker og øvrige
kulturinstitutioner ramt af nedlukningen. Her bliver der tale om besparelser på forbrugsafgifter og
rengøring, men også ekstra udgifter bl.a. i forhold til opskalering af digitale tilbud, licenser o.s.v. Hertil
kommer manglende indtægter fra billetsalg, gebyrer for halleje m.v. og arrangementer. Et forsigtigt
estimat for marts måned vil udgøre en netto merudgift på 1,5 - 2,5 mio. kr.
Ikke rammebelagte driftsudgifter
På de ikke rammebelagte driftsudgifter - Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af
sundhedsvæsnet - følger afregningen den fastlagte acontobetalingsplan og forbruget er derfor som
forventet.
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Anlæg
På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo marts et samlet forbrug på 19,0 mio.
kr., svarende til en forbrugsprocent på 27,5 % netto.
Byrådet behandler regnskab 2019 den 20. april, og forvaltningen har søgt om overførsel af godt 50,0 mio.
kr. til videreførelse af eksisterende anlægsprojekter.
Sundheds- og Kulturudvalgets bemærkninger
22.04.20
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender økonomirapport
for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo marts 2020.
Beslutning:
Godkendt.
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Den kommenterede virksomhedsrapport for perioden januar – marts 2020
Miljø- og Energiforvaltningen
Drift
Serviceudgifter
Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør pr. 31. marts 2020
54.394.000 kr. mod et korrigeret budget på 125.641.000 kr.
Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af marts måned have været et forbrug på 25,0 %
af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 43,7 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for
både drift og anlæg udgør 43,3 % af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på niveau med
forbruget på samme tidspunkt sidste år.
Miljø & Plan:
For sektor Miljø og Plan omfatter de afholdt udgifter under Beredskab, bidrag til Nordjyllands Beredskab
I/S for en periode, der strækker sig ud over 31. marts 2020.
I den følgende periodeopdeling af Covid-19-udgifter for Miljø & Plan er der særskilte kommentarer til
det, der vedrører Renovationsområdet (brugerfinansieret). (*)
Covid-19-udgifter fra januar til marts:
Afvigelsen fra korrigeret budget i denne periode forventes at være mellem intervallet fra 100.000 kr. til
150.000 kr. i merforbrug. Intervalbeløbet består af et merforbrug i form af indtægtsnedgang i
brugerbetaling i Miljø & Plan.
* Afvigelsen fra korrigeret budget for Renovation i denne periode forventes at være mellem intervallet
fra -35.000 kr. til -25.000 kr. i mindreforbrug. Dette består af et mindre dieselforbrug.
Covid-19-udgifter i april:
Afvigelsen fra korrigeret budget i denne periode forventes at være mellem intervallet fra 50.000 kr. til
100.000 kr. i merforbrug. Intervalbeløbet består igen af indtægtsnedgang i Miljø & Plan.
* Afvigelsen fra korrigeret budget for Renovation i denne periode forventes at være mellem intervallet
fra 1.680.000 kr. til 1.880.000 kr. i merforbrug. Dette består primært af et merforbrug på 1.400.000 kr. af
eksterne vagter på genbrugspladserne i Renovation. Sekundært består intervalbeløbet af skilte, ekstrabemanding og kørsel.
Covid-19-udgifter fra maj og resten af 2020:
Afvigelsen fra korrigeret budget i denne periode forventes at være mellem intervallet fra 355.000 kr. til
475.000 kr. i merforbrug. Intervalbeløbet består primært af et resterende merforbrug i maj på 300.000
kr. af eksterne vagter på genbrugspladserne i Renovation. Sekundært består intervalbeløbet af ekstra
betaling for afhentning af ophobet affald og eksterne vognmænd på genbrugspladserne i Renovation,
samt indtægtsnedgang i Miljø & Plan
* Afvigelsen fra korrigeret budget for Renovation i denne periode forventes at være mellem intervallet
fra 330.000 kr. til 400.000 kr. i merforbrug. Dette består primært af et merforbrug på 300.000 kr. af
eksterne vagter på genbrugspladserne i Renovation. Sekundært består intervalbeløbet af skilte, ekstrabemanding og kørsel.
Bæredygtighed & og Udvikling:
For sektor Bæredygtighed og Udvikling omfatter de afholdte udgifter bl.a. NBE-sekretariatets og
Limfjordssekretariatets udgifter til projekter, hvor indtægterne i tilknytning hertil endnu ikke er
modtaget.
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Covid-19-udgifter fra januar til marts:
Afvigelsen fra korrigeret budget i denne periode forventes at være mellem intervallet fra 10.000 kr. til
15.000 kr. i merforbrug. Intervalbeløbet består af direkte ekstraomkostninger relateret til nedlukningen.
Covid-19-udgifter i april:
Afvigelsen fra korrigeret budget i denne periode forventes at være mellem intervallet fra 15.000 kr. til
35.000 kr. i merforbrug. Intervalbeløbet består af direkte ekstraomkostninger relateret til nedlukningen.
Covid-19-udgifter fra maj og resten af 2020:
Afvigelsen fra korrigeret budget i denne periode forventes at være mellem intervallet fra 2.210.000 kr. til
3.210.000 kr. i merforbrug. Intervalbeløbet består primært af manglende ressourceleverance fra
eksterne i projekter og sekundært af IT-omkostninger samt ekstra kontorudstyr i forbindelse med
hjemmearbejde.
I Bæredygtighed og Udvikling er der risiko for at eksterne parter ikke betaler til projekterne. Det betyder
at der kan opstå manglende projektfinansiering fra EU og staten som følge af manglende
egenfinansiering fra de Corona ramte virksomheder. Forvaltningen gennemfører EU og erhvervsfremme
projekter, som forudsætter at der erlægges finansiering ind i projekterne fra de i projekterne deltagende
virksomheder i form af egenfinansierede timer. Konsekvensen ved at virksomhederne ikke erlægger
deres finansiering er at forvaltningen får reduceret tilskud. Dette vil medføre et merforbrug idet
personaleudgiften som afholdes af projekterne ikke har kunnet forhindres i Corona-perioden og i den
langvarige genåbning. Skønnet mindre indtægt / mere udgift 2-3 mio. kr.
Administration & Service:
For sektor Administration og Service omfatter de afholdte udgifter at der først sidst på året forfalder
store IT-udgifter.
Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at Budget 2020 bliver overholdt.
Budgetgaranterede udgifter
Ikke relevant for Miljø- og Energiforvaltningen
Ikke rammebelagte driftsudgifter
Det forventes, at Budget 2020 bliver overholdt.
Anlæg
Det forventes, at Budget 2020 bliver overholdt.
Miljø- og Energiudvalgets bemærkninger
Regnskabsrapporteringen pr. 31. marts 2020 er forelægges Miljø- og Energiudvalget på møde den 7. maj

18

