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Indledning

Der har siden 2019, ved flere lejligheder, været politiske drøftelser om behovet for at foretage justeringer af
Aalborg Kommunes nuværende forvaltningsstruktur.
I foråret 2020 drøftede Den udvidede Magistrat forvaltningsstrukturen, hvor det besluttes at fortsætte drøftelserne i efteråret 2020 pga. COVID-19. Drøftelserne blev genoptaget i februar 2021, og på Den udvidede

Magistrats møde den 22. marts 2021 blev rammer og proces for ny forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022
godkendt.
I forhold til ovenstående godkendelse er der igangsat en administrativ proces, hvilket betyder, at der skal
udarbejdes detaljerede beskrivelser af de afdelinger, der påtænkes flyttet til nye forvaltninger.
For Borgmesterens Forvaltning betyder det bl.a., at AaK Bygninger påtænkes flyttet til den kommende
Klima- og Miljøforvaltning.
Til arbejdet er der nedsat en række faglige arbejdsgrupper bestående af leder- og medarbejderrepræsentanter fra både afgivende og modtagende forvaltninger.
Det er den faglige arbejdsgruppes opgave at udarbejde nærmere beskrivelser af de organisatoriske områder, der er aftalt flyttet til nye forvaltninger.
Dette notats formål er derfor at opfylde de krav, der er i kommissoriet for den faglige arbejdsgruppe mellem
AaK Bygninger og Miljø- og Energiforvaltningen.

AaK Bygningers organisering, finansiering og sektorer

AaK Bygninger er et resultatcenter i Aalborg Kommune, hvis overordnet kerneopgave, i tæt dialog og samarbejde med forvaltningerne, er at sikre bæredygtige bygninger, der understøtter de kommunale velfærdsområder.
AaK Bygninger er en tværgående central bygherrefunktion, der gennem aftalte rammeaftaler, rådgiver Aalborg Kommunes forvaltninger indenfor den samlede ejendomsportefølje. Undtaget herfra er By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen, der varetager egne bygninger.
AaK Bygninger varetager grundejerforpligtigelsen og ejendomsadministration af de kommunale ejendomme på en intern huslejeordning. Herudover har AaK Bygninger ansvaret for det udvendige vedligehold
(klimaskærm), planlagt såvel som akut, samt tekniske installationer (ikke drift).
I tæt samarbejde og dialog med forvaltningerne varetager AaK Bygninger planlægning og udførelse af
større anlægsprojekter (projekter på forvaltningernes investeringsoversigten). Herudover samarbejder AaK
Bygninger med to forvaltninger vedr. planlægning og udførelse af den indvendige vedligeholdelse.
På tværs af ejendomsporteføljen varetager AaK Bygninger energiledelse og energirenoveringer for de forvaltninger med rammeaftale.
AaK Bygninger er normeret med 30 medarbejdere (april 2021), og er finansieret ud fra 2 grundlæggende
principper.
•
•

En løbende og kontinuerlig basisrådgivning, der finansieres via rammeaftalerne mellem 5 af de 7
forvaltninger (By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen undtaget)
En projektafhængig finansiering i forhold til planlægning og udførsel af større anlægsopgaver, der
finansieres fra det enkelte anlægsbudget på Aalborg Kommunes investeringsoversigt (som udgangspunkt 1,9% af anlægssummen)

Bygherrefunktionen er væsentlig ændret i kompleksitet og mængde (positiv demografiudvikling) siden rammeaftalerne blev indgået i 2014, og står for en fornyelse med en mere samarbejdsrelateret aftaleform.
Rammeaftalerne bør være et prioriteret fokuspunkt efter en ny forvaltningsstruktur, da der ændres på anvendelsen og fordelingen af ejendomme i den forventede nye forvaltningsstruktur.
AaK Bygningers organisering
AaK Bygninger er organiseret både som linjeorganisation og som projektorganisation. Projektorganisationen træder i kraft, når større anlægsprojekter skal opstartes.
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Ledelsesprincippet og organiseringen er baseret på selvstyrende teams, hvor der stræbes efter høj performance i projektorganiseringen. Hver forvaltning har således en navngiven teamkontakt, som koordinerer
status og igangsættelse af nye projekter. Teamet fordeler projekterne i fællesskab og sætter holdet til de
enkelte projekter.
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Da opgavemængden i AaK Bygninger de senere år er vokset, og dermed også personaleressourcerne, pågår der en organisatorisk drøftelse og overvejelse om en opdeling i to ledelsesområder for anlægsprojekter
(større ombygning og nybyggeri) og vedligehold. En omorganisering bør også ses i relation til de fremtidige
tanker om udvikling af Aalborg Kommune i retning af en mere strategisk Facility Management organisering
på tværs af forvaltningerne.
Udviklingsorienteret afdeling
Ejendomsområdet er konstant i forandring og for at være en professionel bygherre, er det vigtigt med en
løbende udvikling og kompetenceudvikling på både det strategiske, taktiske og operationelle niveau.
AaK Bygninger deltager med en række projekter i regi af Horizon 2020, Intereg, Realdania, Lokale & anlægsfonden mv. Fælles er, at de har et eller flere læringselementer, der giver værdifuld viden til egen organisation og den involverende værdikæde.
Herudover samarbejdes der med de lokale uddannelsesinstitutioner som UCN og Aalborg Universitet samt
NBE og medlemsvirksomhederne.
Netværkssamarbejde med andre bygherrer er vigtigt og værdiskabende, og AaK Bygninger deltager i 6-by
samarbejde, KTC (Kommunal Teknisk chefforening) og Bygherreforeningen, hvor også bygningschefen
repræsenterer kommunerne i bestyrelsen.
Ressourcemæssigt er det dog en udfordring at følge med, og der kan mangle nogle procesledelses kompetencer til at drive de mange udviklingsinitiativer.
Sektorer og bevillinger
AaK Bygninger er en tværgående central bygherrefunktion, hvorved opgaveporteføljen går på tværs af forvaltningerne. Derfor er vores budgetområder placeret på Sektor Fælles kommunale udgifter – både på drift
og anlæg, mens administrationsudgifterne er placeret på Sektor Resultatcentre. Budgetansvaret for de tre
(3) sektorer henhører under AaK Bygninger.
Sektor Fælles Kommunale udgifter – Anlæg

Udgiftsbevillinger

På denne sektor (funktion Fast Ejendom) henhører rammebevillingen til ”udvendig vedligeholdelse – 1390”
inkl. grønne investeringer. Rammebeløbet er en bevilling til udvendig vedligeholdelse (klimaskærm) og tekniske installationer (ikke drift) i forhold til Aalborg Kommunes samlede ejendomsportefølje (ca. 1. mio.
ejede m² og 0,3 mio. lejede m²).
På sektoren findes der, herudover, særskilte bevillinger til udvendig vedligeholdelse (klimaskærm) på tværs
af hele kommunen/ ejendomsporteføljen. Disse projekter har en sådan størrelse og omfang, at de ikke kan
henføres til rammebevillingen ”udvendig vedligeholdelse – 1390” (klimaskærm). Projekterne vil typisk være
budgetønsker, der fremsendes af AaK Bygninger.
Når en ejendom overgår til tomgang og forventes solgt, vil tomgangsudgiften hertil henføres til denne sektor.
Indtægtsbevillinger

På sektoren findes der, udover ovenstående, et årligt indtægtskrav på ”ejendomsanalysen”. Dette betyder,
at AaK Bygninger har et indtægtskrav på salg af kommunale ejendomme.

Budget - Sektor Fælles kommunale udgifter
Fast ejendom - Anlæg

2021

2022

2023

2024

(Beløb i 1.000 kr.)

Udvendig vedligeholdelse (klimaskærm inkl.
grønne investeringer)

26.176

30.300

37.300

34.600
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Særskilte bevillinger på tværs af kommunen
(4 projekter i 2021)

15.394

146

0

0

Ejendomsanalysen (indtægtskrav)

-6.000

-6.000

-8.000

-6.000

Fast ejendom i alt

41.570
-6.000

30.446
-6.000

37.300
-8.000

34.600
-6.000

Ovenstående tabel af et sammendrag af Borgmesterens Forvaltnings investeringsoversigt, anlæg

Sektor Fælles Kommunale udgifter – Drift
På denne sektor ligger bevillingerne til drift af ejendomme. Sektoren består af fælles formål, beboelse og
andre faste ejendomme. På sektoren afholdes udgifter og indtægter, der vedrører de ejendomme, der udlejes af AaK Bygninger (ejendomsadministration), som fx huslejeindtægter, driftsudgifter og forbrugsafgifter.

Budget - Sektor Fælles kommunale udgifter
Fast ejendom – drift
(Beløb i 1.000 kr.)

2021

Fælles kommunale udgifter (udgifter)

10.613

Fælles kommunale udgifter (indtægter)

-8.969

Sektor Resultatcentre
På denne sektor afholdes udgifter og indtægter, der vedrører resultatcentret AaK Bygninger. På sektoren
ligger en nettobevilling på 0 kr. Udgifter, der henhører under sektoren, er fx løn til ansatte, kurser, møder,
rejser- og repræsentation, IT-udstyr, drifts- og forbrugsafgifter vedr. Danmarksgade 19 m.fl.
Finansiering af udgifterne er som nævnt, på side 2, indtægter fra løbende kontinuerlig basisrådgivning på
rammeaftalerne med forvaltningerne og den projektafhængige finansiering i forhold til planlægning og udførsel af større anlægsopgaver.
Hvis regnskabet udviser et overskud, skal AaK Bygninger afgive 25% af overskuddet til Borgmesterens
Forvaltning.

Budget - Sektor Resultatcentre
(Beløb i 1.000 kr.)

AaK Bygninger (udgifter)
AaK Bygninger (indtægter)

2021
9.671
-9.671

5/12

Beskrivelse af kerneopgaver, ansvarlig (både strategisk og operationelt)
AaK Bygninger (strategisk)
Bygningschefen har ansvaret for den strategiske udvikling i relation til kommunens øvrige vedtagne strategier og politikker.
AaK Bygninger varetager den tværgående bygherrerolle og grundejerforpligtigelse i Aalborg Kommune, i tæt dialog og samarbejde med forvaltningerne. Dette for at sikre den bæredygtige tilpasning af den eksisterende bygningsmasse
samt nybyggeri som afledt konsekvens af den positive demografiudvikling.
En central professionel bygherreorganisation er helt essentiel for at håndtere en ejendoms- og projektportefølje, af den størrelse vi oplever i Aalborg samt opretholde de store værdier, der er bundet i ejendommene. Som den tredje største
kommune, målt på indbyggertal, administrerer AaK Bygninger landets andenstørste kommunale ejendomsportefølje, målt på m². Ejendomsporteføljen består af ejede og lejede ejendomme, svarende til ca. 1,3 mio. m². Porteføljens størrelse
relaterer sig primært til den langstrakte geografi langs fjorden, modsat fx Aarhus Kommune, der er mere kompakt.
AaK Bygninger har siden etablering i 2014 arbejdet målrettet med en professionalisering af bygherrefunktionen samt værdiskabende samarbejde i hele værdikæden for at effektivisere produktiviteten og kvaliteten i byggeriet. Af indsatser i
den bæredygtige ejendomsporteføljestrategi kan nævnes:
•
•
•
•
•
•

Kommunale bæredygtighedsmanualer for vedligehold og nybyggeri siden 2015. Det har givet et markant vidensløft til egen organisation, så AaK Bygninger i dag er på forkant med bæredygtigt byggeri og betragtes som frontløber
blandt landets kommunerne.
Digitalisering af stamdata, modeller/ tegninger og arealer for de kommunale bygninger, implementeret i nyt Facility Management system. Datagrundlaget er basis for at kunne levere hurtige og dataunderstøttede beslutningsoplæg.
Digitale stamdata var grundlaget for en tilstandsvurdering af de kommunale ejendomme i perioden 2019-2020.
o Tilstandsvurderingen var grundlaget for budgetindstillingen til en ny bæredygtig vedligeholdelsesstrategi 2020.
o Tilstandsvurderingen var ligeledes grundlaget for fremrykning af anlægsopgaver på bygningerne for 300 mio. i 2020 som en del af Corona hjælpepakken
Digitalisering og tilstandsvurdering var grundlaget for optimering af kommunens decentrale indkøb af mindre håndværkerydelser, med udbud i rammeaftaler fra august 2020
Tilpasning af ejendomsporteføljen ud fra ”kloge m²” principperne – den mest bæredygtige m² er den vi ikke bygger!
Tværgående energi- og bæredygtighedsledelse. Indsatsen som klimakommune har givet de aftalte energi og CO2 besparelser på gennemsnitlig 2% årligt i perioden fra 2009 til 2020.

Det overordnede mål jf. klimaloven er en reduktion af drivhusgasudledningen med 70% i 2030 ift. 1990. Her er kommunerne en vigtig og nødvendig part for at nå det mål, gennem lokale klimahandlingsplaner. De kommunale bygninger og
anlæg står for ca. 40% af kommunens CO2 udledning, og er således en væsentlig faktor for at nå klimalovens mål. Det bør gøres i en bæredygtig proces, med fokus på forvaltningernes sociale behov og med fokus på det sunde indeklima
og arbejdsmiljø.
Det tværgående strategiske arbejde vedr. de kommunale ejendomme, er forankret i den Strategiske Ejendomsgruppe, med FL-repræsentanter fra hver forvaltning, og med bygningschefen som formand med reference til direktørgruppen.

Team Rådgiver (taktisk/operationel)
(7 teams)

Kerneopgave
(Leverance)

Ansvarlig Peter Munk

Anlægsprojekter (nybyggeri, til- og ombygninger)
– Intern bygherre/projektleder

Bygningsvedligehold (eksisterende bygninger)
– Interne rådgiver/projektleder

Tekniske installationer og bæredygtighed
– Interne rådgiver/projektleder

Støtte-/Stabsfunktion
IKT og FM (Data og digitalisering)

Økonomi
• Styrer samlet anlægsbudgetter for forvaltningerne og koordinerer overordnet budget
hen over året
• Udarbejdelse af budgetoplæg til kommende
byggeprojekter
• Udarbejdelse af overordnet budget – håndværkerudgifter, UF, honorar, omkostninger
• Økonomiopfølgning/godkendelse af fakturaer

Økonomi
• Udarbejdelse af budgetoplæg til kommende
byggeprojekter
• Udarbejdelse overordnet budget – håndværkerudgifter, UF, honorar, omkostninger
• Økonomiopfølgning/godkendelse af fakturaer

Energiledelse
• Optimere bygningers energiforbrug
• Energilån og håndtering af dem
• Besparelser ved teknisk og adfærdsmæssig forandring
• Smart City

IKT
• Udarbejdelse af IKT-specifikationer til alle projekter
• IKT-ledelse på alle projekter
• Granskning af projekter (standardisering og digital proces)
• Rådgive og assistere eksterne rådgivere i opfyldelse af IKT-krav

Businesscase og omorganisering

Bygningers tilstand
• Gennemgang af bygningsportefølje
• Tilstandsvurdering af bygninger
• Udarbejdelse 10-årige vedligeholdelsesplan
• Lovliggørelse af bygninger

CTS/Automatik
• Support og uddannelse af driftspersonale
• Kontrol af forbrug på kommunens bygninger (5 fagforvaltninger)
• NOX/ABA
Vedligehold af tekniske installationer

Ejendomsportefølje
• Dataoverblik - digitalisering
• Vedligeholdelsesopgaver/ tilstandsvurdering
• Forsikringsforhold
• Vedligehold af data

•
•

Udarbejdelse af rammesætning for businesscase for anlægsprojekter før/i budgetproces
Hjælpe med omorganisering, flytning, frigørelse af plads og arealoptimering

Byggesager
• Udarbejdelse af udbudsmateriale til rådgiver
• Udarbejdelse af byggeprogram
• Udarbejdelse af tidsplaner og løbende
overvåge, at den overholdes
• Koordinering og afholdelse af styre-, bruger- og projektgruppemøder
• Udarbejdelse af indstillinger til udvalg
• Koordinering af rådgivere, entreprenører,
forvaltninger og brugere
• Evaluere prækvalifikationsansøgninger og
tilbud fra rådgivere og entreprenører
• Udarbejdelse af kontrakter – Rådgiver og
entreprenører
• Deltage i byggemøder/bygherremøder
• Koordinere bygherreleverancer
• Koordinere forsikringsforhold
Tilgængelighed
Samarbejde med kommunale selskaber
• Nordjyllands Beredskab - Koordinering af
AIA, ABA, ADK, TVO i alle byggeprojekter
Arbejdsmiljø bygninger
• Understøtte og hjælpe den enkelte brugere
ifm. AT-påbud
• Indeklimakonsulent
Arbejdsmiljø byggesag
• Vi er ansvarlig for arbejdsmiljøkoordinering
på alle byggesager (lovkrav)
• Stiller krav til arbejdsmiljø
• Sikre screening af miljøfarlige stoffer i byggeaffald og jord, og at det håndteres korrekt
• Affaldshåndtering

•
•
•

Tilgængelighed i bygninger
Energibesparende projekter
Give fuldmagt til byggeansøgninger

Bygningsvedligehold
• Planlagt og akut vedligehold
• Udarbejdelse af udbudsmateriale og tilbudsindhentning
• Udarbejdelse af kontrakter
• Byggepladsstyring evt. sammen med ekstern rådgiver
• Deltage i bygge- og bygherremøder
• Tilsyn med udførelse
• Rådgivning og støtte til brugerne i forbindelse med byggesager
• Koordinere forsikringsforhold
Bygningsskader (evt. forsikringssager)
• Håndtering af vandskader og lignende
• Håndtering af skimmelsager
Tilgængelighed

•

Indeklimaforhold
• Indeklimaregistrering
• Funktionsafprøvning af nye/gamle anlæg
Grønne handlingsplaner
• Grønt flag
• Grønne spirer
Serviceaftaler på lovpligtige eftersyn
• Ventilation
Bæredygtighed
Der ydes bistand til rådgivning om bæredygtighedsmål i nye og eksisterende bygninger, herunder:
•
•
•
•

Samarbejde med kommunale selskaber
• Nordjyllands Beredskab - Koordinering af
AIA, ABA, ADK, TVO i alle byggeprojekter
Arbejdsmiljø bygninger
• Understøtte og hjælpe den enkelte brugere
ifm. AT-påbud
• Indeklimakonsulent
Arbejdsmiljø byggesag
• Vi er ansvarlig for arbejdsmiljøkoordinering
på alle byggesager (lovkrav)
• Udarbejdelse af krav til arbejdsmiljø
• Sikre screening af miljøfarlige stoffer i byggeaffald og jord, og at det håndteres korrekt
• Affaldshåndtering
Udarbejdelse af procedurer og standarder

Udarbejdelse af procedurer og standarder
Støttet byggeri
• Vejledning til Plejeboliger (gælder alle plejehjemsboliger)
• Skema A, B og C input, overvågning og
kontrol
Udviklingsprojekter
• EU-projektet – S2C
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Planlagt og akut vedligehold

•
•
•
•
•

DGNB-certificering
Prioritering og vægtning af bæredygtighed
inden for DGNB
Bygningsreglementets frivillige bæredygtighedsklasse
Identificering af tidlige miljøpåvirkninger i
byggeprojekter
Tilgængelighed
Bæredygtighedsmanualen
FN’s 17 verdensmål
Cirkulær økonomi
Commisioning

Udviklingsprojekter
• EU-projektet – S2C

•

Opdatering af BBR-information (snitflade til
BBR)

3D Model/ tegningsmaterialer
• 3D-modeller og tegningsmateriale for ejendomme
• Opdatere, validere og digitalisere tegningsmateriale
• Flugtvejsplaner
• Arealudregning
Nøgletal
• Udarbejdelse af nøgletal internt samt KL
Intern IT-support og administration
• Implementering af anvendte fagsystemer/ programmer
• Rettighedsstyring og oprettelse af medarbejdere
Tværgående projekter
• Rammeaftaler for mindre håndværksydelser

Jura og politikker
(Leverance)

Budgetansvar og
sektor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udbudsloven
Tilbudsloven
Byggeloven (bygningsreglementet)
Almenboligloven
Lovbekendtgørelse om offentligt byggevirksomhed mv.
Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier mv.
IKT-bekendtgørelse §118 og 119
AB-bestemmelserne
DGNB-certificering
Den frivillige bæredygtighedsklasse
Administrativ forskrift nr. 34
Budgetansvar og bevilling er som udgangspunkt placeret hos forvaltningerne, under de
forskellige sektorer på velfærdsområderne, og
vil som udgangspunkt være defineret som anlægsprojekter

•

Budgetansvaret og bevilling er placeret i Borgmesterens Forvaltning/ AaK Bygninger på sektor fælles kommunale udgifter på anlæg

•

I to af rammeaftalerne varetages planlægning
og udførsel af det indvendige vedligehold i
samspil med forvaltningerne. Budgetansvar og
bevilling er placeret i forvaltningerne.

•

Budgetansvaret og bevilling er placeret i Borgmesterens Forvaltning/ AaK Bygninger på sektor fælles kommunale udgifter på anlæg

•

AaK Bygninger omsætter årligt for ca. 300 –
500 mio. kr.

Snitflader
(Leverance)

•
•

AaK Bygninger er en tværgående central bygherrefunktion og har derfor snitflader og relationer til alle Aalborg Kommunes forvaltninger og til de delvis kommunale selskaber
For at kunne løse opgaven som tværgående central byggefunktion har AaK Bygninger snitflader og relationer til eksterne rådgiver, leverandører og entreprenører

Normering

21 normeringer, heraf 1 elev.

(Leverance)

Systemer
(fagsystemer ex.
koncernløsning)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NTI FM (Mdoc FM)
Eseebase
iBinder (Udbud og projektweb)
iProjekt (specifikt projekt)
Ajour system (specifikt projekt)
RIB - Byggeweb (specifikt projekt)
Comdia/ Procession
FRAME
LCA BYG
LCC BYG
CTS - Trend
EnergyKey
Energyproject
Indeklima program
Autodesk – Revit, AutoCAD, Design Review
Solibri
Microsoft project
PowerBI
Slack (kommunikationsplatform S2C)
Adobe PRO – InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat PRO
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Sekretariat inkl. vicevært (taktisk/operationel)
(2 teams)
Ansvarlig Majbritt Thorst
Kerneopgave
(Leverance)

Økonomistyring
Budget
• Ansvar for budgetproces i forhold til AKB
• Udarbejdelse af budgetønsker
i form af input til budgetvedtagelse *
• Budgetopfølgning indenfor de
3 sektorer *
• Ledelsesinformation (både
budget og regnskab)
• Anlægsstyringsmodel
Regnskab
• Udarbejdelse af regnskab for
3 sektorer *
• Udarbejdelse af virksomhedsrapport 9 gange årligt*
• Udarbejdelse af omkostningsbaseret regnskab (2020)
• Udarbejdelse af indtægtsgrundlag for AKB
• Projektregnskaber på anlægsprojekter for andre forvaltninger **
• Foreløbige og endelig anlægsregnskab
• Anlægsaktiver
Økonomifunktion
• Økonomifunktion (kreditor og
debitor) i form af bogføring og
udsendelse af fakturaer til de
nævnte 3 sektorer samt bogføring af fakturaer på udvalgte
områder af forvaltningernes
kontoplan
• Kontoplanstyring (oprettelse
sker i ØKA BF)
*Udarbejdelsen sker i tæt samarbejde med rådgiverteamet
** Udarbejdelsen sker i tæt samarbejde med forvaltningerne

Personaleadministration

•
•
•
•
•
•
•

Rekruttering
Ansættelse
Fratrædelse
Administration af ferieregler
Administration af barselsaftaler
Fraværsindberetning
Onboarding af nye medarbejdere

Strategisk Ejendomsadministration,
herunder salg (og køb) af ejendomme

Juridisk rådgivning

Salg af fast ejendom
• Salg (og køb) af ejendomme
• Indstillinger til politisk udvalg
• Udarbejdelse af udbudsmaterialer
• Udarbejdelse af høringsmateriale
• Udarbejdelse af købsaftale, skøde,
refusionsopgørelse

•

Strategisk Ejendomsadministration
• Afklaring af arealbehov for fagforvaltninger
• Interne omplaceringer af lejemål
• Håndtering af bygninger der skal
afhændes gennem indstilling til
den strategisk ejendomsgruppe og
politiske udvalg
• Ejendomsadministration på ejede
ejendomme (administration af lejekontrakt, opkrævning og regulering
af leje, udarbejdelse af årsopgørelse m.m.)
Intern og ekstern kontraktstyring
• Kontraktstyring både interne og
eksterne lejekontrakter
• Vurdering af leje i eksterne kontrakter
• Udarbejdelse af deponeringsberegning- og regnskab i forhold til
indgåelse af fremmed lejemål for
alle forvaltninger i kommunen
(samarbejde med BFØkonomikontor)
• Aktiv kontraktstyring
Ejendomsservice (vicevært)
• Ejendomsservice på den del af
den ejede ejendomsportefølje, der
lejes ud eller er tomgangsejendom. Opgaverne spænder fra udvendigt og indvendigt vedligehold,
vedligehold af udenoms arealer
(grøn og sort), aflæsning og indberetning af forbrugsafgiver, fremvisning af tomgangsejendomme til
9/12

Projektrelaterede opgaver /
Udviklingsprojekter

Juridisk rådgivning inden for AaK
Bygningers kerneopgaver

•

Intern juridisk rådgivning til bygherrerådgivere i aftaleret, entrepriseret og udbudsret

•

Sekretariatsfunktioner

•

Sagsbehandling af forsikringsskader (fx vandskaber, stormskader, uheld på
arealer på vores ejendom)

•

Intern juridisk rådgivning om lejeforhold, og rådgivning til forvaltningerne i lejeforhold, herunder særligt ved indgåelse af lejeaftaler og fraflytning

Udarbejdelse af dagsorden
og referater til personalemøder, LMU m.m.

•

Betjening af afdelingens
hovednummer, hovedpostkasse og fysisk post

•

Aktindsigter

•

•

Adkomstberigtigelse/ opdeling af
ejerlejligheder i forhold til servicearealer

Sagsbehandling – entreprenørgarantier

•

Ad hoc

•

•

•

Vedtægter for grundejerforening,
vedtægter for ejerforening, driftsaftale til støttet byggeri

Udarbejdelse af nye/reviderede rammeaftale med forvaltningerne (finansieringsgrundlag)
EU-projektet – S2C

fremtidige lejere, anmeldelse af
forsikring m.m.
Jura og politikker
(Leverance)

•
•
•
•

Budget- og Regnskabssystem
for kommuner og regioner
Aalborg Kommunes budgetog regnskabsvejledning
Kasse- og Regnskabsregulativet
Administrativ forskrift nr. 34

•
•
•
•
•
•
•

Administrativ forskrift nr. 14
Administrativ forskrift nr. 17
Administrativ forskrift nr. 18
Administrativ forskrift nr. 21
Administrativ forskrift nr. 22
Administrativ forskrift nr. 27
Administrativ forskrift nr. 29

•

•
•
•
•
•
•

Bekendtgørelse om offentligt
udbud ved salg af kommunen
henholdsvis regionens faste
ejendomme
Styrelsesvedtægten
Erhvervslejeloven
Lejeloven
Boligreguleringsloven
Administrativ forskrift nr. 30
(intern husleje)
Administrativ forskrift nr. 31
(fremmed lejemål)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Udbudsloven
Tilbudsloven
Erhvervslejeloven
Lejeloven
Boligreguleringsloven
Offentlighedsloven
Forvaltningsloven
Almenboligloven
Lovbekendtgørelse om offentligt byggevirksomhed
mv.
Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier mv.
IKT-bekendtgørelse §118 og
119
AB-bestemmelserne

•

Retningslinjer for deltagelse i S2C

•

Sektor Fælles kommunale udgifter – drift og anlæg

•

Sektor Fælles Kommunale udgifter
– drift

•

Sektor Resultatcenter

•

Budgetansvar

•

Budgetansvaret er placeret
ved AaK Bygninger

Budgetansvaret er placeret ved
AaK Bygninger

Snitflader

(Leverance)

•
•

AaK Bygninger er en tværgående central bygherrefunktion og har derfor snitflader og relationer til alle Aalborg Kommunes forvaltninger og til de delvis kommunale selskaber
For at kunne løse opgaven som tværgående central byggefunktion har AaK Bygninger snitflader og relationer til eksterne rådgiver, leverandører og entreprenører

Normering

9 normeringer, heraf 1 elev

Systemer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sektor

(Leverance)

(fagsystemer ex. koncernløsning)

Prisme
KMD Ledelsesinformation (BI)
Unik
NTI FM (Mdoc FM)
ARX (nøglechipsystem)
Kincect Energy (el)
iBinder
Slack (kommunikationsplatform S2C)
Kuben (Willis)

Øvrig generelle opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre den bedste overgang

Den modtagne forvaltning er ISO-certificeret i miljø (ISO-14001) og arbejdsmiljø (ISO-45001), hvilket AaK Bygninger på nuværende tidspunkt ikke er.
Politisk kompetence til køb og salg af fast ejendom ligger, jf. Styrelsesvedtægtens §9, hos Magistraten, hvor det anbefales, at den bliver, således sagsgangen bliver så smidig som muligt.
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Bilag 1
Fysisk placering AaK Bygninger

AaK Bygninger har siden 2014 været fysisk lokaliseret i Danmarksgade 19, 9000 Aalborg.

I 2011 ombyggede AaK Bygninger den bevaringsværdige bygning, der tidligere husede Jako-Bole teatret,
til kontorlokaler og datacenter.
Ejendommen på 681 m² har datacenter i kælder og stueplan, hvor der også er et stort fælles mødelokale.
Første og anden sal er indrettet som åbne aktivitetsbaserede kontormiljøer, der understøtter AaK Bygningers team- og projektbaserede arbejde.
Som vist på nedenstående indretningsplaner er ejendommen fuldt udnyttet med 30 faste arbejdspladser
samt enkelte pladser, der løbende udnyttes til praktikanter, studie jobbere, projektmedarbejdere mv.
Lokalerne er ligeledes indrettet til, at der lejlighedsvis modtages borgerhenvendelser, primært i forbindelse
med AaK Bygningers ejendomsadministration (udlejning). Herudover afholdes der en del projektrelaterede
møder med tværkommunale brugere og eksterne samarbejdspartner. Foruden kontorlokalerne i Danmarksgade 19, så har AaK Bygningers viceværter et lille værksted i Danmarksgade, Søvangen og på Hjulmagervej samt et kontor på Boulevarden 13.
AaK Bygninger disponerer ligeledes over en række kommunale p-pladser i gården ved ejendommen. Disse
benyttes af AaK Bygninger i forbindelse med den udkørende funktion, på tværs af hele kommunen, set i
relation til kerneopgaven. Herudover en række p-pladser i nærliggende p-huse, hvilke administreres af AaK
Bygninger. AaK Bygninger ejer en elbil, der deles med borgmesterkontoret og der forventes indkøbt en elvarebil til viceværterne medio 2021.
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Dato: 22-04-2021

Faglige arbejdsgruppe mellem Kollektiv Trafik, Kørselskontoret
og Miljø- og Energiforvaltningen
I Kommissorium for den faglige arbejdsgruppe vedr. Kollektiv Trafik og Kørselskontoret er leverancerne beskrevet
samlet i dette dokument, som det fremgår af indholdsfortegnelsen.
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1. Personaleopgørelser knyttet til opgaven
Personalenormeringer
Samlet er der i Kollektiv Trafik 11 normeringer. 4 i Kollektiv Trafik, 6 i Kørselskontoret og en leder.
Samlet er der i Kollektiv Trafik ansat 14 medarbejdere, svarende til 12,4 normeringer/ÅV, jf. de udsendte opgørelser
fra PL-gruppen over antal normeringer og medarbejdere.
Kollektiv Trafik
Udover det normerede, er der I Kollektiv Trafikplanlægning er der ansat 1 studentermedhjælp med en ugentlig arbejdstid på 10 timer. Studentermedhjælpen er ikke en fast normering, men der tages stilling fra år til år. Studentermedhjælpen betales af kollektiv trafik.
1 leder
1 trafikmester
2 civilingeniører
1 driftsassistent (seniorjob med udløb den 21. april 2024)
samt
1 studentermedhjælp ansat med 10 timer ugentligt. (Følger ikke med til ny forvaltning)
Kørselskontoret
I kørselskontoret er der fastansat 6 medarbejdere.
Udover de fastnormerede er der ansat to elever – en på barsel.
På grund af barselsorlov udgør Kørselskontoret pt 7,1 normering/ÅV.
4 specialister (HK) ( heraf en teamkoordinator med ansvar for koordinering af faglige opgaver)
2 assistenter (HK)
samt
2 elever (HK), heraf var 1 elev i 2020 på barsel fra 19.maj 2020 og året ud. (Følger ikke med til ny forvaltning)
Hverken studentermedhjælp eller elever "følger med" over i anden forvaltning som normering.
Det skal bemærkes, at både studentermedhjælp og elev udgør en vigtig del af to teams løsning af opgaver, ligesom
der skal sikres den nødvendige plads til i alt 13 medarbejdere: De normerede 11 + studentermedhjælp + elev.
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2. Beskrivelse af opgaven/området, der flyttes.
Kollektiv Trafik
Kollektiv Trafik står for den kommunale kollektive køreplanlægning af Bybusser, Plusbus, lokale ruter og åben FlexTrafik, herunder budgetlægning, køreplan, information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel.
I alt godt 350.000 køreplantimer årligt.
Kollektiv trafik omfatter betaling til NT for kørsel og de passagerindtægter.
Budget 2021
Udgifterne til kørsel
ca. 339 mio.kr.
Passagerindtægter
ca. 150. mio. kr.
Ca. 17 mio. passagerer årligt.
Formålet er at sikre, at den kollektive trafik er grøn, bæredygtig og effektiv, at få flest borgere til at benytte den kollektive trafik, sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne og den åbne FlexTrafik. Dette skal ske inden for rammerne af Aalborg Kommunes kollektive trafikpolitik, mobilitet 2040, NT's mobilitetsplan og de økonomiske rammer.
Opgaverne består af følgende:
Generel køreplanlægning
• Udarbejdelse af politikker på området f.eks. Kollektiv Trafikpolitik
• Deltagelse i udvikling af andres politikker på mobilitetsområdet (NT's Forretningsplan, NTs' Mobilitetsplan, Regionens trafikplan, Mobilitet 2040 mm)
• Handlinger fra Trafikpolitikken
o Nyt rutenet
o Flere passagerer
o Plusbus 2
o osv
• Større trafikprojekter og EU-projekter
• Udbud af kørsel
• Årlig køreplanindstilling til Udvalg og Byråd
o Høringer af Samråd, Uddannelsesråd, Seniorråd og Handicapråd
o Ændringer af ruter
o Udarbejdelse af ruteændringer
• Årligt status til Udvalg
• Medvirken til Udvikling af IT-systemer på Kollektiv Trafikområdet
• Analyse af data – herunder rejsekortdata - til planlægning
• Økonomi
• Bidrag til Budget og regnskab
Detailplanlægning – udmøntning af køreplan
• Planlægning af ekstrabusser
• Større planlagte omkørsler
• Dialogmøder med interessenter – f.eks skoler, lokalråd, virksomheder og borgere
• Udarbejdelse og opsætning af stoppestedsmateriale
• Planlægning og tilsyn med læskærme og stoppesteder
• Udarbejdelse af bidrag til rejseplanen
• Vurdering af vejanlæg ift Kollektiv Trafik
Drift og Tilsyn
• Tilsyn med ekstrabusser
• Ad-hoc omkørsler
• Kontakt til Politi, Vejmyndighed mv
• Placering og ændring af stoppestederne – herunder dialog med grundejere
• Besvarelse af henvendelser
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Årshjul:

Figur 1: Årshjul for Kollektiv Trafik

Årshjulet viser hvilke gennemgående opgaver der er i den Kollektive Trafik i forhold til driften: Hvert år skal der laves
en Køreplan. Den er baseret budgettet, erfaringer og dialog med borgere og interessenter, og indeholder konkrete
opgaver som udarbejdelse af ny køreplan til rejseplanen.dk, vognløb til entreprenørerne og køreplantavler til stoppestederne.

Kørselskontoret:
Kørselskontoret har ansvaret for den kommunale planlægning af al borgervisiteret kørsel for de øvrige forvaltninger i
Aalborg Kommune, samt kørsel for andre kommuner, som benytter institutioner i Aalborg Kommune
Formål
Formålet for kørselskontoret er at sikre effektiv tilrettelæggelse af den samlede visiterede FlexTrafik i Aalborg Kommune set ud fra både hensyn til borgerne, forvaltningernes økonomi og den samlede kommunale økonomi.
Denne opgave varetages på vegne af de øvrige forvaltninger: Familie-Beskæftigelse, Skole, Ældre-Handicap og Sundhed- og Kultur, samt andre kommuner, som har borgere, der benytter institutioner i Aalborg Kommune.
Der er tale om en bestiller/udføre-model, hvor de enkelte forvaltninger bestiller kørslen. Kørselskontoret planlægger
kørslen og NT udfører kørslen. Kørselskontoret planlægger kørsel for ca. 76 mio. kr. og planlægger årligt over
420.000 kørsler.
Kørslen omfatter disse områder (Også beskrevet under kapitel 3.) :
3. Familie og Beskæftigelse
§100 SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne
§126 SUL # Tandlægeklinik
§172 SUL # Træning(skolefys-børn)
§41 SEL # Børn og unge med særlige behov, Anbringelser og Samvær, Aflastning og Aktivitet
§52 SEL # Børn og unge med særlige behov, Anbringelser og Samvær, Aflastning og Aktivitet
§82 LAB # Aktivering og Samvær(jobcenter)
Økonomiteam - Den centrale pulje
4. Skole
§10 USBL # Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
§26 FSL # Kørsel farlig skolevej
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§26 FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud
§26 FSL # Sygekørsel (midlertidig sygdom)
§26 HOS # Hospitalskørsel
§5 SVL # Kompenserende specialundervisning
6. Ældre og Handicap
§100 SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne
§103 SEL og §104 # Dagtilbud, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitet - borgere med handicap (Lejbjergcentret m.fl
§11 TRAF Individuel handicapkørsel
§112 SEL # Afprøvning af hjælpemidler
§117 SEL # Aktivitet - Ældre
§117 SEL # Genoptræning - Ældre
§117 SEL # Individuel kørsel (familiebesøg, Frisør mm)
§170 SUL # Læge og Speciallæge
§172 SUL # Træning
§5 SVL # Kompenserende specialundervisning (Tale/Hjerne)
Videncenter Demens
7. Sundhed og Kultur
§170 SUL # Træning
9. Andre kommuner
§26 FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud

Primære opgaver
Kørselskontorets primære opgaver er
- planlægning af ture
- drift - i forhold til bestilling af ture og ændring af disse.
Desuden planlægning og udvikling af Kørselskontorets områder i forhold til den løbende udvikling af området – herunder levering af analyser til udvalg og byråd. F.eks. analyser af effektiviseringspotentialer på tværs i kommunen på
kørselsområdet, deltagelse i udvikling af nuværende og fremtidige systemer til planlægning af kørslen sammen med
NT, samt udarbejdelse af nøgletal
Endelig deltager Kørselskontoret i forskellige grupper i tværgående sammenhænge (Styregruppen for visiteret kørsel
(formand), Strategigruppen for FlexTrafik, ad hoc arbejdsgrupper på tværs af kommunen og andrekommuner, regionen og NT)
Det kan også nævnes, at Kørselskontoret har stået for kørslen i forbindelse med Covid-19 vaccinationer i tæt samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen og NT
Udførelsen af kørslen sker via NT, som står for kontrakterne med vognmændene. NT har også ansvaret for kontrollen af om kørslen udføres som aftalt. For begge områder sker det i tæt samarbejde med Kørselskontoret som har
den daglige kontakt med borgere, institutioner og vognmænd.
Der er en beskrevet arbejdsdeling mellem NT og Aalborg Kommune som sikrer en samlet effektiv administration.
Kørslen udføres med vogne, som også benyttes i den åbne kørsel (alm. Taxa og FLEXtur) og kørsel for regionen (sygehuskørsel)
Kørslen tilrettelægges derfor i tæt samarbejde med den åbne FlexTrafik, da der er tale om samme biler, entreprenører og samme kontrakter.
Beskrivelse af opgavens udførelse
En stor del af driften består af telefonisk betjening af borgere i forhold til den variable kørsel (kørsel, der bestilles fra
dag til dag). Selvom der løbende arbejdes på at få flere til at benytte IT-løsninger, har en stor del af de borgere, som
Kørselskontoret betjener udfordringer ved at skulle benytte elektronisk adgang.
I forhold til den faste kørsel (kørsel, som er planlagt frem i tiden f.eks. kørsel med elever til specialinstitutioner) sker
betjeningen både telefonisk og med mail. Den daglige til-og framelding sker direkte mellem borgerne/forældrene og
vognmanden. Planlægningen af den faste kørsel (på børne og ungeområdet) følger i stor grad skoleåret med de forskellige ferieperioder (sommerferie, efterårsferie, vinterferie, Påske, Pinse osv). Her ligger den væsentlige arbejdsindsats for planlægningen af den faste kørsel. For sommerferien både før og efter ferien, da mange forældre har rettelser til køreplanerne, som de først bliver klar over efter ferien. Ikke alt kan forudsiges.
Den faste kørsel af borgere til aktivitetscentre og dagtilbud fungerer på samme måde som kørslen af børn og unge,
dog er kontakten hovedsagelig mellem Kørselskontoret og de enkelte centre, hvorefter centrene har kontakten til
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borgerne. Derudover følger kørslen til aktivitetscenter og dagtilbud NT udbudsperiode. Det vil sige at kørslen typisk
er planlagt for flere år ad gangen, hvor der så justeres løbende i løbet af året.
Både den faste og den variable kørsel planlægges af medarbejderne i Kørselskontoret, som er uddannet til at kunne
dække ind på hinandens områder.
Kørselskontoret har som fast opgave at have en kontorelev tilknyttet. Eleven oplæres gennem uddannelsen i alle
Kørselskontorets opgaver.
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3. Beskrivelse af det juridiske grundlag for opgaven
Den kollektive trafik hører ind under "Lov om trafikselskaber", hvor det er besluttet, at hver region skal have et trafikselskab, som indenfor regionen har opgaven med:
1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
5) privatbaner.
"Lov om trafikselskaber" dækker således både Kollektiv Trafik og Kørselskontoret.
Trafikselskaberne er organiseret, så de ejes af regionen og kommunerne i regionen. Kommunerne er "bestiller af
kørsel" hos trafikselskabet. Trafikselskabet finansieres gennem indtægter fra salg af kort og billetter m.v. samt et
tilskud fra de deltagende kommuner og regioner.
NT's bestyrelse består af I forhold til Trafikselskabets organisering er NT's bestyrelses sammensætning af stor betydning for Aalborg Kommune. Ifølge "Lov om trafikselskaber" er Aalborg Kommune som største kommune sikret en
plads i NT's bestyrelse.
Trafikselskabet fastsætter selskabets vedtægter, som skal godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet. Herunder hvem der skal være formand.
(I NT har formanden siden sidste kommunalreform været fra Aalborg. De første fire år havde Aalborg Kommune 2
medlemmer af bestyrelsen, men herefter kun et medlem. Det har også være sådan, at den forvaltning, hvor den Kollektiv Trafik har været placeret, har haft NT's formand som medlem, undtagen da Thomas Kastrup Larsen, som Borgmester, var NT formand. I dag er Nuuradiin Hussein formand for NT og medlem (næstformand) i Sundhed- og Kulturudvalget, hvor Kollektiv Trafik også er placeret.)
Loven tilskriver også, at ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug
af trafikselskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel.
Kommuner og Region
Det er kommunerne og regionen der har beslutningskompetencen for den kollektive trafik. Kommunerne og regionen bestiller og finansierer kørslen, således der er sammenhæng mellem hvem, der træffer beslutningerne og er
ansvarlig herfor. Det er derfor kommunerne og regionens opgave at indmelde generelle krav til NT vedr. driftskvalitet, kundeservice, miljøstandard, betjening, drivmiddelsteknologi mv. I praksis sker det ved, at NT omsætter ønsker
til køreplaner i dialog med de enkelte kommuner og Region Nordjylland, som herefter godkender forslagene. Kommunerne og regionen skal levere indspil til den kollektive trafikplanlægning og sikre en koordinering til den kommunale og regionale planlægning og byudvikling. For kommunerne er der en særlig opgave som vejmyndighed i at være
med til at sikre fremkommelighed og vedligehold af relevant infrastruktur.
Regionen finansierer de regionale ruter, mens de kommunale ruter finansieres af kommunerne, enten alene eller i
fællesskab med nabokommuner og/eller regionen. Grundtanken bag konstruktionen er, at beslutninger om hvor og
hvornår der skal køres, træffes lokalt og tæt på borgeren.
Særligt for Aalborg kommune
Som den eneste kommune varetager Aalborg Kommune selv planlægningen af kørslen i Aalborg Kommune samt information på stoppesteder og drift af ekstrabusser internt i kommunen. Tilsynet med den daglige busdrift i Aalborg
Kommune varetages af kommunens afdeling for kollektiv trafik. For de metrobusser som kører uden for Aalborg
Kommune fastlægges driftsomfanget af NT.
Høring i forbindelse med årlig køreplanindstilling
I forbindelse med den årlige køreplanindstilling behandles denne 2 gange i udvalget, derefter 1. gang i Magistraten
og 1. gang i Byrådet. Imellem de 2 udvalgsbehandlinger er der en høringsrunde, hvor Samråd, Seniorråd, Handicapråd og Uddannelsesråd er høringsparter. Dette sker i foråret således byrådsbehandlingen er færdig 3 måneder før
køreplanskiftet, da busentreprenørerne kontraktmæssigt har krav på 3 måneders varsel i forhold til større ændringer.
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Aftaler, som ikke er juridisk forankret, men er vigtige input til køreplanindstillingen:
Derudover har Kollektiv Trafik i efteråret en runde med Seniorråd og Handicapråd, hvor der orienteres om budgettet, og hvilke bemærkninger og ønsker Seniorråd og Handicapråd har til gældende køreplan. Herved kan man i givet
fald nå at indarbejde disse inden forårets køreplanindstilling.
Sidst på året høres chauffører og entreprenører om bemærkninger til køreplanen, så ændringer i givet fald kan blive
indarbejdet i køreplanindstillingen. Det kan være alt fra justering af minuttider til ruteændringer.
Den visiterede kørsel
Kommunerne og regionen kan herudover efter aftale, jf. "Lov om Trafikselskaber", overdrage en række opgaver til
NT, som kommunerne og regionen er forpligtet til at løse efter anden lovgivning. Et eksempel på sådanne opgaver er
diverse FlexTrafikprodukter så som Flexskole og Flexsygehus, og for Aalborg Kommune drejer det sig om den kørsel,
som Kørselskontoret har ansvaret for.
I Aalborg Kommune gælder det stort set al visiteret kørsel, som visiteres efter især Sundhedsloven og Serviceloven.
Nedenstående skema viser de enkelte forvaltningers kørselsopgave og hvilken paragraf, der køres efter:
3. Familie og Beskæftigelse
§100 SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne
§126 SUL # Tandlægeklinik
§172 SUL # Træning(skolefys-børn)
§41 SEL # Børn og unge med særlige behov, Anbringelser og Samvær, Aflastning og Aktivitet
§52 SEL # Børn og unge med særlige behov, Anbringelser og Samvær, Aflastning og Aktivitet
§82 LAB # Aktivering og Samvær(jobcenter)
Økonomiteam - Den centrale pulje
4. Skole
§10 USBL # Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
§26 FSL # Kørsel farlig skolevej
§26 FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud
§26 FSL # Sygekørsel (midlertidig sygdom)
§26 HOS # Hospitalskørsel
§5 SVL # Kompenserende specialundervisning
6. Ældre og Handicap
§100 SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne
§103 SEL og §104 # Dagtilbud, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitet - borgere med handicap (Lejbjergcentret m.fl
§11 TRAF Individuel handicapkørsel
§112 SEL # Afprøvning af hjælpemidler
§117 SEL # Aktivitet - Ældre
§117 SEL # Genoptræning - Ældre
§117 SEL # Individuel kørsel (familiebesøg, Frisør mm)
§170 SUL # Læge og Speciallæge
§172 SUL # Træning
§5 SVL # Kompenserende specialundervisning (Tale/Hjerne)
Videncenter Demens
7. Sundhed og Kultur
§170 SUL # Træning
9. Andre kommuner
§26 FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud
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4. Beskrivelse af nuværende fysiske placering, herunder om opgaveløsningen forudsætter særlige forhold
Kollektiv Trafik og Kørselskontoret er pr. d.d. placeret i 3 kontorer i Danmarksgade 17, 2. sal.
Kontor 1.
Kørselskontoret (6 normeringer + elev + evt. studentermedhjælp) er placeret i et stort, langt kontorlokale, som er
skabt fra 3 tidligere enkelte kontorer, hvor der er skabt gennemgang mellem de tre kontorer. De tre kontorer rummer mulighed for i alt 3+4+2 skriveborde – i alt 9 pladser.
Kontoret er indrettet med fokus på lydisolering og samtidig mulighed for vidensdeling på tværs i kontoret. En stor
del af kontorets arbejde foregår telefonisk (administration af borgernes kørsler), så der skal være fokus på, at de enkelte medarbejdere ikke forstyrrer hinanden, men samtidigt har mulighed for at arbejde tæt sammen. Det kunne
lyde som cirklens kvadratur, men er lykkedes nogenlunde med sammenlægningen af de tre kontorer.
Kontor 2.
Kollektiv Trafik (4 normeringer + studentermedhjælp) er placeret i et stort hjørnekontor med plads til 5 skriveborde.
Kontor 3.
Afdelingslederens kontor er placeret ved siden af Kørselskontoret, med delvis matteret glasdør imellem.

Figur 1. Kollektiv Trafik og Kørselskontoret. Det skal bemærkes, at der er skråvægge i hele kontoret længde.
Opbevaringsrum.
Kollektiv Trafik råder desuden over et kælderrum med plads til diverse materialer til brug for driften af kommunens
stoppesteder – f.eks. midlertidige standere, informationstavler og skilte.
P-plads til Trafikmesterbil
Kollektiv Trafik råder over et arbejdskøretøj – en hybrid Ford Transit, som skal kunne stå til opladning om natten.
Transitten er lidt større end en almindelig bil og stiller derfor krav til en lidt bredere P-bås.
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5. Beskrivelse af væsentligste samarbejdsflader/snitflader.
Kollektiv Trafik og Kørselskontorets kerneopgave er transport af Aalborg Kommunes borgere, hvor Aalborg Kommune helt eller delvist betaler for kørslen.
Kollektiv Trafik beskæftiger sig primært med køreplanlagt massetransport som Plusbus, bybusser til mere fleksible
lokale ruter, som primært kører med skolebørn, men Kørselskontoret står for den mere individuelle planlagte kørsel
af borgere med behov (visiteret kørsel), og hvor Aalborg Kommune helt eller delvist finansierer kørslen.
For begge områder gælder det, at kørslen udføres af private entreprenører/vognmænd som har kontrakt med Nordjyllands trafikselskab (NT). Man kan sige, at Aalborg Kommune bestiller kørslen hos NT, som - via kontrakter med de
private vognmænd - har ansvaret for udførelsen.
De indtægter, som der især er i den kollektive trafik, tilfalder kommunen. Der er også egenbetaling i den individuelle
handicapkørsel, men denne er marginal i forhold til de 150 mio. kr. som normalt årligt kommer ind fra buspassagererne.

NT er derfor den vigtigste samarbejdspartner udenfor kommunen for Kollektiv Trafik og Kørselskontoret.
Snitfladen er, at NT står for kontrakter og takster, Aalborg Kommune står for planlægning og betaling. Det gælder
både for den Kollektiv Trafik og den visiterede kørsel.
Den væsentligste samarbejdspartner for Kollektiv Trafik indenfor kommunen er i forhold til bybusdriften By og Landskabsforvaltningen, der som vejmyndighed har ansvaret for gader og veje, som øvrige dele af mobiliteten: Biler,
Cykler, Gang og nu også el-løbehjul og andre fremtidige transportformer.
I forhold til anlæg for Kollektiv Trafik ligger ansvaret delt mellem By- og Landskab og Sundhed- og Kultur. Nye anlæg,
som etableres, betales som tommelfingerregel af den, der bestiller. F.eks. hvis Kollektiv Trafik ønsker et nyt stoppested placeret, er det Sundhed- og Kultur, der betaler. Men hvis f.eks. ændringen af et vejforløb medfører, at et stoppested skal flyttes belaler By- og Landskab. Læskærme betales som udgangspunkt af Sundhed- og Kultur, men i forbindelse med større projekter (PlusBus) betales disse af By- og Landskab, hvor Plusbus sekretariatet er placeret.
Reklamefinansierede læskærme og byudstyr er By- og Landskabs ansvar, men sker i tæt samarbejde med Kollektiv
Trafik ift. læskærmene. I 2024 udløber aftalen med AFA-JC Decaux, og det er ikke afklaret hvad der skal ske herefter.
For den visiterede kørsel er det de tre fagforvaltninger: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen
og Ældre- og Handicapforvaltingen, der er væsentligste samarbejdspartnere, da det er disse forvaltninger, som betaler for kørslen og – overfor borgerne - har ansvaret for den service, der leveres. Med andre ord: fagforvaltningerne
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bestemmer hvem, der må køre og hvilke krav der skal stilles til kørslen, mens Kørselskontoret en koordinerende og
administrerende funktion. NT er den udførende funktion.
Miljø- og Energiforvaltningen er samarbejdspartner på overordnede klima- og miljøspørgsmål og har desuden i dag
ejerskabet af 1 ud af 3 brintbusser (de to andre ejes af regionen) som kører i fast rute på NTs ruter.
Regionen er samarbejdspartner ift den regionale Kollektiv Trafik, hvor Aalborg Kommune og regionen deler ansvaret
for enkelte ruter, og desuden koordinerer regionale og lokale problemstillinger på området.
Herudover er politiet samarbejdspartner ifm politibesigtigelser f.eks. ved flytning eller oprettelse af stoppesteder.
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6. Beskrivelse af den nuværende organisering af opgaven/området opgaven/området, der flyttes.
Kollektiv Trafik:
Den lokale kollektive trafik i Aalborg Kommune planlægges og betales af Kollektiv Trafik, som er placeret i Sundhedog Kulturforvaltningen.
Den regionale kørsel bestilles og betales af regionen. NT planlægger.
Nordjyllands trafikselskab har ansvaret for takster, udbud og kontrakter.
By- og Landskabsforvaltningen er vejmyndighed og har ansvaret for den infrastruktur, som den Kollektiv Trafik benyttet, samt planlægningen af de andre mobilitetsformer, der findes (Bil, Cykel, Gang og nu også nye mobilitetsformer som el-løbehjul)
Samarbejdet mellem parterne er organiseret i en lang række forskellige grupper, f.eks:
• Administrativ styregruppe for BRT (Aalborg Kommune: SUN, BL og BF, Regionen og NT)
• Entreprenørudvalget: (NT, Entreprenører, SUN)
• Servicebestyrelsen: (NT, Entreprenører, SUN)
• Bestillergruppen: (Kommuner og NT)
• Chaufførkontaktudvalget (NT, chauffører, SUN)
• Diverse koordineringsgrupper mellem NT og SUN
Kørselskontoret:
For den visiterede kørsel planlægges af Kørselskontoret på vegne af de tre fagforvaltninger: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltingen, som visiterer borgerne og betaler for
kørslen.
Med andre ord: fagforvaltningerne bestemmer hvem, der må køre og hvilke krav der skal stilles til kørslen, mens
Kørselskontoret koordinerende og administrerende funktion. NT er den udførende funktion.
Samarbejdet mellem parterne på den visiterede kørsel er ligeledes organiseret i en lang række forskellige grupper,
f.eks:
• Strategisk styregruppe for FlexTrafik (SUN, andre kommuner, Regionen og NT)
• Styregruppen for Kørselskontoret: (SUN, FB, SKO, ÆH og NT)
• Diverse koordineringsgrupper mellem NT og SUN
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8. Øvrige generelle opmærksomhedspunkter i henhold til at sikre den bedste
overgang og organisering i den nye forvaltning
Miljø- og Energiforvaltningen er i dag Miljø- og arbejdsmiljø certificerede efter henholdsvis ICO 14001 og ICO 45001.
Det skal afklares om den nye Klima- og Miljøforvaltningen skal fortsætte med certificeringerne.
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Træning efter Sundhedsloven
Organisatorisk enhed
Personaleopgørelser
knyttet til opgaven

Antal normeringer
Økonomi:
Fordeling og stillingstyper i den nuværende Træningsenhed
Træningsenheden

- Trænings- og Aktivitetschef
-1 chefsekretær
-1 specialkonsulent
-1 økonomiansvarlig
I de 3 distrikter:
- 3 træningsledere
- 3 sekretærer
- 3 ADM seniorjobbere
- 2 praktiske medhjælpere
- 1 husassistent
- ca. 87 fysioterapeuter (antallet reguleres løbende alt efter antal
bestillinger)
- ca. 29 ergoterapeuter (antallet reguleres løbende alt efter antal
bestillinger)
- 1 musikterapeut
- 8 medarbejdere i forflytningsteamet (SOSU og ergoterapeuter).
Baseret på den andel genoptræning efter Sundhedsloven udgør af
Træningsenhedens samlede indtægter estimerer arbejdsgruppen, at 78
normeringer skal overføres til Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Hertil kommer en andel af de centralt finansierede medarbejdere.
Opgaverne ift. visitation og myndighedsopgaver i øvrigt løses aktuelt af 2
medarbejdere med terapeutbaggrund, som forudsættes flyttet til
Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Opgaven/området, der
flyttes

Genoptræning efter sundhedsloven
Træning efter sundhedslovens §140 er almen genoptræning, der tilbydes
vederlagsfrit til alle personer, der efter udskrivning fra sygehus har en
genoptræningsplan med et lægefagligt begrundet behov for
genoptræning.
Formålet med genoptræningen er at give et målrettet, sammenhængende
og effektivt genoptræningsforløb. Det sker med udgangspunkt i borgerens
behov, som er beskrevet i genoptræningsplanen fra sygehuset.
Genoptræningen skal gøre borgeren så selvhjulpen som muligt og
medføre, at borgeren opnår det bedst mulige funktionsniveau i forhold til
de mål, terapeuten og borgeren opstiller sammen.
Der var i alt 6,138 borgerforløb under SUL §140 i 2020.
Bevillingskompetence og budget ift. Sundhedslovens § 140 er i dag
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forankret i Udskrivningsenheden i Ældre- og Handicapforvaltningens
myndighedsafdeling. Aktiviteten er styret efter en Bestiller og
Udførermodel (BUM).
En andel af budgettet går til betaling til private leverandører, idet borgere
med en genoptræningsplan fra en ortopædkirurgisk afdeling på sygehuset,
med enkelte undtagelser, er omfattet af beslutningen om frit
leverandørvalg i Aalborg Kommune. Det betyder, at borgeren frit kan
vælge mellem kommunal eller en godkendt privat leverandør af
genoptræning.
Alle borgere med genoptræningsplaner inden for andre områder end det
ortopædkirurgiske, dvs. det reumatologiske-, medicinske- og neurologiske(herunder neuro-specialområdet) vil blive tildelt Træningsenheden i
Aalborg Kommune som leverandør.
Træningen efter Sundhedslovens § 140a, der flyttes, er kommunalt leveret
vederlagsfri fysioterapi til borgere på plejehjem og bo- og dagtilbud.
Træning efter Sundhedslovens § 119 (forebyggende og
sundhedsfremmende tilbud til borgerne), der flyttes, er træning for
borgere med kroniske muskel-skelet-lidelser.
Befordring
Kommunen yder jf. SUL §172 befordring eller befordringsgodtgørelse til
genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt
behandling på sygehus, jf. sundhedslovens § 140 og § 168, stk. 1.
Budgettet for SUL §172 udgør i 2021 1,895 mio. kr. og er i dag forankret i
Myndighedsafdelingen.
Administrative opgaver i Træningsenheden
• Sagsbehandling ift.- at modtage og oprette genoptræningsplaner.
•

Kontakte borgerne pr. telefon eller elektronisk ift. opstart,
aflysninger m.m.

•

Receptionsfunktion.

•

Fakturering, udlæg og bogføring.

•

Bestilling, kontrol og udpakning af et stort vare flow.

•

Månedlig afregning og kontrol ift. ex husleje, vand/varme, biler m.m

Administrative opgaver i forbindelse med det faste personale, ved ny
ansættelse, studerende, løntilskudsmedarbejder m.m.
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Myndighedsopgaven
• Visitering/stratificering af genoptræningsforløb til borger samme dag
som genoptræningsplan modtages. Der visiteres pakke/niveau i
henhold til det neurologiske, reumatologiske, medicinske samt
ortopædkirurgiske område.

Juridiske grundlag for
opgaven

•

Møder- og udskrivningskonferencer.

•

Skriftlig og telefonisk kontakt til borgere og samarbejdspartnere.

•

Sagsbehandling af leverandørvalg, herunder frit valgs borgere ud og
ind af kommunen.

•

• Sagsbehandling af anmodning om niveauændringer på visiterede
forløb.

•

Sagsbehandling af hjælpemidler efter SUL § 140 samt opfølgning
efter 4 måneder i forhold til om borger har returneret
hjælpemidlerne eller fortsat har behov for hjælpemidlerne.

•

Opfølgning på slutstatus.

•

Sagsbehandling af nationalt frit valg.

•

Månedlig afregning med kommunale og private leverandører.

•

Mellemkommunale refusionsborgere ind og ud af kommunen

•

SUL § 172 transport og udbetaling af befordringsgodtgørelse til
borgere

•

Sagsbehandling af aktindsigt/anmodninger journaloplysninger og
slutstatus

Sundhedslovens § 119, § 140 og § 140a med tilhørende bekendtgørelser
og vejledninger, primært:
SUL § 119 indebærer, at kommunen etablerer sundhedsfremmende og
forebyggende tilbud til borgerne
SUL §140 fastlægger, at:
• Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til
personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt
begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om
genoptræningsplaner.
•

Kommunalbestyrelsens indsats tilrettelægges i sammenhæng med
de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning.

•

Borgere, der får tildelt en opstart af genoptræning senere end syv
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kalenderdage efter deres hospitalsudskrivelse, har ret til at vælge
genoptræning hos en privat leverandør, som er godkendt af
FritValgService (forankret i KL).
SUL § 140a indebærer, at kommunen tilbyder vederlagsfri behandling hos
en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning, og stk. 2
præciserer, at kommunen herudover kan tilbyde vederlagsfri behandling
hos en fysioterapeut efter lægehenvisning ved at etablere tilbud om
fysioterapi på egne institutioner.
De væsentligste bekendtgørelser og vejledninger er:
Bekendtgørelse nr 918 af 22/06/2018 om genoptræningsplaner og om
patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus
Vejledning nr 9538 af 02/07/2018 om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner.
Nuværende organisering af
opgaven/området

Træningsenheden varetager i dag genoptræning efter Sundhedslovens §
140, vederlagsfri fysioterapi § 140 a, rygtilbud § 119 foruden Servicelovens
§86 og § 85.
Chefen af Træningsenheden er Trænings- og Aktivitetschef Gitte Hørslev
Knudsen, der understøttes af en chefsekretær, en økonomistyrer og en
specialkonsulent.
Træningsenheden er geografisk opdelt i tre distrikter, som hver har en
træningsleder med både en driftsmæssig og faglederfunktion:
•

Træningsenheden distrikt øst – Vesterbro
Lasse Olsen er drifts- og personaleleder for Træningsenheden øst
og fagleder for det ortopædkirurgiske- og medicinske speciale.

•

Træningsenheden distrikt nord - Bodil Hjorts Vej.
Ulla Britt Mikkelsen er drifts- og personaleleder for
Træningsenheden nord og fagleder for det neurologiske speciale
og neuro-specialområdet.

•

Træningsenheden distrikt vest – Sofiendalsvej
Troels Borup Andersen, drifts- og personaleleder for
Træningsenheden vest og fagleder for det reumatologiske
speciale og flytningsteamet.

Fagspecialer i Træningsenheden
Træningsenheden, og dermed genoptræningen efter Sundhedslovens §
140, § 140 a, samt § 119 foruden Servicelovens §86 og § 85, er organiseret
i teams efter følgende fagspecialer.
•

Medicinsk team
Varetager træning i relation til cancer-, lunge- eller
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hjertesygdomme og nedsat funktionsniveau som for eksempel
faldtendens eller anden medicinsk problematik. Tilbud og hold på
tværs af SL §86 og SUL §140. Teamet varetager derudover Bedre
ældreliv (rehabiliteringstilbud til plejehjem i Ældre og Sundhed),
vederlagsfri fysioterapi, Høj puls TAK (træningstilbud til demente
borgere) og tilkøbte specialiserede ydelser på akut afsnittet i
Ældre- og Handicapforvaltningen.
•

Neurologisk team
Varetager træning i relation til blodprop, hjerneblødning,
parkinsons, sclerose, demens eller en anden neurologisk lidelse.
Desuden Neuro-specialgruppe, som Varetager træning i relation til
medfødt neurologisk lidelse eller erhvervet hjerneskade, primært
efter Serviceloven §85 og Sundhedslovens §140 og §140a.

•

Ortopædkirurgisk team
Varetager træning efter led-, knogle- og muskelskader. Det kan
eksempelvis være efter brud, operationer, ledbåndsskader, slidgigt
eller lignende. Der er med enkelte undtagelser frit valg mellem
kommunal og 20 private leverandører. Ca. 40% er kommunal. I
altovervejende grad §140.

•

Reumatologisk team
Varetager træning i relation til ryglidelser, smerter, gigt,
bindevævssygdomme, muskelsygdomme eller andre
skeletsygdomme. Varetager SEL §86, SUL §140 samt SUL §119 (ryg)
samt osteoporose.

Samarbejdsflader/snitflader I det følgende er en beskrivelse af de primære samarbejds- og snitflader
som Træningsenheden har internt og eksternt i den nuværende
organisering.
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Der er et etableret samarbejde mellem Træningsenheden og Sundheds- og
Kulturforvaltningen inden for eksempelvis borgere med kroniske
problematikker, fx Cancerrehabilitering, KOL og hjerterehabilitering. Der
samarbejdes om fælles borgerforløb som osteoporoseskolen,
mammaecancerforløb m.m.
Borgergrupper, som henvises til genoptræning ift. Sundhedslovens §140
inden for kronikerområdet, udsluses til Sundhedscentret efterfølgende.
Flere af Træningsenhedens borgerforløb kobles med sundhedsfremmende
tilbud fra Sundhed og Kulturforvaltningen.
Handicapområdet
Træningsenheden har et tæt samarbejde med handicapområdet, hvor
Træningsenheden er leverandør på Sundhedslovens §140 og Servicelovens
§85 og nyligt blevet godkendt leverandør på Sundhedslovens §140a på boog dagtilbud. Træningsenheden leverer også genoptræning efter
Sundhedslovens §140 til voksne med erhvervet hjerneskade svarende til
basalt og avanceret træningsniveau, og er underleverandør til
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genoptræning på højtspecialiseret niveau (jvf. nationale retningslinjer) for
BEH-Taleinstitut og Hjerneskadecenter Nordjylland.
Nuværende Ældre- og Sundhed i Ældre og Handicapforvaltningen
Hovedsalig det medicinske og det neurologiske specialeteam i
Træningsenheden samarbejder med aktivitetsområdet, hjemmeplejen,
hjemmesygeplejen og plejehjemmene primært i forhold til de borgere,
som har visiterede ydelser.
Regionen
Der er et tæt veletableret fagligt, udviklings- og forskningssamarbejde
mellem Træningsenheden og Aalborg Universitetshospital omkring forløb
og ydelser inden for Sundhedsloven.
Samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Træningsenheden har et etableret samarbejde med University College
Nordjylland omkring praktiksted for ergo- og fysioterapeutstuderende,
hvor Træningsenheden har seks kliniske undervisere. Dertil har
Træningsenheden indgået aftale med Aalborg Universitets
kandidatuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi, hvor Træningsenheden
har en bagvagtfunktion og fungerer som praktiksted. Målgruppen er
borgere i den arbejdsdygtige alder med smerte og/eller
funktionsnedsættelser i kroppen.
Familie og Beskæftigelsesforvaltningen
Træningsenheden har et tæt samarbejde omkring det aktive
træningsforløb for borgere, der er sygemeldt med muskuloskeletale
udfordringer.
Andre
Træningsenheden samarbejde derudover blandt andet med
privatpraktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og bandagister.
Nuværende fysiske
placering, herunder om
opgaveløsningen
forudsætter særlige forhold

Distrikter og hovedmatrikler
Træningsenheden er geografisk opdelt i tre distrikter:
•

Træningsenheden distrikt øst – Vesterbro 14, 1. sal.

•

Træningsenheden distrikt nord - Bodil Hjorts Vej 16A

•

Træningsenheden distrikt vest – Sofiendalsvej 95

Udover de tre hovedmatrikler har Træningsenheden en række godkendte
behandlingssteder, hvor Træningsenheden udfører behandlinger indenfor
Sundhedsloven. Dette er f.eks. på udvalgte aktivitetscentre.
Særlige krav til opgaveløsningen af Sundhedslovens § 140
Opgaveløsningen indenfor Sundhedslovens §140 forudsætter i nogle
tilfælde særligt krav til lokaler og udstyr. Træningsenheden tilbyder derfor
adgang for borgerne til bassintræning, træning i holdsale i
træningscentrene, samt almen og special træningsudstyr i
Træningsenhedens centre (fx Lite-gate) til borgere med medicinske- og
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neurologiske udfordringer.

Øvrige generelle
opmærksomhedspunkter

Transport – biler og cykler til terapeuter
Træningen kan foregå i center, nærmiljø, eget hjem eller som en
hybridløsning. Træningsenheden har ca. 10 biler og ca. 15 cykler, som
medarbejderne anvender primært i forbindelse behandlinger udenfor
center.
Samarbejde om faglig udvikling
Den faglige arbejdsgruppe anbefaler et fortsat samarbejde omkring faglig
udvikling og kompetenceudvikling mellem Sundheds- og
Kulturforvaltningen og den kommende Ældre- og Omsorgsforvaltning, for
at opretholde og videreudvikle det faglige niveau, herunder
specialiseringen på området.
Servicelovens §86
Der er i dag tæt sammenhæng mellem indsatserne, der leveres på
henholdsvis Sundhedslovens §140 og Servicelovens §86. Der vil i en ny
fremtidig organisering fortsat være behov for samarbejde om de konkrete
borgerforløb.
Servicelovens §85
Opgaven varetages i dag af Træningsenhedens neuro specialområde. Der
vil i en ny fremtidig organisering fortsat være behov for samarbejde om de
indsatser, der leveres på henholdsvis Sundhedslovens §140 og §140a og
Servicelovens §85.
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Organisatorisk enhed Tandplejen

Personaleopgørelser
knyttet til opgaven

Antal normeringer:
• 140 fuldtidsstillinger
• 167 personer
Derudover er der nogle vakante stillinger. Konkret har Tandplejen bl.a. en
vakant stilling som specialtandlæge i ortodonti (tandregulering) og en
vakant tandlægestilling i Voksentandplejen.
Tandplejen har 4 hovedopgaver:
• Børne- og ungdomstandplejen (39.000 brugere)
• Omsorgstandpleje (1.800 brugere)
• Specialtandpleje (1.000 brugere)
• Socialtandpleje (Ny opgave – ny lov juni 2020)
Børne- og ungdomstandplejen foregår på 10 klinikker fordelt i kommunen
og for en mindre del ved privatpraktiserende tandlæger med aftale med
Tandplejen. Tandplejens hovedopgave er at yde forebyggende og
behandlende tandpleje til alle 0-17-årige, der er tilmeldt folkeregistret i
Aalborg Kommune herunder aktivt at lære børn og forældre om tandpleje
og sunde tandplejevaner.

Opgaven/området, der
flyttes

0-15-årige kan vælge at benytte en privat tandlægepraksis efter eget valg.
Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud inkl. Tandreguleringsbehandling og er gældende i 1 år frem. Kommunen betaler 65
% af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje i privat praksis,
og de resterende 35 % er egenbetaling i henhold til de takster, der er aftalt
i overenskomsten. 16 og 17-årige kan frit vælge mellem kommunens
klinikker eller en privat tandlæge helt efter eget valg. Begge dele er
vederlagsfrit og gælder det samlede tilbud.
Omsorgstandplejen er et tilbud om forebyggende og behandlende
tandpleje til personer over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller
vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de
almindelige tandplejetilbud. Det koster 45 kroner om måneden per
01.01.2021 at være med i omsorgstandplejen. I følge bekendtgørelse
nummer 179 om tandpleje §29 reguleres det fastsatte loft for
egenbetaling én gang årligt den 1. januar
Specialtandplejen er et tilbud om specialiseret tandpleje til sindslidende,
psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige
tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller
omsorgstandplejen. Der er knyttet en egenbetaling til tilbuddet på 170,kroner per måned (2021). I følge bekendtgørelse nummer 179 om
tandpleje §29 reguleres det fastsatte loft for egenbetaling én gang årligt
den 1. januar.
Med kommunalreformen i 2007 blev opgaven flyttet fra Amtstandplejen
til kommunerne. Aalborg Kommune driver Specialtandplejen, som en
takstfinansieret model hvor de andre kommuner i Regionen kan tilkøbe
regelmæssig tandpleje eller enkeltydelser f.eks. behandling i narkose.
Den administrative del af ordningen supporteres i høj grad fra
Økonomiteamet i Børne- og familiesekretariatet. Det drejer sig om
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udarbejdelse af kontrakter, årlige aftaler om køb af pladser, budget og
regnskab.
Socialtandplejen Målgruppen for socialtandpleje er de mest socialt
udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger
i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller i privat praksis. Det drejer sig
jf. Sundhedslovens § 134 a, stk. 1 om borgere med særlige sociale
problemer, i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger,
varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som
ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. lov om social service §§ 104 og 11011,
og som ikke kan udnytte de eksisterende tandplejeordninger.
Desuden kan Socialtandplejen jf. Sundhedslovens § 134 a, stk. 2, ud fra en
konkret vurdering tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og
funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning
i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til udsatte borgere, der ikke
er omfattet af § 134 a, stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelige
tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer – det vil typisk handle
om borgere i misbrugsbehandling.
Øvrige opgaver
Drift af den regionale Tandpinevagt
Tandpinevagten drives som en privat praksis med eget ydernummer. Alle
indtægter i vagten går via mellemregningskonto til Regionen. Aalborg
Kommune varetager forpligtelser i henhold til administrations- og
driftsaftalen, herunder vagtplanlægning, registrering af ydelser,
administrativ ledelse, tilsyn af ansatte i ordningen, økonomisk ledelse mv.
Aalborg Kommune modtager årligt et rammebeløb herfor. Vagthavende
tandlæge og assistenter ansættes og aflønnes af Region Nordjylland.
Region Nordjylland varetager udbetaling af løn efter underretning fra
Tandplejen og afholder alene arbejdsgiveransvaret overfor tandlæger og
assistenter ansat i korpset for tandpinevagten. Ordningen finansieres af
patientbetaling samt af tilskud fra Region Nordjylland, kommunerne og de
privat praktiserende tandlæger.
Tandpinevagten er reguleret af Sundhedslovens § 137, hvor det fremgår at
kommunalbestyrelserne og Regionsrådet skal sikre en koordination af den
offentlige tandpleje og tandplejen i privat praksis herunder, at
Regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne og
repræsentanter fra praksistandplejen skal nedsætte et
koordinationsudvalg, som har til opgave at sikre, at der etableres en
vagtordning i forhold til tandlægehjælp udenfor sædvanlig behandlingstid.
Konsulentfunktionen
Tandplejen yder konsulenthjælp i form af faglige vurderinger i sager om
tilskud til tandbehandling iht. pensionslovgivning, aktivloven samt i sager
om arbejdsskader og i de meget få tilfælde der behandles jf.
Sundhedslovens § 135: Økonomisk støtte til tandproteser ved
ulykkesbetingede tandskader og tandskader som følge af epileptiske
anfald. Udgiften til tandbehandlingen i disse sager ligger ikke under
Tandplejens budget.
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Den kommunale tandpleje er reguleret af Sundhedsloven i kapitel 37:
• § 127-130: Børne- og ungdomstandplejen
• § 131-132: Omsorgstandplejen
• § 133-134: Specialtangplejen
• § 134a: Socialtandplejen
• § 135: Økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede
tandskader og tandskader som følge af epileptiske anfald
• § 136-137: Koordination af tandplejen m.v.
Juridiske grundlag for
opgaven

Derudover reguleres den kommunale tandpleje af bl.a.:
• Bekendtgørelse om tandpleje – BEK nr. 1077 af 30/06/2020
• Autorisationsloven - LBK nr. 731 af 08/07/2019
• Vejledning om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og
ungdomstandplejeområdet - VEJ nr. 11041 af 22/11/1999
• Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget af og kravene til den
kommunale tandpleje 30 SEP 2020.
• Nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller
mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen
Tandplejen er én enhed/virksomhed, som er decentralt organiseret.
Tandplejen har 10 klinikker, der er placeret jævnt i kommunen – de fleste
på eller ved en af kommunens skoler. Hver klinik betjener som
udgangspunkt børne- og ungdomstandplejens brugere i de tilknyttede
skoledistrikter.
Personalet kan være ansat med tjeneste på flere klinikker i løbet af en
arbejdsuge.

Nuværende organisering af
opgaven/området

Tandplejen råder desuden over en central bygning på Filstedvej 10, hvor
Tandplejens fælles-funktioner er placeret:
• Tandplejens Administration
• Specialcenter for Voksentandpleje, som omfatter Special-,
Omsorgs- og Socialtandplejen samt Tandplejens
konsulentfunktion.
• Tandreguleringsklinik med tilhørende teknik.
• Centralt lager.
• Vagtklinik på hverdage i skolernes ferier.
• Den regionale Tandpinevagt.
Desuden råder Tandplejen over en klinik på Fremtidens Plejehjem samt
lokaler til forebyggende tiltag på flere af de skolerne.
Ledelsesstruktur
Overtandlæge Pia Clemmensen er den faglige og administrative leder af
Aalborg Kommunes Tandpleje og leder af Tandplejens administration.
Klinikleder Merete Matthesen fungerer som stedfortræder for
overtandlægen. Tandplejens daglige ledelses-forum kaldes TL (Tandplejens
Ledelse) og består af overtandlægen og kliniklederne for de 10 B/U
klinikker samt kliniklederne for Tandreguleringsafdelingen og
Specialcenter for voksentandpleje. Flere ledere har særlige
ansvarsområder for hele Tandplejen – f.eks. Arbejdsmiljø og materialer,
IT/journalsystemer, Faglig udvikling osv.
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Samarbejdsflader/snitflader:
• Dagtilbuds- og skoleområdet (Børne/Ungdomstandplejen)
• Sundhedsplejen (Børne/Ungdomstandplejen)
• Socialområdet (Konsulentfunktionen, Voksentandplejen)
• Handicapområdet (Voksentandplejen)
• Ældreområdet (Omsorgstandplejen)
• Øvrige kommuner i region Nordjylland (Behandlingsaftaler, fælles
kurser, faglige og ledelsesmæssige netværk)
Samarbejdsflader/snitflader
• 4-by og 6-by samarbejdet (nøgletal og data, faglige og
ledelsesmæssige netværk))
• Privat praktiserende tandlæger (Konsulentfunktionen, Børneungdomstandpleje ved frit-valg eller ungdomstandpleje)
• Tandlægeskolerne, tandplejeruddannelsen,
klinikassistentuddannelsen (Dental College) (Praktikpladser,
videre- og efteruddannelse)
• Regionstandplejen (aplasier mm), kæbekirurgisk afdeling,
videnscenter
Tandplejen har 10 fysiske tandklinikker og der er tale om specialiserede
lokaler. På den baggrund er det en forudsætning, at Tandplejen bliver på
de eksisterende tandklinikker, hvis den nuværende drift skal opretholdes.

Nuværende fysiske
placering, herunder om
opgaveløsningen
forudsætter særlige forhold

10 tandklinikker:
• Storvorde
• Nibe Skole
• Sønderbroskolen
• Gl. Hasseris Skole
• Sofiendalsskolen
• Filstedvejen Skole
• Tornhøjskolen
• Gug Skole
• Løvvangsskolen
• L. Borgergade
Centralklinikken på Filstedvej rummer Tandreguleringsafdelingen,
Administrationen og Specialcenter for Voksentandpleje (omsorgs-, specialog socialtandpleje samt konsulentfunktion). Desuden klinik på Fremtidens
Plejehjem samt profylaksefaciliteter på mange skoler.

Øvrige generelle
opmærksomhedspunkter

Øvrige generelle opmærksomhedspunkter:
• Rekrutteringsvanskeligheder særligt vedrørende tandlæger og
specialtandlæger. Vakant stilling og manglende mulighed for at
henvise til privat specialtandlæge i Aalborg.
• Der er afsat midler til en ny klinik for Socialtandplejen på Filstedvej
10
• Løvvang klinikken planlægges i nye lokaler når skolen nedrives –
obs. på ekstraudgifter til drift på skolen og til etablering af nyt
arkiv grundet PCB-forurening)
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Afrapportering fra faglig arbejdsgruppe vedr. Sundhedsplejen
Jf. kommissoriet for faglige arbejdsgruppe i relation til ændring af forvaltningsstruktur 2021 skal arbejdsgruppen udarbejde følgende leverancer:

Personaleopgørelser knyttet til opgaven (med udgangspunkt i fælles skabelon fra PL-gruppen)
Antal normeringer i Sundhedsplejen jf. udtræk fra januar 2021 var 66,5 fuldtidsstillinger svarende til 75
personer. Heri indgår 2+4 personer ansat til henholdsvis sundhedsbesøg i dagtilbud og i sundhedsplejersketeamet, svarende til 5 fuldtidsstillinger og en stilling på 34 timer. Dvs. der skal flyttes:
•
•

60,6 fuldtidsstillinger
69 personer

Beskrivelse af opgaven/området, der flyttes

Sundhedsplejen modtager årligt ca. 2.500 familier med nyfødte samt ser et stort udsnit af de ca. 23.000
skoleelever i Aalborg Kommune. Herudover tilbydes alle 4-årige et sundhedsbesøg i dagtilbud, dvs. ca.
2.400 børn. Ligeledes ydes familier med særlige behov en sundhedsfaglig forebyggende indsats i det
tværprofessionelle samarbejde på 0-6 års området. Servicetilbuddet tager afsæt i Sundhedsstyrelsens
”Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge” samt den politisk bestemte ramme i
Aalborg Kommune.
Herunder er Sundhedsplejens opgaver beskrevet indenfor:
•
•
•
•

Småbørnssundhedspleje
Skolesundhedspleje
Ledelse og administrativ support
Uddannelsesopgave

Småbørnssundhedsplejen omfatter følgende:
•

Tilbud til familier med almene behov
o Barselskontakt ved udskrivelse efter fødsel og etableringsbesøg
o Besøg i barnets første uger og måneder, herunder opsporing af fødselsdepression
o Opsporingsmodellen, herunder trivselsevaluering, overgangsbeskrivelse og dialogmøde,
samt aftale om faglig sparring.

•

Tilbud til familier med særlige behov
o Barselsbesøg og besøg efter behov
o Sårbarhedsindsats, herunder graviditetsbesøg samt samarbejde med jordemoder
o Deltagelse i samarbejde om sårbare børn, herunder netværksmøder med rådgiver og
møder med Familieambulatoriet

•

Forældrekurset Hånd om Barnet
o Almen - tilbydes alle førstegangsforældre
o Særligt tilrettelagt - tilbydes forældre i sårbare positioner
o På engelsk - tilbud til ikke-dansktalende førstegangsforældre
o Født for tidligt - tilbud til forældre til børn født for tidligt

Skolesundhedsplejen omfatter følgende:
•

Tilbud til børn og familier med almene behov:
o Deltagelse i forældremøde ved skolestart
o Indskolingssamtale inkl. syns- og høreprøve, vækstmåling og motorisk vurdering
o Sundhedssamtaler og sundhedspædagogiske aktiviteter på forskellige alderstrin, samt
ad hoc efter konkret behov
o Funktionsmålinger, synsprøve og vækstmåling

•

Tilbud til børn og familier med særlige behov efter en individuel behovsvurdering:
o Behovssamtaler og/eller undersøgelser
o Trivselsforum
o SamRum i PPR-regi
o SSP-samarbejde

•

Skolesundhedsplejens konsulentfunktion
o Rådgivning i relation til smitsomme sygdomme, herunder hygiejne samt forebyggelse af
ulykker og sundhedspædagogisk vejledning til personale, børn og forældre.
o Individuel, konkret rådgivning til skolens personale.

Ledelse og administrativ support
Administrativt består Sundhedsplejen af en overordnet leder, to afdelingsledere, en faglig konsulent og
sekretariat på to sekretærer, samt en tovholder på Hånd om Barnet.
Uddannelsesopgave
Sundhedsplejen deltager i uddannelse af sundhedsplejersker. Der ansættes således i et rul over 4 år
hhv. 4-4-4-3 sundhedsplejerskestuderende i 30 timer/uge i 2 x 3 måneder pr år. Antallet af studerende/praktikforløb er besluttet i KKR.
Sundhedsplejen indgår ligeledes i uddannelsen af sygeplejersker. Der stilles praktikforløb til rådighed for
i alt ca. 160-180 sygeplejestuderende 30 timer/uge fordelt på 4 uger årligt. Ca. 7-10 i hvert område pr.
gang.
Jf. oplægget til ændring i forvaltningsstruktur fra Udvidet Magistrat forudsættes Sundhedsbesøg i dagtilbud og Sundhedsplejersketeamet at følge dagtilbudsområdet og flytte til Børne- og Ungeforvaltningen.
Beskrivelse af det juridiske grundlag for opgaven

Sundhedsloven LBK nr. 903 af 26/08/2019 er grundlaget.
Sundhedsplejens opgaver er reguleret af:
•

Sundhedslovens kapitel 36 - Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge herunder §§120126. Hvilket bl.a. betyder at:
o Sundhedsplejen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. (LBK § 120)
o Arbejdet skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt
en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. (LBK §120, Stk.
2)
o Af Vejledningen om forebyggende sundhedsydelser fremgår, at dette udmøntes ved at
kommunen gennem sundhedsplejen:
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Yder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats over
for målgruppen
Yder en individorienteret indsats over for alle børn og unge gennem vederlagsfri
sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør
Tilbyder alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør
Tilbyde alle børn og unge i den undervisningspligtige alder to forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge eller sundhedsplejerske.
Oprette en tværfaglig gruppe, der sikrer, at den enkeltes udvikling, sundhed og
trivsel fremmes, og i tilstrækkeligt omfang formidler kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab i forhold til børn og unge med særlige behov (jf.
LBK §123)
Bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger.

•

Bekendtgørelse BEK nr. 1344 af 03/12/2010: ”Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge”.

•

Vejledning: ”Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge”, Sundhedsstyrelsen
2019. Vejledningen beskriver, hvordan de kommunale beslutningstagere bedst muligt kan tilrettelægge sundhedsydelserne og den sundhedsfaglige indsats, således at sundhedsloven og bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1344 af 03/12/2010 bliver opfyldt.

•

Herudover:
o ”Anbefalinger for svangreomsorgen” Sundhedsstyrelsen, 2013. Svangreomsorgen indeholder beskrivelser af lovbundne krav til rådgivning samt hensigtsmæssige tiltag.
Herunder kapitel 15 om barselperioden og de kommunale ydelser.
o Autorisationsloven - Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed LBK nr. 731 af 08/07/2019
o Journalføringsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners
patientjournaler BEK nr. 530 af 24/05/2018
o Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser VEJ nr. 9019 af 15/01/2013

Beskrivelse af den nuværende organisering af opgaven/området
Sundhedsplejen er pt. navngivet Sundhedsområdet for børn og unge.
Sundhedsplejen er organiseret således:
• 1 leder af Sundhedsområdet for børn og unge
• 1 afdelingsleder for Område Nord og Område Øst, der refererer til leder af sundhedsområde for
børn og unge.
o Område Nord: 12 småbørnssundhedsplejersker og 5 skolesundhedsplejersker
o Område Øst: 12 småbørnssundhedsplejersker og 5 skolesundhedsplejersker
• 1 afdelingsleder for Område Centrum og Område Sydvest, der refererer til leder af sundhedsområde for børn og unge.
o Område Centrum: 12 småbørnssundhedsplejersker og 5 skolesundhedsplejersker
o Område Sydvest: 9 småbørnssundhedsplejersker og 5 skolesundhedsplejersker
• Sundhedsplejersketeamet, der består af 4 sundhedsplejersker med tværgående opgaver. Refererer pt. til leder af sundhedsområdet for børn og unge
• Sundhedsbesøg i dagtilbud, der består af 2 sundhedsplejersker. Refererer pt. til leder af sundhedsområdet for børn og unge
• Sundhedsplejerske med sundhedsfagligt ansvar ind i COVID-19-testenhed. Refererer pt. til leder
af sundhedsområdet for børn og unge.
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I Sundhedsplejen er desuden en stab, der understøtter drift og udvikling af området. Staben refererer til
leder af sundhedsområdet for børn og unge og består af:
• 2 sekretærer
• 1 faglig konsulent
• 1 tovholder for Hånd Om Barnet (forældrekursus)
Beskrivelse af væsentligste samarbejdsflader/snitflader

Sundhedsplejens professionelle samarbejdsflader er mange og går i høj grad på tværs af både Aalborg
Kommune, regionen og andre aktører.
Som det ses af lovgrundlaget, er det en kerneopgave i Sundhedsplejen at sikre sundhed og trivsel både
til børn med almene behov og børn med særlige behov. Kerneopgaven løses med inddragelse af relevante parter på tværs af afdelinger, forvaltninger og sektorer. Dette gælder i særlig grad i forhold til de
sårbare børn.
I Aalborg Kommune agerer Sundhedsplejen efter Håndbog på Tværs, og således efter de vedtagne politikker og strategier, der er for at sikre sårbare og udsatte børn og unges udvikling og trivsel. Sundhedsplejen har allerede i dag solid erfaring med at sikre samarbejde, koordinering og sammenhæng på
tværs, da der også i dag er forskellige snitflader. Nedenfor ses de samarbejdsflader og snitflader, som
Sundhedsplejen har med nuværende organisatoriske placering. Disse samarbejdsrelationer skal løbende udbygges og vedligeholdes. Med ændring af forvaltningsstrukturen vil samarbejdet således fortsætte uændret, mens snitfladerne vil have ændret sig. Der vil derfor blive taget stilling til behovet for opdatering af nuværende samarbejdsaftaler og nye samarbejdsaftaler.
•

Aalborg Kommune
o Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
 Dagtilbud – dagpleje og institutioner samt private institutioner/børnepassere
 Fritidscentre
 Center for Børns Udvikling - De tværprofessionelle forebyggende indsatser 0-6
år, Børneterapeutisk team og Visitation/Opprioriteringer
 Familie- og Socialområdet – Familiegrupperne – samarbejde, underretninger
samt evt. køb af pakker udvidet sundhedspleje. Bisgården omkring udsatte børn
og unge.
 Børnepsykologisk team
 Ungerådgivningen
 Jobcenter & Integration
 Tandplejen
 Tolkekontor
o

Skoleforvaltningen
 Skole og DUS
 PPR
 SSP

o

Sundheds- og Kulturforvaltningen
 Vanebryderne i SUN
 Sund Ung Teamet
 Sundhedsstrategisk team – Forebyggelseskonsulent (Seksuel sundhed)
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•

Region Nordjylland
o Jordemoder, barselsafdeling, børneafdelinger, Psykiatrien - Enhed for spiseforstyrrelse,
Familieambulatorium, VIBOU – Videnscenter for børn og unge med overvægt, Astmaskolen
o Alment praktiserende læge
o Speciallæger; børnelæger, ørenæsehals-læger og øjenlæger
o Hygiejnesygeplejersker (i kraft af samarbejdsaftale med kommunen)

•

Interesseorganisationer / frivillige
o Sex & samfund
o Julemærkehjem
o TUBA
o Mødrehjælpen
o Fars legestue / Far for livet
o Moms helping moms
o Headspace
o Fitforkids
o Broen Aalborg
o m.fl.

•

Uddannelsesinstitutioner
o UCN Nordjylland
o VIA University College Aarhus
o COK

•

Øvrige
o Styrelsens for patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen
o Advokater (undervisere på Hånd om Barnet)

Beskrivelse af nuværende fysiske placering, herunder om opgaveløsningen forudsætter særlige
forhold
Lokaler til områderne i Sundhedsplejen
•

Sundhedsplejen Nord: Bodil Hjorths Vej, Vodskov, 1.sal
 Husleje er tilført sundhedsplejens budget
o Satellitkontorer til konsultationer:
 Fritidscenter i Løvvang
 Sundhedshuset i Gandrup
 Rådhuset i Nygade i Nørresundby

•

Sundhedsplejen Øst: Fyrkildevej 7, Sundheds- og Kvarterhuset, Aalborg Øst
 Husleje er tilført sundhedsplejens budget.

•

Sundhedsplejen Centrum: Badehusvej 11, Aalborg C
 Ingen husleje fra sundhedsplejens budget
o Satellitkontor til konsultationer:
 Fritidscenter Fristedet

•

Sundhedsplejen Sydvest: Hobrovej, Skalborg
 Husleje er tilført sundhedsplejens budget
o Satellitkontor til konsultationer:
 Nibe Skole
 Fritidscenter Højvang
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Der er følgende opmærksomhedspunkter vedrørende faciliteterne på områdekontorerne:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kontor plads til alle til administrativt arbejde
Fælles kontor – mødelokale, hvor skolesundhedsplejen kan mødes.
Mødelokale hvor alle ansatte kan mødes, og hvor man evt. kan afholde HOB.
Depotrum til diverse og værnemidler
Køkken/pauserum
Toilet
Konsultationsrum med let adgang til håndvask
Venterum/plads med mulighed for fredelig amning – samvær med baby
Postkasse, skiltning.
P-pladser til forældre
P-pladser til sundhedsplejersker – som kommer og går i løbet af arbejdsdagen.
2 biler med fast p-plads i området.
Elcykler – 5-10 pr. område. Skal kunne være i aflåst rum evt. med lade-station.

Central ledelse og sekretariat, Hjulmagervej 22
Ledelse af sundhedsplejen og stab – 7 personer i alt - er i dag placeret på Hjulmagervej og råder over 5
kontorer beliggende i sammenhæng. Derudover rådes der over et aflåst depotrum bl.a. til værnemidler
ca. 25 m2 med lette adgangsforhold (af hensyn til arbejdsmiljø) og mulighed for parkering i umiddelbar
nærhed.
Der er gode muligheder for parkering, hvilket er vigtigt, da mødeaktivitet centralt ofte involverer tilkørende sundhedsplejersker fra områderne.
Der er jævnligt behov (flere gange/uge) for 1 større mødelokale med plads til 10-20 personer samt 2
mindre mødelokaler med plads til hhv. 3-5 personer og 5-10 personer.
Desuden er der mindst 2 gange om året behov for mødelokaler til 75 personer. Herudover behov for mødelokaler til 45 personer 4-6 gange pr. år og 30 personer 4-6 gange pr. år.
Lokaler til afvikling af forældrekurset Hånd om Barnet (HOB)
For at kunne afvikle forældrekurset Hånd om Barnet, hvor der afvikles ca. 40 møder om ugen, er der behov for mange lokaler på forskellige geografiske lokationer. Det er en fortløbende proces at vedligeholde
og udbygge aftaler om rådighed over egnede lokaler, hvor der bl.a. er mulighed for aflåst opbevaring af
remedier til undervisningen fra gang til gang. Desuden er der ikke budgetteret med at betale husleje for
alle lokaler. Afviklingen er således også afhængig af god vilje og samarbejdsånd.
Særlige forhold i forbindelse af COVID-19
Hånd om Barnet har været afviklet virtuelt under lockdown. Som forholdsreglerne foreskriver pt., så forventes det at starte op på HOB med fremmøde på to mødegange efter fødslen. Ved fremmøde til kurset
kræver der lokaler med over 88 kvadratmeter af hensyn til at imødekomme krav om afstand mv.
I øjeblikket er der aftale om benyttelse af følgende lokaler:
Til rådighed uden lejeomkostninger:
•
•
•
•
•
•

Kantinen Sønderbro (FB)
Tranumparken (FB)
Lundbyescentret (plejehjem) (ÆH)
Fremtidens plejehjem (ÆH)
Plejehjemmet Elmely (ÆH)
Lokale hos Jordemodercenteret.
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•
•
•
•

Ældresagen Rådhussalen
Ældresagen Tovesalen
Ældresagen Byrådssalen
Hjulmagervej 24

Mod betaling af leje:
•
•
•

•
•
•
•

Hobrovej. Indgår i eksisterende lejemål til Område Sydvest i Sundhedsplejen
Fyrkildevej (Sundheds- og Kvarterhuset). Indgår i eksisterende lejemål til Sundhedsplejens Område Øst
Fyrkildevej 6A og Fyrkildevej 6B (Sundheds- og Kvarterhuset)
o Sundhedsplejen har mulighed for at låne, hvis de er ledige uden betaling 1 mdr. forud.
Dvs. hører til i huset, men nu kan vi kun leje dem mod betaling 1 mdr. forud i tiden. Der
skal derfor findes andre lokaler i stedet.
Spejdergården, Sofiendalsvej.
Trekanten salen.
Trekanten 4/5.
Trekanten Café.

Øvrige generelle opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre den bedste overgang og organisering i den nye forvaltning

Det forudsættes i oplægget til ny forvaltningsstruktur, at sundhedsbesøg i dagtilbud og sundhedsplejersketeamet fremadrettet skal placeres i en Børne- og Ungeforvaltning:
Sundhedsbesøg i dagtilbud
Alle 4-årige børn tilbydes en gruppeaktivitet med en sundhedsplejerske i alle kommunale, selvejende,
private og specialinstitutioner samt puljeordninger og landsbyordninger. Der samles 6-8 børn med en
kendt voksen fra børnehaven og sundhedsplejersken. Aktiviteten er legebaseret og sundhedsrelateret,
og alle børn måles og vejes.
”Sundhedsplejersketeamet”
Sundhedsplejersketeamet indgår som en som en del af et tværprofessionelt samarbejde på 0-6 års området for at sikre det enkelte barns sundhed, udvikling og trivsel. Med udgangspunkt i barnets og familiens behov tilbydes sundhedsfagligt følgeskab samt råd og vejledning til børn og/eller forældre med særlige behov. Sundhedsplejersketeamet varetager samtalegruppe for kvinder med fødselsdepression,
sammen med psykolog fra CBU. Teamet varetager ligeledes den sundhedsfaglige konsulentfunktion på
småbørnsområdet/dagtilbud.
Opmærksomhedspunkter
Både sundhedsbesøg i dagtilbud og Sundhedsplejersketeamets ydelser udøves på grundlag af Sundhedsloven og i sammenhæng med Sundhedsplejens øvrige ydelser på småbørns- og skolebørnsområdet.
Der skal derfor være særlig opmærksomhed på at sikre, at familierne oplever en kontinuitet og sammenhæng i de modtagne tilbud, herunder at indsatserne leveres samstemt og koordineret. Der ses således
behov for en samarbejdsaftale, der bl.a. sikrer adgangen til relevante oplysninger om det enkelte barn.
Man bør således fortsat have adgang til relevante oplysninger hos hinanden i henholdsvis Sundhedsplejen og sundhedsbesøg i dagtilbud/sundhedsplejersketeamet, herunder evt. journaldataadgang,
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Der er til stadighed behov for at opdatere og vedligeholde de sundhedsplejefaglige kompetencer og der
vil derfor med fordel kunne samarbejdes om fælles faglig udvikling.
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Den faglige arbejdsgruppe skal i sin beskrivelse fokusere på den kerneopgave, der organisatorisk flyttes og
den organisering, der knytter sig direkte til udførelsen af kerneopgaven.

Leverancer
Personaleopgørelser knyttet til opgaven (med udgangspunkt i fælles skabelon fra PL-gruppen)

Antal ansatte - Aalborg - jan 2021
Organisation
niveau 1
Borgmesterens
Forvaltning

Organisation
niveau 2
Økonomisk
Afdeling

Organisation
niveau 3
Borgerservice

Organisation
niveau 4

Organisation
niveau 5

Ud over fastansatte er der 2 kontorelever samt p.t. 5 studentermedhjælpere.

Organisation
niveau 6

Fuld- Pertid soner
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Beskrivelse af opgaven/området, der flyttes
I Borgerservice løses en række myndighedsopgaver. Størstedelen af disse opgaver løses som udgangspunkt i frontbetjeningen (fysisk fremmøde eller telefon), men de er samtidig tæt koblet til back-arbejdspladserne, hvor specialister arbejder med sagsbehandling. Det gælder særligt specialister i kørekort, folkeregister og vielser. Den tætte kobling mellem front- og back medarbejdere gør, at langt de fleste henvendelser
kan straks-afklares.
Frontopgaverne dækker blandt andet bestilling af pas, kørekort, NemID, Digital post, sygesikring, sundhedskort og lægevalg, indrejse (cpr, bopæl, læge, NemId), flytning og bopælsregistrering, skat mm. For de
fleste opgaver gælder, at der er flere underkategorier, der varierer i størrelse og kompleksitet. Eksempelvis
dækker kørekortområdet over fornyelse af kørekort, mistet eller ændring af kørekort, ombytning af udenlandsk kørekort, frakendt kørekort, internationalt kørekort og køreskoler og kørelærere.
Folkeregisterområdet dækker folkeregistering, bopælsregistering, valgopgaver, grundlovsceremonier, vielser og har en lang række snitflader til mange forskellige lovgivninger og forvaltninger. Sagsbehandlingen
kan ofte være kompliceret med svære afgørelser (eksempelvis ift. børneflytninger, hvor forældrene er
uenige osv).
Borgerserviceområdet digitaliseres løbende, men der er stadig områder (eksempelvis kørekort), der er meget papirtunge. Desuden skal borgerne på mange områder møde frem personligt af hensyn til sikkerhed og
legitimering mm.
Der er årligt mellem 80.000 og 100.000 henvendelser ved personligt fremmøde i Borgerservice. Dertil kommer cirka 120.000 telefonbetjeninger til Hovedomstillingen, 35.000-40.000 telefonbetjeninger i Borgerservices callcenter og cirka 17.000 telefonbetjeninger i Den Digitale Hotline (DDH) fra borgere i Aalborg.
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Beskrivelse af det juridiske grundlag for opgaven
Herunder er en oversigt over de specielle love, der gælder for opgaverne i Borgerservice:
Borgerservice
• Lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre (Lov nr. 544 af 24/6 2005)
Folkeregister
• Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister (LBK nr. 1297 af 3/9 2020)
• Bekendtgørelse af forældreansvarsloven (LBK nr. 1768 af 30/11 2020)
NemID
• Lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i
juridiske enheder (Lov nr. 439 af 08/05 2018)
Pas
• Bekendtgørelse om pas m.v. (BEK nr. 1337 af 28/11/2013)
• Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. (LBK nr. 76 af 19/01-2017)
Kørekort
• Bekendtgørelse om kørekort (BEK nr. 906 af 27/08/2019)
• Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve (BEK nr. 203 af 04/03/2016)
• Bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige (BEK nr. 1594 af
15/12/2016)
• Bekendtgørelse af færdselsloven (BEK nr. 1324 af 21/11/2018)
• Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere (BEK nr. 99 af 29/01/2015)
Vielse
• Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (LBK nr. 771 af 7/8 2019)
Grundlovsceremoni
• Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier (BEK nr. 1767 af
27/12 2018)
Digital post
• Lov om Offentlig Digital Post (Lov nr. 528 af 11/06 2012)
Skat
•

Bekendtgørelse om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet (BEK nr. 1007 af 20/10 2005)

Sygesikring og lægevalg
• Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK nr. 903 af 26/08 2019)
Beskrivelse af den nuværende organisering af opgaven/området
Borgerservice er organiseret i Frontbetjening (herunder callcenter og DDH), Folkeregister og Hovedomstilling. Opgaverne løses i et tæt samarbejde og der rokeres ml. frontbetjening, telefonbetjening og sagsbehandling i back (bl.a. folkeregister, stab og pas/kørekort). Borgerservice ledes af kontorchef og vicekontorchef. Udover de borgerrettede opgaver er der en lille stabsfunktion bestående af én IT-/digitaliserings- og
kommunikationsmedarbejder og en deltidsmedarbejder, der sørger for indkøb/bogføring og personaleadm.
Beskrivelse af væsentligste samarbejdsflader/snitflader
De faglige enheder i Borgerservice har følgende snitflader til andre organisatoriske enheder i Aalborg Kommune (og udenfor):
1. Frontbetjening
Primære BF: Folkeregister, STAB og Vielseskontor
Sekundære BF: IT-center, International House
Sekundære AAK: Job- og Ydelsesafdelingen (FB), Myndighedssekretariat (ÆH), Ungdomsskolen
(SF)
Snitflader andre myndigheder: Udbetaling Danmark, Region Nordjylland, Styrelsen for international
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rekruttering og integration (SIRI) SKAT, International Citizen Service (ICS), Rigspolitiet, Politiets
Administrative Center (PAC), Færdselsstyrelsen, Kørelærere, Forsvaret, Nets, Digitaliseringsstyrelsen og DDH (de 43 DDH kommuner).
2. Folkeregister og Vielseskontor
Primære BF: Frontbetjening, STAB, Opkrævning, Aalborg Event, Juridisk kontor og udpegede giftefogeder (alle ansat i BF).
Primære AAK: Kontrolteamet i Job- og Ydelsesafdelingen (FB),
Sekundære AAK: Vejregister (B&L), Forsyning (M&E), Ydelses- og Socialcentret (FB), Gadeteamet
(FB), IT-centret, Svenstrupgård (FB), Kirkens Korshærs Herberg (FB), Tandplejen (FB), Integration
(FB), Valg – brevstemmer (SUN samt ÆH), Skoler (SK)
Snitflader andre myndigheder: Udbetaling Danmark, Familieretshuset, SIRI, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Nordjyllands Politi, Retten i Aalborg, KMD, SKAT, Region Nordjylland, AAU,
UCN, Advokat firmaer, CPR-kontoret, Kriminalforsorgen, SU-styrelsen, Boligforeninger/ejere af
ejendomme, alle kommuner i Danmark, Nordiske lande (Norge, Sverige, Finland, Island og Færøerne), Forenede Gruppeliv, Industriens Pension, Norlys, Post Nord.
3. Aalborg Kommunes Hovedomstilling
Primære BF: IT-centeret samt den øvrige del af Borgerservice,
Primær AAK: Alle forvaltninger i kommunen.

Beskrivelse af nuværende fysiske placering, herunder om opgaveløsningen forudsætter særlige forhold.
•

Borgerservice er beliggende i Rantzausgade 4, 6, Boulevarden 13 og Danmarksgade 17 og 19.
Personale - arbejdspladser:
Medarbejderne tilknyttet opgaver i frontbetjeningen, callcenter og DDH har fleksible arbejdspladser. Alle har dog egen back-arbejdsplads.
Omstillingen har faste pladser p.t. Boulevarden 13 men et stort ønske om at samles med den øvrige del af Borgerservice med henblik på synergi ml. callcenter, DDH og Omstilling.
Folkeregisteret, stab og ledelse har faste pladser i back.
Adgang for borgerne.
P.t. 9 skrankeekspeditionspladser, 6 borger-PC, 4 selvbetjeningsstandere til pas, kørekort og legitimationskort, ventelokale med siddepladser. Krav om sikkerhedsforanstaltninger if.t. data og fysisk
sikkerhed. Materiale mm i aflåste skabe og bokse.
Der er videoovervågning i ekspeditions- og ventelokalet og alarmknapper hos alle. Alarm går til
bud-portnerfunktionen og til alarmcentralen hos Beredskab Nord. Beredskab Nord kontakter politi
efter behov.

Parkeringspladser til borgerne skal være muligt, ligesom adgang til offentligt toilet og handicaptoilet. Generelt mulighed for adgang for handicappede. Tæt på offentlig transport er en fordel.
Øvrige generelle opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre den bedste overgang og organisering i
den nye forvaltning
• Ved alle organisationsforandringer er det vigtigt, at ledelse og medarbejdere inddrages i processen
så tidligt som muligt.
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Den faglige arbejdsgruppe vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU) som del af en ny
Beskæftigelses-, Handikap- og Socialforvaltning
Rammen for samarbejdet på ungeområdet er KUI´en (Den sammenhængende Kommunale Ungeindsats),
hvis formål er at sikre en sammenhængende indsats for den unge på tværs af de mange bagvedliggende
kommunale områder og kompetencer. Det overordnede mål med KUI er, at alle unge bliver parate til at
gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. I forhold til støtte til uddannelse og
beskæftigelse for de unge er omdrejningspunktet Uddannelseshuset, hvor Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU) og Jobcentret er placeret sammen. KUI har konkret udmøntet sig i et tættere
samarbejde i Uddannelseshuset, hvor UU, Jobcenteret og Ungeteams fra familiegrupperne er til stede på
samme lokalitet og understøtter et tæt samarbejde. Der er i Uddannelseshuset lavet forskellige tiltag, der
understøtter denne sammenhæng og en koordineret hjælp til de unge. Vejledningscafeen, som er de unges
indgang til Uddannelseshuset er et eksempel på dette. UU har kontakt til alle unge og har en central rolle i at
forebygge, at de unge senere får behov for en indsats i Jobcentret.
Overordnet er målet for ungeområdet således:
At få flere unge i uddannelse eller beskæftigelse – Gennem en bred indsats og samarbejde er målet, at
flere unge vælger og gennemfører en uddannelse – herunder at flere får en erhvervsuddannelse.
UU og Jobcenteret har allerede i dag et tæt samarbejde og spiller begge en aktiv rolle i forhold til de unge.
Nedenstående er skrevet med særligt fokus på UU og UUs opgaver og perspektiverne i forhold til UU som
del af kommende Beskæftigelse-, Handikap- og Socialforvaltning. Uddannelseshuset, Jobcentrets opgaver
og organisering er ligeledes beskrevet for at vise den tætte sammenhæng.
Personaleopgørelser knyttet
til opgaven i UU:

Ca. antal normering: 36,79 årsværk
Der er i UU:
1 leder og 1 teamleder
37 medarbejdere inkl. 4 i sekretariatet. 1 stilling er finasieret via EU
midler (udløb 31.dec.2021).

Personale i Uddannelseshuset
-Jobcenter

Der er 115 medarbejdere i alt.

Beskrivelse af
Opgaver/område(UU), der
flyttes:

Ungdommens Uddannelsesvejledning har opgaven med at vejlede unge
12-25 årige, så de på et kvalificeret grundlag bliver i stand til at vælge
uddannelse eller job. UU vejleder alle unge til forskel fra Familiegrupper
og Jobcenter, som kun møder en mindre del af de unge, som har behov
for særlig støtte.
Opgaven i Grundskolen er blandt andet den kollektive og individuelle
vejledning af alle elever og deres forældre i 7.-10. klasse i grundskolen,
herunder en særlige forpligtigelse til at arbejde med ikke
uddannelsesparate elever, dog er det pr. 2021 vedtaget, at alle skal
have tilbud om individuel samtale. Formålet er, at de unge bliver afklaret
og parate til efter grundskolen at tilmelde sig, starte på og gennemføre
en ungdomsuddannelse. UU er primær i forhold til tilmeldingen til
ungdomsuddannelser, og er er ofte fysisk på skolerne og har et tæt
samarbejde med den enkelte skole. UU deltager også i forskellige
prøvehandlinger på skolerne i forhold til særligt sårbare elever. Her kan
som eksempel nævnes ”Holdet” på Gandrup skole, som er en indsats for
unge i Grundskolen med ekstra behov for støtte.
UU har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at sikre, at alle 15-17 årige
er i gang med enten uddannelse, job eller anden aktivitet. I dette ligger
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en del opsøgende arbejde, men også opfølgning på de unge, når de
kommer i gang med de aftalte aktiviteter.
Specialteamet i UU har på samme måde som Grundskoleteams
ansvaret for vejledningen i specialklasserne. Det foregår i højere grad
individuelt, da de unge her har meget forskellige behov. Det er også
Specialteamet, der visiterer til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU),
hvor de følger den unge gennem hele uddannelsen.
Når de unge bliver 18 år, overgår de til et særligt ungevejledningsteam i
UU (18+), som i samarbejde med Jobcentret står for den åbne
modtagelse af unge i Uddannelseshusets Vejledningscafé. Her vejledes
og rådgives alle unge, der kommer til Uddannelseshuset, med det formål
at flest muligt starter i job eller uddannelse. 18+ har også den
opsøgende vejledning i forhold til de unge, som ikke er i gang med
uddannelse eller arbejde, og de kommer regelmæssigt på
ungdomsuddannelserne for i samarbejde med dem at tage hånd om de
frafaldstruede unge. I 18+ ligger også R&R2 som er et gruppeforløb for
unge med ADHD.
UU målgruppevurderer ligeledes til den Forberedende Grunduddannelse
(FGU), og der ligger en fast procedure for opfølgning på de unge, som
går på FGU for at sikre, at de følger deres uddannelsesplan (KUI-plan)
UU har åben vejledning på FGU ugentligt, og der afholdes løbende
kollektiv vejledning på de forskellige hold.
UU har et EU-projekt i gang – Unge i Centrum – som løber frem til 31.
december 2021. Projektets hovedformål er at forsøge med alternative
vejledningsmåder i forhold til at nå de unge 15-25 årige, som ellers er
svære at nå.
Hovedindsatsen i projektet er Vejledningscafeen, hvor der dagligt sidder
1-2 vejledere sammen med rådgivere fra JC. Desuden er der
fritidsjobkurser i samarbejde med Fritidscentre og
ungdomsuddannelserne, ekstra indsats på FGU, udvidet tilstedeværelse
på UngAUC og i 10. klasserne, Jobværksted samt udvidet vejledning på
ungdomsuddannelserne i forhold til frafaldstruede unge.
I UU vil der i løbet af 2021 blive evalueret på de forskellige tiltag i forhold
til fremtidige prioriteringer.
I skoleåret 2019/2020 blev alle landets UU-centre en del af den
kommunale Ungeindsats (KUI). Formålet var at skabe et endnu stærkere
samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer herunder mellem
Familiegruppernes Ungeteams, Jobcenter og UU omkring arbejdet med
de 15-25 årige, som skal vejledes til uddannelse eller job. Som en del af
KUI blev ordningen omkring den gennemgående kontaktperson
”Ungeguide” placeret i UU. Den gennemgående kontaktpersons
hovedopgave er at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan for
dermed at komme godt videre og fastholdes i uddannelse eller job.
Visitationen til Ungeguide sker i et samarbejde mellem Familiegrupper,
Jobcenter og UU, så der lægges en linje for, hvornår det er Ungeguide,
mentor eller kontaktperson.
UU er desuden involveret i udviklingsprojekter, vejledning på
fritidscentre, Ung AUC, i SSP arbejdet og i andre ungerelaterede
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aktiviteter med vejledningsperspektiv, og der er et tæt samarbejde med
ungdomsuddannelserne.
Juridiske grundlag for UU
Lovgrundlaget for UU´s opgavevaretagelse er forankret i
Lovbekendtgørelse nr. 1301 af 4.septemeber 2020 ”Bekendtgørelse af
lov om kommunal indsats for unge under 25 år”
Lovbekendtgørelse LBK nr. 610 af 28. maj 2019 ”Bekendtgørelse af lov
om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov”
Der skal være en opmærksomhed på, at en forudsætning i loven er, at
vejledningsopgaven skal varetages af personer, der har en
uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af
Børne- og Undervisningsministeriet eller som kan dokumentere et
tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. LBK nr 1301 af
04/09/2020, §2, stk. 2).

Opgaver i UddannelseshusetJobcenter

Jobcentret i Uddannelseshuset varetager indsatsen for unge mellem 1829 år, der modtager uddannelseshjælp og ikke har en
erhvervskompetencegivende uddannelse. Jobcentret er forpligtiget til at
yde en indsats med henblik på at støtte den unge i at komme i
uddannelse eller job. Indsatserne retter sig mod at gøre den unge
personlig og faglig klar til uddannelse eller job og tilpasses den unges
behov. Jobcentret yder bl.a. også mentorindsats med henblik på at
fastholde unge i uddannelse i situationer, hvor der er risiko for frafald
uden en særlig indsats. I særlige tilfælde ydes der hjælp til unge ned til
16 år.
Juridiske grundlag for jobcentret
Lov om aktiv socialpolitik
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Lovbekendtgørelse nr. 1301 af 4.septemeber 2020 ”Bekendtgørelse af
lov om kommunal indsats for unge under 25 år”

Beskrivelse af den
Nuværende organisering af
opgaven/området i UU:

UU er pt. organiseret under Afdelingen for Forebyggelse & Fællesskaber
i Skoleforvaltningen.
UU-vejledere er opdelt i forskellige teams:
Team Centrum (Grundskolerne i skoledistrikt Centrum)
Team Nord (Grundskolerne i skoledistrikt Nord)
Team Sydvest (Grundskolerne i skoledistrikt Sydvest)
Team Øst (Grundskolerne i skoledistrikt Øst)
Grundskoleteamsene har ud over grundskole også de 15-17 årige samt
10. klasse. I alt 18 vejledere.
Team Special (specialklasser og STU) inkl. vejleder på Læsø. I alt 6
vejledere
Team for unge over 18 år. I alt 7 vejledere.
Vejleder EGU – praktikopsøgende. I alt ½ stilling.
Ungeguides er ca. 2½ normering inkl. eksterne.
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Nuværende organisering i
Uddannelseshuset-Jobcenter

Beskrivelse af den
Nuværende fysiske
placering af UU herunder om
opgaveløsningen forudsætter
særlige forhold
Fysiske placering af
Uddannelseshuset –
Jobcenter.
Beskrivelse af
De væsentligste
samarbejdsflader/snitflader
for UU:

Uddannelseshuset- Jobcentret er organiseret i 3 overordnede afdelinger:
1.
Uddannelsesparate
Vejledningscafe
Uddannelsesvejen / Joblab
Backoffice/sanktionsenhed
2.
Mentorkorps
Ips (Individuelt Planlagt job med Støtte)
Håndholdt indsats der bl.a. indeholder indskrivning og udslusning ifht.
fængsel.
Jobkurs – en enhed som arbejder særligt med unge med autisme /asperger (bl.a. med 5 psykologer ansat)
Virksomhedskonsulenter
3.
Aktivitetsparate
Udredning
STU
Ressourceforløb
UU har kontorer i Uddannelseshuset i Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg.
Kantinefaciliteter deles med Jobcenteret, som også er i bygningen.
Vejlederne sidder 4 -5 på hvert kontor, og er derfor afhængige af
mødelokaler ved siden af. En stor del af vejledernes arbejde foregår ude
på grundskolerne og derfor er der på nogle skoler lokalefaciliteter til
rådighed som deles med andre eksterne.
Jobcentret har kontorer i Uddannelseshuset, Kayerødsgade 37, sammen
med UU.
Som nævnt indledningsvist danner UU sammen med Jobcenter (JC) og
Familiegruppernes (FG) Ungeteams ”Den kommunale ungeindsats”
(KUI). Formålet med KUI er at få et mere helhedsorienteret samarbejde
omkring de unge, og at den unge har en indgang til kommunen. For at
opnå dette er Familiegruppernes Ungeteams i Uddannelseshuset to
dage om ugen. Desuden er der udviklet en KUI plan, som skal være den
unges samlede uddannelsesplan. Denne plan koordineres af UU.
Der er en prøvehandling i gang mellem FG, JC og UU omkring 11 sager,
hvor den fælles KUI-plan blandt andet skal afprøves, og KUI
samarbejdet yderligere udvikles.
UU har i dag et tæt samarbejde med:
Afdelingen for Skoler i Skoleforvaltningen (SK), idet størstedelen af
deres aktiviteter består i vejledning af unge i grundskolen. Der er
løbende møder med viceskolecheferne om planlægningen af vores
vejledning på skolerne, og skolernes opgave i det. Herunder samarbejde
omkring de politisk vedtagne måltal for unge, der skal søge en
erhvervsuddannelse direkte efter 9.og 10. klasse.
Ung Aalborg (SK) – herunder Ung AUC, 10. klasse og ENKA. Her har
langt de fleste unge behov for en særlig vejledningsindsats, og igen en
politisk bevågenhed på søgning til EUD.
UU samarbejder med PPR (SK) omkring de unge, som er kendt begge
steder, og som er under 18 år.
Hvis UU overflyttes til den nye Beskæftigelses-, Handicap og
Socialforvaltning er det relevant at være opmærksom på, at PPR i dag
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varetager formandskabet i visitationen til STU samt de administrative
funktioner forbundet med afgørelser på området. Budgetansvaret følger
ansvaret ift afgørelser, men ikke incitamentet, som vil ligge i den nye
BHS-forvaltning. I forvejen afholdes de udgifter, der er til STU elever
over 18 år, som ikke er pensionister af Job- og Ydelsesafdelingen.
Familiegrupperne (FG), som også er en del af KUI. UU deltager på
mange netværksmøder i FG samt på FKM møder.
Jobcenter, som sammen med FG og UU danner KUI, er en stor
samarbejdspartner omkring de over 18 årige, samt i forhold til unge på
STU.
Ungdomsuddannelserne er en tæt samarbejdspartner særligt i forhold til
de unge, som er frafaldstruede. UU kommer fast på flere
ungdomsuddannelser for at sikre, at de unge hjælpes før de falder fra.
UU laver også i samarbejde med Ungomsuddannelserne en årlig
uddannelsesmesse (Study Aalborg)
Helhedsplanerne i Øst og Nord, som lige er startet på en ny periode, er
ligeledes en tæt samarbejdspartner. UU og jobcentret sidder med i
grupperne omkring både uddannelse og beskæftigelse i begge
helhedsplaner, og Centerleder er deltager i begge styregrupper.
Der er på STU-området snitflader til Jobcenter, PPR og Ældre- og
Handicapforvaltningen samt til alle STU institutioner. UU planlægger
desuden en årlig messe for unge med særlige behov.
Det tætte samarbejde med FGU (Forberedende Grunduddannelse) er
beskrevet ovenfor.
Samarbejdsflader/snitflader
For UddannelseshusetJobcenter

Jobcentret er en del af KUI og samarbejder med en mange forskellige
aktører bl.a. virksomheder, uddannelsesinstitutionerne,
familiegrupperne, psykiatrien, UU.

Generelle
opmærksomhedspunkter i
forhold til at sikre den
bedste overgang og
organisering i den nye
forvaltning.

Man skal forholde sig til den fremadrettede varetagelse af opgaven med
grundskolevejledning, idet den udgør en stor del af UU’s portefølje.
I forhold til at bevare og udvikle vejlederfagligheden er det vigtigt, at UU
forbliver en samlet enhed, uanset hvilken alder der arbejdes med.
Der skal være en opmærksom på de nye snitflader, der vil opstå i forhold
til den kommende Børne- og Ungeforvaltning, da der er flere ting, der
allerede fungerer rigtig godt i dette samarbejde.
Der er unge, hvor både Jobcentret og UU har en funktion og hvor det vil
være relevant at igangsætte en proces med henblik på at se på
perspektiver i fht. sammentænkning af dette.

I arbejdsgruppen deltager:
Navn
Susanne Nielsen

Nuværende forvaltning
Skoleforvaltningen

Anne-Mette Kann

Funktion
Chef for Forebyggelse og
Fællesskaber
Leder af UU

Per Svenninggaard

TR i UU

Skoleforvaltningen
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Skoleforvaltningen

Jesper Dahlgaard

Beskæftigelseschef

Jette Frederiksen

Centerchef i Uddannelseshuset

Lene Jørgensen

TR i Uddannelseshuset, Jobcenter

Karina Vestergaard

Konsulent
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Familie-og
Beskæftigelsesforvaltningen
Familie-og
Beskæftigelsesforvaltningen
Familie-og
Beskæftigelsesforvaltningen
Familie-og
Beskæftigelsesforvaltningen

Aalborg
AalborgKommune
Kommune

Forslag til fremtidig organisering

Aalborg Kommune

Overvejelser i forhold til fremtidig organisering
Udgangspunktet er at UU flytter over, som den enhed de er
• Der skal fortsat være en UU enhed
• Der skal fortsat være en leder af UU
• Det vil fortsat være vigtigt at have øje for den professionelle
uddannelsesvejledning, herunder den der foregår i grundskolen.
• Der kan være nogle perspektiver i vejledningen for fælles unge, som skal
afdækkes
• Det kan være en fordel at fremstå mere entydigt eksternt
• Heldigvis bor vi allerede sammen og kender hinanden

Organisationsdiagram 2022
Aalborg Kommune

Beskæftigelseschef

Job-og
Ydelsessekretariat

Ydelsescentret

RessourceCenter Aalborg

Job- og Integrationshuset

Sygedagpengehuset

Ungommens
Uddannelsesvejledning (UU)

Jobcenter i
Uddannelseshuset

Job- og Aktivhuset

Jobhuset

Jobcenter Aalborg

Uddannelseshuset

Job- og Ydelsesafdelingen

Afrapportering vedrørende fremtidig sekretariatsbetjening af

Handicaprådet, Integrationsrådet og Uddannelsesrådet

Aalborg d. 22-04-2021

Baggrund
I forbindelse med ny forvaltningsstruktur har den udvidede magistrat foreslået, at betjeningen af
hhv. Handicaprådet, Integrationsrådet og Uddannelsesrådet flyttes fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til den ny Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning.
Dette sker med udgangspunkt i, at det er vigtigt at de nævnte råd er tæt på at kunne øve indflydelse på indsatserne i Beskæftigelses, Social- og Handicapforvaltningen. Men det er en væsentlig pointe, at de på hver deres ressortområde rådgiver hele Aalborg Kommune.
I det følgende beskrives den fremtidige sekretariatsbetjening af de tre råd med udgangspunkt i
beskrivelser udarbejdet til den udvidede magistrat.
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1. Handicaprådet
1.1 Rådets kompetenceområde:
Nedsættelse af et kommunalt Handicapråd er obligatorisk i henhold til § 37a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Handicaprådet i Aalborg Kommune rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan
tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske
som administrative initiativer.
Rådet har høringsret i alle kommunale initiativer, som har betydning for mennesker med handicap
Rådet er sammensat af 7 repræsentanter indstillet af Danske Handicaporganisationer samt 7
kommunale medlemmer, heraf 2 medlemmer af byrådet.
1.2 Rådets samarbejdsflader i forhold til kommunens forvaltninger
Ny Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning, NY Børne- og Ungeforvaltning og ny Ældreog Omsorgsforvaltning i forhold til kommunale indsatser og initiativer
By- og Landskabsforvaltningen ift. tilgængelighed af udendørsarealer og bygninger
Sekretariatsbetjening af udvalget
1.3 Drift af udvalget
Personale: 0,3 normering
Driftsudgifter: 60.000 kr.
1.4 Forventet praktisk forankring af udvalget:
Den rent praktiske betjening af Handicaprådet foreslås forankret i sekretatet for den en ny Voksenafdeling i den ny Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning.
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2. Integrationsrådet
2.1 Rådets kompetenceområde:
Oprettelse af et Integrationsråd er en mulighed kommuner har i henhold til Integrationslovens §
42, hvilket Aalborg Kommune har benyttet sig af.
Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Integrationsrådet har høringsret i forbindelse med indstillinger af integrationsmæssig relevans, der forelægges de politiske udvalg og kan af egen drift eller efter anmodning yde rådgivning i integrationsspørgsmål og
afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af byrådet.
Rådet består af 17 repræsentanter, herunder borgere med anden etnisk baggrund end dansk
samt kommunale repræsentanter og repræsentant for Dansk Industri og LO (nu FH Nordjylland).
Rådmanden for SUN er i dag næstformand for rådet.
2.2 Rådets samarbejdsflader i forhold til kommunens forvaltninger
Ny Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning – integrations- og beskæftigelsesindsatser
Ny Børne- og Ungeforvaltning og Ældre- og Omsorgsforvaltning – borgere med anden etniske
baggrund end dansk
Borgmesterens Forvaltning – ikke-vestlige indvandrere i AaKs arbejdsstyrke
2.3 Drift af udvalget
Personale: 0,1 normering
Driftsudgifter: 90.000 kr.
2.3 Forventet praktisk forankring af udvalget:
Den rent praktiske betjening af Integrationsrådet foreslås forankret i sekretariatet i Job- og Ydelsesafdelingen, hvorunder Job- og Integrationshuset hører.
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3. Uddannelsesrådet
3.1 Rådets kompetenceområde:
Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune er nedsat henhold til Lov om kommunernes styrelse § 17,
stk. 4 som en rådgivende instans for byrådet gennem Sundheds- og Kulturudvalget.
Uddannelsesrådet skal jf. udvalgets forretningsorden bistå med at sætte fokus på de vigtigste
spørgsmål med henblik på at styrke Aalborg som uddannelsesby.
Herunder med særligt henblik på at ruste Aalborg og uddannelsesinstitutionerne i den skarpe
konkurrence mellem uddannelsesbyer i Danmark om at tiltrække studerende, hvilket medfører en
markedsføring af Aalborg som uddannelsesby.
Udannelsesrådets aktiviteter tager udgangspunkt i Uddannelsesstrategi 2019-2022
Uddannelsesrådet er sammensat af tre repræsentanter for byrådet, repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne (herunder Skoleforvaltningen), erhvervslivet, kultur- og fritidslivet, vejledningsinstitutioner, elever/studerende samt Region Nordjylland.
3.3 Rådets samarbejdsflader i forhold til kommunens forvaltninger
Ny Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning – bl.a. den koordinerede ungeindsats KUI –
som led i at få flere unge til at tage en uddannelse, det regionale Vækst Via Viden program, samarbejde med AAU og UNC om at øge jobmulighederne for studerende og nyuddannede, arbejdet
med at sikre lærepladser til unge,
Ny Børne- og Ungeforvaltning om overgangen fra skole til uddannelser
By- og Landskabsforvaltningen ift. boliger og bymiljø
Borgmesterens Forvaltning ift. erhvervsudvikling og markedsføring
Sundheds- og Kulturforvaltningen ift, sundheds-, kultur- og fritidstilbud
Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i kommunen
2.3 Drift af udvalget ifølge oplysninger fra SUN:
Personale: 0,3 normering
Driftsudgifter: 250.000 kr.
2.4 Forventet praktisk forankring af udvalget:
Den rent praktiske betjening af Uddannelsesrådet foreslås forankret i sekretariatet i Job- og Ydelsesafdelingen, hvorunder Uddannelseshuset hører.
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Afrapportering fra faglig arbejdsgruppe vedr. handicapområdet
Magistraten har på møde den 12. april 2021 besluttet, at hovedparten af Handicapafdelingen, Visitationen Voksen handicap og Fremdrift skal indgå sammen med den nuværende Job- og Ydelsesafdeling, Socialafdeling og dele af den nuværende Børne- og Familieafdeling i en ny Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning. På baggrund af det kommissorie, der er formuleret i den forbindelse, har en faglig arbejdsgruppe med leder- og medarbejderrepræsentanter fra henholdsvis Ældre- og Handicapforvaltningen og
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen drøftet principper for organisering af ny forvaltning samt synergier og overlap mellem de forskellige organisatoriske enheder på handicapområdet. Med afsæt i kommissoriet kan arbejdsgruppen anbefale en overordnet organisering af den nye forvaltning, samt anvise områder og temaer, som skal yderligere belyses i den kommende periode, med henblik på at kvalificere endelig
organisering.

Principper for organisering
Arbejdsgruppen har drøftet hvilke principper, der skal lægges til grund for organisering af den nye forvaltning. Særligt fire principper lægges til grund for organiseringen.
Organiseringen skal udgøre et stærkt grundlag for styring af ressourcer og kerneopgave. Den nye forvaltning kommer til at bestå af flere fagområder, som erfaringsmæssigt og på landsplan har vist sig krævende
at styre. I budgetforliget for 2021 adresserede forligspartierne udfordringen ved at bestille en analyse,
hvilket også skal ses i lyset af, at handicapområdet var organiseret i flere forvaltninger. Formålet med analysen var at belyse, hvordan de styringsmæssige forhold på voksenhandicapområdet kunne udvikles, med
særligt blik på udviklingstiltag, der gør mennesker med handicap mere selvhjulpne og komme med anbefalinger til styringsmodel og serviceniveau på området. Analysen skulle også komme med anbefaling om
fremtidig organisering af voksenhandicapområdet. Ved at lave en organisering af det samlede handicapområde i en forvaltning, der tager højde for styringsudfordringerne, er der ikke længere behov for denne
analyse.
Myndighed og udfører i samme afdeling men adskilt på lederniveau 3. Den nye Beskæftigelses-, Social- og
Handicapforvaltning organiseres efter at have udfører og myndighed i samme afdeling, men adskilt på lederniveau 3. Den nuværende Familie- og Beskæftigelsesforvaltning har gode erfaringer med at organisere
myndighed og udfører i samme afdeling. Det vurderes at give de bedste forudsætninger for faglig og økonomisk styring og udvikling af det konkrete fagområde. Ved at organisere under samme afdelingschef gives der de bedste forudsætninger for at udvikle og udveksle ledelsesinformation, som tager højde for
både tilbuddenes og myndigheds behov og viden, hvilket er en forudsætning for udvikling samt god faglig
og økonomisk styring. En anden væsentlig forudsætning for udvikling, faglig og økonomisk styring er den
ledelsesmæssige dialog mellem myndighed og udfører. Ved at organisere myndighed og udfører i samme
afdeling, understøttes en tæt ledelsesmæssig dialog. Via den tætte kontakt og dialog sikres en løbende
opmærksomhed på justering, tilpasning og udvikling af tilbud afhængig af behov. Dette organiseringsprincip understøtter, at der løbende er de rette tilbud til borgerne til rette pris og understøtter således en
økonomisk og faglig bæredygtig drift.
Overordnet opdeling efter børn – voksen. Hidtil har voksenhandicap- og udsatteområderne organisatorisk
været opdelt på baggrund af borgers forsørgelsesgrundlag, uagtet at servicelovsbestemmelserne ikke
skelner mellem borgers forsørgelsesgrundlag. Myndighed på børneområdet har hele tiden været samlet i
den nuværende socialafdeling, men der har været tilbud til børn med handicap i flere forskellige afdelin-

ger. I den nye Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning er det et bærende princip at opdele afdelinger efter børn – voksen. Det giver mening, da børne- og voksenområderne administreres efter forskellige
lovgrundlag og fordi behov, muligheder og indsatser er forskellige for børn og voksne.
Indfri de beskrevne fordele ved sammenlægning og synergier mellem beslægtede områder
I det materiale Den udvidede Magistrat har lagt til grund for det videre arbejde med at lave en Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning, anføres flere fordele og synergier ved at samle netop disse områder. Det videre arbejde skal således indfri nedenstående fordele og synergier:
•
•
•
•
•
•
•

•

Sikre sammenhæng og gode overgange for børn, unge og voksne med behov for specialiserede
sociale indsats over et livsforløb.
Give mere lige adgang til uvisiterede tilbud uanset forsørgelsesgrundlag
Én fælles indgang til Aalborg Kommunes voksenhandicapområde, som er overskuelig for både
borgere, fagprofessionelle og samarbejdspartnere
Understøtte intensionerne i strategien Nye Fælles Veje, som blandt andet er formuleret for at
styrke sammenhængen mellem specialiserede indsatser
Indfri synergier ved at tænke beskæftigelsesindsatser og voksenhandicapområdet sammen
Understøtte sammenhæng mellem indsatser inden for socialpsykiatrien og udsatte området. De
to områder har sammenfald og overlap i både tilbud og målgrupper.
Understøtte og koordinere sammenhængende og helhedsorienterede indsatser til borgere, med
flere og komplekse problemstillinger, fx psykiatriske diagnoser, misbrug og problemer i forhold til
beskæftigelse.
Handicapområdets erfaringer med det rehabiliterende sigte kan bidrage med ny viden til beskæftigelsesindsatsen, det sociale område og uddannelsesvejledningen.

Med afsæt i ovenstående principper for organisering i Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltningen
bør organiseringen også sikre klare linjer mellem de forskellige afdelinger og underliggende enheder, så
der ikke drives overlappene tilbud flere steder i forvaltningen. Med udgangspunkt i de nuværende forvaltninger og afdelinger, kan der konstateres slægtskab og overlap mellem flere af de opgaver og tilbud, som
aktuelt er i henholdsvis Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. For
eksempel administrerer Visitationen Voksenhandicap i nuværende Ældre- og Handicapforvaltning og Specialgruppens Voksenteam i nuværende Familie- og Beskæftigelsesforvaltning de samme paragraffer og
Center for Sociale Indsatser i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen driver tilbud til voksne udsatte og
handicappede, som er komplementerende med visse tilbud i Handicapafdelingen. Det gælder fx inden for
misbrugsområdet og bo- og støttetilbud til borgere med multikomplekse problemer og adfærd. På børneområdet rummer Fagcenter for Autisme og ADHD tilbud til børn med autisme, ligesom der også er tilbud
til målgruppen i Center for Dag- og Døgntilbud og Center for Sociale indsatser i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Overgang til ny forvaltning er en stor forandringsproces, og det er et væsentligt hensyn at sikre driften i
overgangen. Det gøres ved i første omgang ikke at foretage flere og større ændringer, end der umiddelbart følger af ovenstående principper. Der kan på lidt længere sigt, og på baggrund af yderligere analyse
og erfaring, vise sig behov for at justere i organiseringen i de enkelte afdelinger og måske i mindre omfang
mellem afdelingerne. Sådanne justeringer vil dog ikke blive foretaget, uden forudgående inddragelse af
relevante medarbejdergrupper.
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Organisering af Handicap og beslægtede områder i ny forvaltning
På baggrund af ovenstående principper og hensyn organiseres Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltningen med afsæt i tre drifts- og borgerrettede afdelinger. Voksenafdelingen, Børne- og Familieafdelingen og Job- og Ydelsesafdelingen. Afsættet for Voksenafdelingen er den nuværende Handicapafdeling
jf. bilag og afsættet for Børne- og Familieafdelingen er den nuværende Socialafdeling, som dog justeres
efter ovenstående principper for organisering. Hertil kommer, at det nuværende Center for Sociale Indsatser rummer forskellige specialiserede sociale indsatser til både børn og voksne. Jf. ovenstående princip
om opdeling i børn og voksen, vil centrets tilbud blive organiseret i henholdsvis Voksenafdelingen og
Børne- og Familieafdelingen, på baggrund af det konkrete tilbuds målgruppe. Nedenstående organisationsdiagram viser den overordnede organisering af Beskæftigelses-, Social- og Handicapafdelingen.

Voksenafdelingen
Voksenafdelingens målgruppe er voksne borgere med behov for tilbud efter serviceloven og omfatter således både borgere med handicap og socialt udsatte borgere. Det omfatter botilbud, støttetilbud, behandlingsmæssige tilbud, BPA ordninger mv. Afsættet for Voksenafdelingen er den nuværende Handicapafdelings tilbud til voksne med undtagelse af Valmuehaven og Firkløveret (som i henhold til kommissorie
ikke længere skal organiseres sammen med det øvrige handicapområde), svarende til 1554 normeringer.
Ud over de tilbud til voksne med handicap, som overgår fra den nuværende Handicapafdeling, består afdelingen af Fremdrift, som aktuelt drives af Myndighedsafdelingen i Ældre- og Handicapforvaltningen, de
tilbud under Center for Sociale Indsatser, som er målrettet voksne borgere samt bostøttekorpset fra Center for Dag- og Døgntilbud og voksenvisitationerne fra Specialgruppen og Visitationen Voksenhandicap.
Center for Sociale Indsatser vil fortsat være et center på niveau 3. I overensstemmelse med principperne
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for organisering, indeholder Voksenafdelingen således både udfører tilbud og myndighedsopgaver målrettet voksne borgere. Voksenafdelingens får en samlet normering på ca. 1884 og ledes af nuværende chef
for Handicapafdelingen. Nedenstående organisationsdiagram viser, hvordan Voksenafdelingen ser ud ved
overgang til ny forvaltning. Organisationsdiagrammet omfatter afdelingen til og med niveau 3, men er udvidet med de niveau 4 enheder, som beskrives i det følgende.

Ud over Handicapafdelingens nuværende fagcentre, udvides Voksenafdelingen med to organisatoriske
enheder/centre på niveau 3 – Visitationsenheden og Center for Sociale Indsatser. Konkret tilføres den nuværende Handicapafdeling følgende enheder:
•

Visitationen Voksenhandicap, fremover Voksenafdelingens Visitationsenhed. Visitationen løser
myndighedsopgaver efter serviceloven og målgruppen er voksne borgere med nedsat fysisk eller
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psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Visitationen udreder og visiterer således til
bostøtte (SEL § 85), botilbud (SEL §§ 107 og 108 samt § 85 i almennyttigt byggeri efter ABL § 105),
BPA ordninger (SEL §§ 95 og 96), merudgifter (SEL § 100), dagtilbud (SEL § 104) mv. Visitationen
Voksenhandicap har aktuelt ikke myndighed på udsatte området, men vil få det i ny forvaltning.
Visitationen Voksenhandicaps normering er 48,4. Visitationen organiseres i ny forvaltning som en
enhed på niveau 3 og er dermed sideordnet fagcentrene.
•

Specialgruppens Voksenteam bliver i ny forvaltning en del af Voksenafdelingens Visitationsenhed.
Ift. den lovgivning der administreres, har Specialgruppens Voksenteam den samme målgruppe
som Visitationen Voksenhandicap og visiterer således til samme typer af tilbud, dog undtaget BPA
området. Den væsentligste forskel har hidtil været, at Specialgruppes Voksenteams målgruppe,
ikke er tilkendt pension, modsat målgruppen i Visitationen Voksenhandicap. Hertil kommer dog,
at Specialgruppens Voksenteam også løser myndighedsopgaver på udsatte området og således
sagsbehandler på §§ 109 og 110. Specialgruppens voksenteams normering er 26,3.

•

Rusmiddelafsnittet. Rådgiver, visiterer og behandler borgere med overforbrug/misbrug og afhængighed af alkohol og stoffer. Tilbuddet retter sig også til borgere med tidligere misbrug, eller
misbrugsrelaterede problemer. Der er åben rådgivning og visitation, substitutionsbehandling og
efterbehandling efter Servicelovens og Sundhedsloven. Café VæXt, der er en alkohol- og stoffri
café for voksne, er også tilknyttet Rusmiddelafsnittet. Rusmiddelafsnittets normering er 26,4 og
organiseres fortsat i Center for Sociale Indsatser.

•

Rusmiddelafsnittet – behandling. Yder ambulant behandling til borgere med overforbrug/misbrug
og afhængighed af alkohol og stoffer, herunder indsatser ift. deres pårørende. Der er en ungeindsats for unge mellem 14 og 25 år, ligesom der er mulighed for børne- og familiesamtaler samt
børne-, unge- og forældregrupper. Af hensyn til det faglige fællesskab fastholdes ungetilbuddet i
Rusmiddelafsnittet. Behandlingsafsnittets normeringer er 29,5 og organiseres fortsat i Center for
Sociale Indsatser.

•

Svenstrupgård. Tilbyder midlertidigt ophold efter SEL § 110 til borgere med særlige, sociale problemer. Der er forsorgsafdeling, erhvervsintroduktion, værksted (SEL §§ 103 og 104) m.m. Desuden har Svenstrupgård tilbud om aflastningsophold eller permanent ophold på Det Alternative
Plejehjem (SEL §§ 107 og 108), der er målrettet borgere, som har behov for en plejehjemsplads,
men pga. misbrug og særlige sociale problemer ikke kan bo på et ordinært plejehjem. Svenstrupgårds normering er 76,1 og organiseres fortsat i Center for Sociale Indsatser.

•

Bo- og Gadeteam. Målgruppen er socialt udsatte og hjemløse borgere i Aalborg Kommune. Bo- og
Gadeteamet består af fire opgangsfællesskaber med i alt 135 lejligheder samt et opsøgende gadeog SKP-team efter SEL § 99. Bo- og Gadeteams normering er 18 og organiseres fortsat i Center for
Sociale Indsatser.

•

Voksenbøgen. Målgruppen er voksne i alderen 18 år og opefter med psykiske og sociale funktionsnedsættelser. VoksenBøgen tilbyder botilbud (SEL §§ 107 og 108), mindre indgribende dagtilbud (§§ 103 og 104), tilbud om støtte i hjemmet (SEL §85), særligt tilrettelagte uddannelsesforløb
(STU), afklaringstilbud efter LAB §§ 37.b og 32, konsulentydelser for blandt andet VISO samt forebyggende støtte etableret efter SEL § 82 kaldet VITO. Voksenbøgens normering er 67,2 og organiseres fortsat i Center for Sociale Indsatser.
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•

Tilbud med driftsaftale. Center for Social Indsatser organiserer et væsentligt samarbejde med civilsamfundstilbud målrettet socialt udsatte borgere, som har driftsaftale med Aalborg kommune.
Det drejer sig om forskellige tilbud i regi af Kirkens Korshær, Frelsens Hær, Kofoeds Skole, Krisecenter for Kvinder, Den Sociale Skadestue, KFUM´s sociale arbejde, Blå Kors og Reden Aalborg.

•

Bostøttekorpset. Tilbyder bostøtte til voksne borgere med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtten ydes efter SEL § 85. Bostøttekorpsets normering er
30,8 og organiseres i Center for Autisme og ADHD. Begrundelsen herfor er, at Center for Autisme
og ADHD er det fagcenter, som har størst erfaring med de målgrupper, som modtager bostøtte
fra Bostøttekorpset.

•

Fremdrift. Fremdrift laver tidlig indsats og midlertidig rådgivning til borgere med nedsat funktionsniveau efter SEL § 82. Fremdrifts normering er 6,9. Fremdrift organiseres i Center for Autisme
og ADHD, derved sikres et tæt fagligt fællesskab med andre udfører, som har erfaring med tidlige
og forebyggende indsatser.

Strategiske overvejelser og proces i 2022

Med ovenstående organisering vil Voksenafdelingen kunne bevare fokus på driftssikkerhed ved overgang
til ny forvaltning. Med den nye forvaltningsopdeling får Voksenafdelingen en betydelig samarbejdsflade
over mod Ældre- og Omsorgsforvaltningen i relation til hjemmehjælp, sygepleje og træning. Der skal i den
kommende tid tages stilling til, om denne samarbejdsflade giver anledning til nye eller justerede samarbejdsaftaler mellem forvaltningerne.
I løbet af 2022 vil Voksenafdelingen med afsæt i ”Nye Fælles Veje” arbejde med strategisk udvikling, med
henblik på at indfri de potentialer, der er inden for rammerne af den overordnede organisering. Arbejdet
vil foregå med inddragelse af relevante interessenter, herunder medarbejdergrupper. Arbejdet skal afdække:
•

hvorvidt vi ved at samle indsatser på bostøtteområdet, dagtilbudsområdet mv, på tværs af fagspecialer, kan skabe et endnu større fokus på ‘indsatser for mennesker’ frem for ‘mennesker med
diagnoser’. En eventuel organisering på tværs af fagspecialer skal foregå på en måde, så den faglige viden i specialerne bevares og udbredes.

•

hvorvidt vi inden for de rammer, der er sat for den samlede Voksenafdeling, i et tæt samarbejde
mellem visitationsenheden og udførerenhederne, kan sikre én fælles tilgang, der tager afsæt i de
mennesker vi er her for og dermed understøtte sammenhængende indsatser.

•

hvorvidt vi ved at samle de specialiserede funktionerne på misbrugsområdet kan skabe endnu højere kvalitet i vores indsatser inden for misbrugsområdet som helhed.

•

hvorvidt vi i et tæt samarbejde på tværs af forvaltningen, kan skabe endnu større fokus på tidlige
og rehabiliterende indsatser til mennesker, der i løbet af livet bliver påført eller udvikler funktionsnedsættelser.

•

hvorvidt vi ved at skabe grundlag for et tættere samarbejde på tværs af de højt specialiserede fagområder og civilsamfundet, kan skabe endnu højere kvalitet i indsatser til mennesker med komplekse udfordringer.
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Børne- og Familieafdelingen
Børne- og Familieafdelingens målgruppe er børn, unge og familier, der er i en udsat eller sårbar situation. Afdelingen hjælper også børn og unge med sygdom eller handicap. Afdelingen arbejder med forebyggelse samt vejledning og støtte. Støtten kan være af forskellig karakter afhængig af det konkrete behov og den socialfaglige vurdering. Der kan være tale om indsats i hjemmet, dag- eller døgnbehandling i
kortere eller længere tid. Afdelingen indeholder både myndighed og udførertilbud til målgruppen.
Børne- og Familieafdelings samlede normering bliver ca. 825 og afdelingen ledes af nuværende chef for
Socialafdelingen.
Afsættet for Børne- og Familieafdelingen er den nuværende Socialafdeling, dog uden bostøttekorpset og
Specialgruppens Voksenteam, som jf. ovenstående overgår til Voksenafdelingen. Ud fra princippet om at
samle børne- og voksenområdet i hver sin afdeling, tilføres Børne- og Familieafdelingen De Specialiserede
Aflastningstilbud og De Specialiserede Døgntilbud fra nuværende Center for Sociale Indsatser og Nøddehuset fra den nuværende Handicapafdeling. Tilbuddene organiseres i Center for Dag og Døgntilbud. Alle
tre tilbud er oprettet efter SEL §66 stk. 1, nr. 7. Således samles forvaltningens tilbud til børn og unge i en
afdeling. Nedenstående organisationsdiagram giver et grafisk overblik over Børne- og Familieafdelingen til
og med niveau 3, men er udvidet med de niveau 4 enheder, som beskrives i det følgende.

Ud over den nuværende Socialafdeling udvides Børne- og Familieafdelingen med Center for Tværfaglig
Forebyggelse, ca. 166 normeringer, som også i dag er en del af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen,
og som blandt andet driver fritidscentrene, hvor målgruppen er børn og unge. Her ud over varetager centret forskellige forebyggende indsatser og forvaltningens del af SSP-indsatsen. Hertil kommer de organisa7/9

toriske enheder, som overgår fra nuværende Handicapafdeling og Center for Sociale Indsatser, da de leverer indsatser til børn og unge. Det drejer sig konkret om:
•

Nøddehuset. Nøddehuset er et aflastningstilbud til børn og unge med en diagnose inden for autismespektret og ADHD. Målgruppen er børn og unge op til 18 år, med mulighed for midlertidig forlængelse efter det 18. år. Normeringen på Nøddehuset er 34. Nøddehuset organiseres i Center for
Dag- og Døgntilbud.

•

De Specialiserede Døgntilbud. Målgruppen for tilbuddet er børn og unge med betydelige og varige
psykiske, mentale og sociale funktionsnedsættelser, og omfatter en aldersgruppe på 6-18 år. Børnene kan eksempelvis have diagnoser såsom ADHD, tourette, autisme, og personlighedsforstyrrelser. Målgruppen omfatter også børn med udadreagerende adfærd. Normeringen på de specialiserede døgntilbud er 96,6. De Specialiserede Døgntilbud organiseres i Center for Dag- og Døgntilbud.

•

De Specialiserede Aflastningstilbud. Tilbyder aflastning til familier med hjemmeboende børn
og unge. Målgruppen er børn og unge med betydelige og varige psykiske, mentale og fysiske
funktionsnedsættelser. Der er ligeledes tilknyttet et tilbud om hjemmepasning. Tilbuddet rummer desuden en mindre døgnafdeling. Normeringen er 68. De Specialiserede Aflastningstilbud
organiseres i Center for Dag- og Døgntilbud.

Strategiske overvejelser og proces i efteråret 2021

Den nye Børne- og Familieafdeling får væsentlige samarbejdsflader over mod Børne- og Ungeforvaltningen (skoler og dagtilbud) og internt ift. Voksenafdelingen og Job- og Ydelsesafdelingen i relation til
overgange til voksenområdet. Afdelingen styrkes ved at have samlet en bred vifte af såvel forebyggende, som støttende og behandlende tilbud til børn, unge og familier i dag- og døgnregi.
I løbet af efteråret 2021 og ind i 2022 vil der være følgende strategiske overvejelser, mhp. at indfri potentialerne i organiseringen.
•
•
•
•

Opmærksomhed på at blive endnu bedre til at sikre de gode overgange til voksenområdet,
både i KUI (den kommunale ungeindsats) men også mellem indsatserne til de unge.
Have den rigtige organisering herunder partnerskaber med civilsamfundet, med henblik på at
være forberedt på ny lovgivning/nye aftaler i forhold til ”Barnet Først”
Opmærksomhed på optimering og samarbejdet mellem aflastningstilbud og i øvrigt aflastning
også i familiepleje med fokus på indsatstrappen.
Sikre de rette rådgivningstilbud med viden fra praksis mhp. god kvalitet i de tidligere og støttende indsatser til børn, unge og familier.

Processen sker med inddragelse af ledere og medarbejdere og skal dels sikre at afdelingens kerneopgave og strategiske retning står klart, men også at den nye afdeling står som en samlet afdeling, og de
nye enheder således bliver godt integreret i afdelingen.

Job- og Ydelsesafdelingen
Job- og Ydelsesafdelingen ændres ikke umiddelbart som konsekvens af en samling af handicapområde,
men Job- og Ydelsesafdelingen udvides med Ungdommens Uddannelsesvejledning i forbindelse med ny
forvaltningsstruktur.
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Der er væsentlige samarbejdsflader og komplementerende tilbud i den kommende Voksenafdeling og
Job- og Ydelsesafdelingen, som skal belyses yderligere efter overgang til ny forvaltning. Det gælder særligt
ift. beskyttet beskæftigelse (SEL §103) og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
Herudover er der også samarbejdsflader i fht Hjerneskadecentret og i relation til bevilling, godkendelse og
matchning af løntilskudsjob til pensionister.
Der er således basis for at styrke samarbejdet mellem Job- og Ydelsesafdelingen og handicapområdet og
dermed understøtte, at borgere kan få en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Efter sommerferien
2021 igangsættes en proces, hvor relevante repræsentanter fra de to afdelinger byder ind med idéer til,
hvor samarbejdet mellem afdelingerne konkret kan styrkes.
Den koordinerede unge indsats (KUI) er forankret i Job- og Ydelsesafdelingen i et tæt samarbejde med
Børne- og Familieafdelingen. Målgruppen for indsatsen er unge i alderen 15-30 år, så Voksenafdelingen vil
også have relevante indsatser ift. målgruppen. Der vil fortsat være en opmærksomhed på at udvikle KUI
samarbejdet, med henblik på at understøtte, at unge får uddannelse og/eller job samt understøtte gode
overgange fra ung til voksen.
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BILAG til afrapportering fra faglig arbejdsgruppe vedrørende handicapområdet – Beskrivelse af
opgaven/området, der flytter fra Ældre- og Handicapforvaltningen til ny forvaltning

I det følgende præsenteres en kort skitsering af de opgaver, der flyttes fra Voksen Handicapområdet i den
nuværende Ældre- og Handicapforvaltning til den ny Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning.

Skitsering af opgaven/området, der flyttes fra Voksen Handicapområdet samt det juridiske
grundlag for opgaven
Fra Voksen-handicapområdet flytter:
• Visitation Voksen Handicap, Myndighedsafdelingen
• Fremdrift, Myndighedsafdelingen
• Handicapafdelingen (undtaget få tilbud)
Visitation Voksen Handicap
Enheden varetager bevillingen til Servicelovsydelser, som er rettet til voksne mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer, som er tildelt social pension. Det drejer sig
om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dækning af merudgifter efter SEL § 100
Bevilling af bostøtte efter SEL § 85
Bevilling af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter SEL §§ 103 og 104
Bevilling af midlertidige og varige botilbud efter SEL §§ 107 og 108 samt SEL 85 i boliger efter ABL
105)
Personlig hjælperordning, ”BPA” efter SEL §§ 95 og 96
Ledsage- og kontaktpersonsordninger efter SEL §§ 97 og 98
Tilskud til tilbud om individuel tidsbegrænset hjælp efter SEL § 82
Bevilling af aflastningstilbud efter SEL § 84
Bevilling af behandlingstilbud efter SEL § 102
Bevilling af særlige pladser i psykiatrien efter Psykiatriloven § 42a
Hertil kommer SEL § 110 fra Visitationen Støtte og Omsorg

Fremdrift
Fra Myndighedsafdelingen flytter desuden tilbuddet Fremdrift, som arbejder med tidlige afgrænsede indsatser og rehabiliteringsforløb samt midlertidig rådgivning til borgere med nedsat funktionsniveau efter
SEL § 82.

Handicapafdelingen

Fra den nuværende Handicapafdelings 6 enheder - flytter udførelsen af Servicelovsydelserne i forhold til
borgere med social pension i form af:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bostøtte i eget hjem efter SEL § 85
Dagtilbud i form af tilbud om beskyttet beskæftigelse samt tilbud om aktivitets- og samværstilbud
– visiterede og uvisiterede efter SEL §§ 103 og 104
Botilbud efter SEL §§ 107 og 108 samt § 85 i boliger efter Almenboliglovens § 105 (med undtagelse af Valmuehaven og Firkløveret – se nedenfor). Derudover enkelte pladser efter § 66, stk. 1
Aflastningstilbud efter SEL §§ 66, stk. 1 samt 107 (aflastning § 52, stk. 3 samt §§ 44/84 (afløsning/aflastning)
Ledsagelse efter SEL § 97
Kontaktperson til døvblinde efter SEL § 98
Støttekontaktperson efter SEL § 99
Ambulante tilbud:
o Udredning, specialiseret undervisning, rehabiliterende træning, rådgivning og vejledning
til børn, unge og voksne med tale-, sprog- og kommunikative vanskeligheder samt til børn
og voksne med erhvervet hjerneskade. Dette tilbydes på Hjerneskadecentret/Taleinstituttet, efter Lov om Specialundervisning for voksne, Folkeskoleloven samt Serviceloven
o Misbrugsbehandling til mennesker med nedsat psykisk funktionsniveau. Tilbydes i Vamis
efter SEL § 101 og SUL § 141

Fra udførerdelen flytter desuden de tværgående enheder Aalborg AKTIV og Aalborg FRI-tid, som varetager
hhv. beskæftigelsestilbud til borgere med social pension samt matchning og fremme af frivillige fællesskaber.
Endelig flytter de administrative og udviklingsmæssige understøttende opgaver, der i dag udføres i Handicapafdelingens Sekretariat til den nye forvaltning.
Hvad flytter ikke fra Handicapafdelingen: 2 af Handicapafdelingens tilbud er i oplægget fra den udvidede
Magistrat fremadrettet foreslået samdriftet med Ældre- og Omsorgsforvaltningens plejehjem. Der er tale
om Botilbuddet Firkløveret samt Bo- og Aflastningstilbuddet Valmuehaven. Begge disse tilbud er bygningsmæssigt forbundet med plejehjem.
Derudover er der lagt op til, at Specialbørnehaven Birken flyttes over i den nye Børne- og Ungeforvaltning.

Nuværende organisering af opgaven/området
Visitation Voksen Handicap er den bevilligende myndighed på Voksen Handicapområdet og har ca. 50
ansatte (48,4 årsværk) – herunder 1 chef, en assisterende chef samt 3 teamledere. Afdelingen består af 3
funktionsopdelte teams:
• Team Bostøtte
• Team Botilbud
• Team Hjælperordning
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Hvert team varetager bevilling, sagsbehandling mv. af ydelser i overensstemmelse med opdelingen af fagenheder i Handicapafdelingen.
Afdelingen består desuden af et sekretariat med bl.a. jurist, økonomistyrer, boligstyrer, sekretær og faglige konsulenter.

Fremdrift har 7 ansatte (6,9 årsværk) – herunder 1 leder. Fremdrift er i dag organiseret som en udførerenhed under myndighedschefen. Der varetages dog også visitation i samspil med Visitation Voksen Handicap.
Handicapafdelingen (excl. Birken som overgår til BU forvaltningen og Valmuehaven og Firkløveret som
bliver i Ældre- og Omsorgsforvaltningen) har ca. 2090 ansatte (1.590,33 årsværk) – herunder 1 afdelingschef, 6 enhedschefer, 32 ledere og 40 assisterende ledere. Afdelingen består af 6 enheder. De 5 af enhederne er funktionsopdelte enheder med følgende opdeling:
• Autisme/ADHD
• Erhvervet hjerneskade og fysiske handicaps
• Socialpsykiatri
• Særlige tilbud
• Livskraft
(de to sidste rettet mod mennesker med udviklingshandicaps). De 5 enheder rummer alle både dag-, boog bostøttetilbud.
Den 6. enhed er de tværgående enheder, som består af Aalborg AKTIV, Aalborg FRI-tid samt Handicapafdelingens sekretariat. Handicapafdelingens sekretariat består af 4 teams:
• Team Strategi og Udvikling
• Team Økonomi
• Team Uddannelse og Personale
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•

Team Driftsadministration og IT

Se i øvrigt vedlagte bilag for en samlet personaleopgørelse for det område, der flytter

De væsentligste samarbejdsflader/snitflader
Voksen-handicapområdet har snitflader til:
Andre områder i en kommende Beskæftigelses- Social- og Handicapforvaltning:
•
•
•
•

Det specialiserede børneområde: Overgangen fra barn/ung til voksen hvor der skiftes fra børneparagraffer til voksen-bestemmelserne.
Udsatteområdet (misbrugsbehandling, forsorgshjem, krisecenter).
Det specialiserede undervisningsområde for voksne, herunder STU-området (de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser).
Beskæftigelsesområdet, særligt for så vidt angår de borgere, der ikke er bevilliget pension, idet
denne gruppe borgere er omfattet af en række beskæftigelsesmæssige krav, indsatser og muligheder.

Fagområder i en kommende Ældre- og Omsorgsforvaltning
•

De servicelovsbestemmelser i Ældre- og Omsorgsforvaltningen, der er organiseret på ældreområdet, men hvor tildelingen er uafhængig af alder - bevilling af hjemmehjælp, genoptræning og vedligeholdelsestræning, hjælpemidler, aflastningstilbud, forbrugsgoder, bil, boligindretning mv. Ældreområdet visiterer og leverer på nuværende tidspunkt træning efter SEL §85 på en række
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•

botilbud. Der indgås mellem Ældre- og Sundhedschef og den nuværende Handicapchef aftale om
samarbejdet på dette område fra 2022.
Sundhedsområdet / hjemmesygeplejen – en stor del af borgerne på det specialiserede socialområde har mange sundhedsmæssige problemstillinger, og dermed behov, der rækker ind i sundhedslovgiv- ningen (fx medicinadministration, sårpleje mv.). Der indgås mellem Ældre- og Sundhedschef og den nuværende Handicapchef tillige aftale om samarbejdet på dette område fra
2022.

Nuværende fysiske placering
Visitation Voksen Handicap er fysisk placeret i Myndighedshuset på Lindholm Brygge i Nørresundby, hvor
den nuværende Ældre- og Handicapforvaltnings øvrige visitationsenheder også er placeret
Fremdrift er fysisk placeret i Prinsensgade i Aalborg
Handicapafdelingens administration er placeret på hhv. Storemosevej og Viren i Hammer Bakker, Vodskov samt i Rantzaugade 8 i Aalborg. Hjerneskadecentret/Taleinstituttet er placeret på Borgmester Jørgensens Vej i Aalborg, mens Vamis ligger i Dag Hammerskjølds Gade i Aalborg.
Dag- og botilbud mv. ligger fordelt i hele Aalborg Kommune1 og de forskellige bostøtteteams udgår fra
forskellige lokationer i kommunen. Antalsmæssigt fordeler de sig således:
•
•
•
•
•

1

42 matrikler til botilbud (ca. 760 borgere på botilbud)
14 matrikler til dagtilbud (ca. 580 borgere i dagtilbud)
22 kontormatrikler som udgangspunkt for bostøtte (ca. 1260 borgere modtager bostøtte)
12 matrikler til uvisiterede tilbud (ca. 500 borgere i uvisiterede tilbud)
3 matrikler til aflastning til børn og unge (ca. 60 borgere i aflastning)

Derudover enkelte tilbud beliggende udenfor Aalborg Kommune
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Drift af Ligestillingsudvalget

Beskrivelse af opgaven/området og det juridiske grundlag for opgaven

Ligestillingsudvalget er et rådgivende §17 stk. 4 udvalg for byrådet i henhold
til Styrelsesloven.
Formålene med Ligestillingsudvalget er ifølge gældende forretningsorden at
arbejde for ligestilling blandt de ansatte i kommunen i overensstemmelse
med kommunens ligestillingspolitik, at tage kontakt til MED-udvalgene, at
være initiativtager både i den interne og den eksterne offentlige debat om
ligestillingsproblemer og at tilrettelægge arrangementer, møder og konferencer i kommunen om ligestillingsspørgsmål.
Opgaverne er at undersøge ligestillingsforhold mellem mænd og kvinder ansat i kommunen, herunder undersøge ligebehandlingsforhold mellem andre
grupper, at igangsætte en debat herom i kommunen, at udarbejde handlingsplaner til fremme af ligestillingen og at udarbejde kommunens ligestillingsredegørelse efter bestemmelserne i lov om ligestilling af kvinder og
mænd.
Udvalget består af medlemmer af byrådet, kommunens 7 forvaltninger (udpeget af FMU) samt en repræsentant fra hhv. Handicaprådet og Integrationsrådet.

Nuværende organisering

Sundheds- og Kulturforvaltningen, Direktørens sekretariat

Væsentlige samarbejdsflader/snitflader

- Alle syv forvaltninger fsva. arbejdsgiverrollen i Aalborg Kommune
- Hoved-MED-udvalget (HMU)
- Integrationsrådet og Handicaprådet

Nuværende fysiske placering, herunder om
opgaveløsningen forudsætter særlige forhold

- Fysisk placering: Danmarksgade 17, 9000 Aalborg
- Særlige forhold: Umiddelbart ingen

Øvrige opmærksomheder

- Med vedtagelsen af Aalborg Kommunes personalepolitik og efterfølgende delpolitikken om mangfoldighed er der en problemstilling med
forankring af ansvaret for ligestilling internt AaK, i og med ledelses- og
MED-system gennem personalepolitik og delpolitik har ansvaret herfor
- Med muligheden for at undersøge ligebehandlingsforhold mellem andre
grupper en mænd og kvinder er der uklarhed i snitfladen til fx Integrationsrådet og Handicaprådet
- Den politiske repræsentation i et udvalg primært rettet mod interne forhold i AaK kan give uklarheder ift. ledelses- og MED-system

Afrapportering fra faglig arbejdsgruppe vedr. forebyggende medarbejdere
Jf. kommissoriet for faglige arbejdsgruppe i relation til ændring af forvaltningsstruktur 2021 skal arbejdsgruppen
udarbejde følgende leverancer:
1.

Personaleopgørelser knyttet til opgaven (med udgangspunkt i fælles skabelon fra PL-gruppen)

Organisation niveau
1
Sundheds- og
Kulturforvaltningen

Organisation
niveau 2
Sundhed Kollektiv
Trafik og Adm.

Organisation
niveau 3
Aalborg
Sundhedscenter

Organisation Organisation Organisation
niveau 4
niveau 5
niveau 6
Fuldtid Personer
Forebyggende
Medarbejdere Ialt
Ialt
10,0
10

De 10 fuldtids personer fra ovenstående SD-træk fordeler sig på ca. 9,2 årsværk således:
-

7 fuldtidsansatte
2 nedsat tid
1 fleksjob (centralt finansieret)

Divergensen kan forklares med, at medarbejderne på nedsat tid har været sat op i tid, således ovenstående billede af
10 ansatte på fuld tid er et midlertidigt billede. Pr. 1. januar 2022 er der tale om ca. 9,2 årsværk.
2. Beskrivelse af opgaven/området, der flyttes
Formålet med forebyggende hjemmebesøg er overordnet at bidrage til øget tryghed, trivsel og sundhed hos borgeren
ved at:
-

-

understøtte den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre borgere ved at yde råd og
vejledning om aktiviteter og støttemuligheder
gøre borgeren opmærksom på tilbud, som vil kunne bidrage til at forebygge eller løse eventuelle problemer,
inden de udvikler sig. Fx ved at informere borgeren om frivillige organisationers tilbud til ældre, kommunale
tilbud af både sundheds- og socialfaglig karakter samt hvordan sociale netværk kan styrkes
understøtte borgeren i at udnytte egne ressourcer bedst muligt, mestre egenomsorg og dermed styrke
autonomien samt bevare funktionsniveauet længst muligt eller om muligt forbedre dette.

Målgruppen for det forebyggende hjemmebesøg er ældre, som i høj grad klarer sig selv i hverdagen, dvs. ikke
modtager kommunal hjælp eller kun i begrænset omfang har brug for hjælp og støtte efter servicelovens
bestemmelser, og som ikke bor i plejebolig. Det indebærer, at borgere som modtager både personlig pleje og praktisk
hjælp efter § 83 i serviceloven er undtaget fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.
I 2021 vil der i det forebyggende hjemmebesøgs team være fokus på styrket lokalt samarbejde, dels ved at gøre sig
erfaringer for afvikling af kollektive arrangementer i lokalområder og ved at styrke samarbejdet med
civilsamfundsaktører og fortsat brobygning samt følgeskab dertil. Der vil ligeledes være fokus på udvikling af ydelser,
med baggrund i erfaringer for digital og telefonisk vejledning, som er gjort i forbindelse med Covid-19.
3. Beskrivelse af det juridiske grundlag for opgaven
jf. servicelovens § 79a, skal kommunen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til følgende grupper med følgende faste
intervaller:
•

ældre, som bor alene, i det år de fylder 70 år

•

alle ældre i de år de fylder 75 år og 80 år

•

alle ældre årligt fra de er fyldt 82 år

•

ved tab af ægtefælle vil borgere fra 65 år modtage et tilbud om besøg

•

målgrupper for behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg: ældre i alderen 65 år og op, som er i særlig
risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne

•

Det er muligt at henvende sig til det forebyggende hjemmebesøgs team, med en bekymringshenvendelse.
Bekymringshenvendelser kan komme fra pårørende, forskellige interne og eksterne aktører og

samarbejdspartnere, der vurderer, at en given borger har behov for en forebyggende indsats. Hvis borgeren
er interesseret i et forebyggende hjemmebesøg, tilbydes dette
Lovgivningen har åbnet op for, at der kan afholdes kollektive arrangementer. Hvis borgere ikke ønsker at deltage i et
kollektivt arrangement, skal et individuelt hjemmebesøg tilbydes.
Det er i loven præciseret, at der er tavshedspligt om de oplysninger, man får.
Indholdet i opgaven er lovbestemt og vil være gældende uanset, hvor opgaven placeres organisatorisk i Aalborg
Kommune.
4. Beskrivelse af den nuværende organisering af opgaven/området
De Forebyggende medarbejdere er organiseret i Aalborg Sundhedscenter (ASC), Borgerrettet team. Borgerrettet
team består af en leder og ca. 30 sundhedsfaglige medarbejdere, hvoraf teamet, der varetager forebyggende
hjemmebesøg, andrager ti medarbejdere.
Mødeaktivitet
•

Faste teammøder hver onsdag morgen – en gang pr mdr. med leder – eller efter behov.

•

Korte møder øvrige dage efter behov fx arbejdsgange, henvendelser, tilrettelæggelser, spørgsmål/sparring
ift. borgerbesøg – afholdes efter telefontiden kl. 8-9

•

Kollegial respons en gang om måneden – komplekse borgerbesøg.

•

Udviklingsmøder, vidensdeling om temaer, møder om drejebog, Cura, arbejdsgange, dokumentation mm

•

Fælles personalemøde en gang om måneden i ASC

•

Fælles temadage, kurser og vidensdeling i ASC

•

Deltagelse i SUFO-årskonference – Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende
hjemmebesøg

•

Kvartals-trivselsmøder

Møder med samarbejdspartnere:
•

Aktivitetscentre – lokalt efter behov (kvartalsvist) og årligt med ledergruppen

•

Demenssygeplejersker – lokalt ½-årligt og stormøde under planlægning

•

Rehabiliteringscentrene Mou/Ulsted – faldforebyggelse m.m.

•

Brobyggerne og Visitationen Afklaring og Forebyggelse, 1-3 gange årligt

•

Efter behov for ny viden og genopfriskning af samarbejde: Institut for syn og hørelse, Ernæringsteamet, Boog gadeteamet mm

5. Beskrivelse af væsentligste samarbejdsflader/snitflader
Eksterne - Øvrige forvaltningsområder
ÆH:

Aktivitetscentre
Hjemmesygeplejen
Demenssygeplejersker
Ernæringsteam
Kontinentssygeplejersker

Visitationen
Udskrivningsenheden
Træningsenheden
Brobyggerne
BorgerDigital
Rehabiliteringscentre – Mou og Ulsted
Bostøtter
Udbetaling Danmark
Integration
FB:

Social/ydelsescenter
Pensionsteamet
Bo/gadeteam
Misbrugscenter

Regionale:

Institut for syn og hørelse
Taleinstituttet
Aktiv patientstøtte
Praktiserende læger

Civilsamfundet: Social/sundhed - følge til sundhedsfaglige
Ældresagen – besøgsven mm.
Røde Kors – besøgsven mm.
Menighedstjenester + kirker bl.a. sorggrupper og cafeer
Boligforeninger/ boligrådgiver og ejendomsfunktionsnære.
Frivillige, foreninger/klubber lokalt
Seniorsport, Aftenskolerne, FrivilligeHuset

Uanset fremtidig placering skal der være fokus på samarbejdet mellem de to forvaltninger, for at sikre en optimal
ydelse for borgerne. Vigtige samarbejdsflader i ASC også fremtidigt:
•
•
•
•

Fælles i ASC er der indgående kendskab til forebyggelsespakkerne og sundhedspædagogiske metoder som
understøtter kerneopgaven i de forebyggende hjemmebesøg.
Snitflader i relation til målgrupper, hvor der er i væsentlig grad sammenfald fx 65+ som ikke modtager
hjemmepleje samt særligt fokus på ulighed i sundhed
Fokus på KRAM-faktorer er i væsentlig grad sammenfaldende. Let adgang til indsats samt fagligsparring i
relation til rygestop, alkoholsamtaler, sundhedssamtaler m.m.
Der arbejdes tværfagligt og flerfagligt med fælles afsæt i værdigrundlag, metoder og viden som højner den
sundhedsfremmende indsats for at støtte borgeren i at mestre sin hverdag

•
•
•
•

Fælles målgruppe i ASC med stigende antal borgere, som lever med livsstilssygdomme og kræftsygdomme
Let adgang til Rehabiliteringsforløb i forhold til livsstilssygdomme – er også udbredt lokalt og der er
samarbejde med Mobil Rehabilitering
Organisering i ASC med forstærket lokal sundhedsindsats i boligområder og landdistrikter, som de
forebyggende medarbejdere er tænkt ind i fx Sundt og aktivt lokalområde, samarbejder på det boligsociale
område, projekt ”Sig hej til din nabo”
Samarbejde om fælles indsatser i forhold til særligt sårbare, fx samarbejde med Integrationsrådet, enlige
mænd, sundhedsportalen, Lær at takle kurser

6.

Beskrivelse af nuværende fysiske placering, herunder om opgaveløsningen forudsætter særlige
forhold
Møder ind dagligt i Sundheds og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø.
Overvejende er medarbejderne ansat selvtilrettelæggende.
Ansat med egen bil.
7.

Øvrige generelle opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre den bedste overgang og organisering i
den nye forvaltning

I forhold til løsning af kerneopgaven som er sundhedsfremme og forebyggelse, er det vigtigt for teamet af
forebyggende medarbejdere, at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

have fokus på uvildigheden i forhold til borger for at skabe tillid til funktionen
det fortrolige rum er væsentligt. Som bl.a. forudsætter en skærmet dokumentation
kerneopgaven bevares som en sundhedsfremmende og forebyggende indsats
benytter egen bil, med let adgang til P- plads således man hurtigt kan komme i besøg efter telefontid - som
er nødvendig for effektiv opgaveløsning
fagligt fællesskab og planlægning af opgaver bibeholdes bedst i et fælles kontor samlet som team med
afholdelse af faste møder i teamet og regelmæssigt med nærmeste leder
fastholde faglig sparring – kollegial respons, vidensdeling, udviklingsmøder bl.a. om drejebog og at få
relevant viden om sundhedsfremmende emner (som vi bl.a. har nu med personalet i ASC)
ønsker at fastholde et fast distrikt/område samt nuværende teamstruktur, for at kunne fastholde fagligheden
omkring opgaven.
fastholde selvtilrettelæggelse idet det smidiggør opgaveløsning
der er tæt samarbejde med nærmeste leder
bibeholde synergien i samarbejdet/igangsatte processer med ASC

I forhold til overtagelse af opgaven, er det vigtigt for Ældre- og Handicapforvaltningen, at:
•

•

den organisatoriske placering i den kommende Ældre- og Omsorgsforvaltningen vil blive i Visitationen
Afklaring og Forebyggelse i forbindelse med Team Brobyggerne, som de forebyggende medarbejdere
allerede har samarbejdsrelationer med. Der er stort sammenfald i målgruppe, hvorfor det vurderes, at
synergieffekten af at placere de to teams sammen vil være stor.
der, når de grundlæggende forudsætninger er godkendt, nedsættes en arbejdsgruppe bestående af ledere
og medarbejdere fra både Visitationen Afklaring og Forebyggelse og de forebyggende medarbejdere, som
skal planlægge og stå for det praktiske i forbindelse med flytningen, herunder fysisk placering, arbejdsgange,
Cura, optimering af datatræk m.m.

Ny forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022
Våd natur fra MEF til BLF; den faglige arbejdsgruppe
Opdateret 18. april 2021 (MPA)

1. Indledning
Dette notat er udarbejdet i forbindelse med arbejdet med ny forvaltningsstruktur i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2022.
Beskrivelsen omfatter flytningen af Team Vandløb fra MEF til BLF og indgår i arbejdet med at få
en organisationsændring, som sikrer fordelene og løser ulemperne. Først og fremmest er beskrivelsen også et oplæg til, at BLF får grundlæggende viden om Team Vandløb.
Økonomi kommer senere og i samarbejde med anden arbejdsgruppe.

2. Nuværende organisering af opgaven
Team Vandløb hører i dag til i funktionen VandMiljø (N3) sammen med Team Spildevand, Team
Grundvand, Limfjordssekretariatet og et administrationsteam. Sidstnævnte er fælles for hele Miljø
& Plan.
VandMiljø er en del af Miljø & Plan i MEF, hvor også funktionerne Renovation og By- og LandMiljø er. Se organisationsdiagram her. Flytningen vedrører altså teamet Vandløb, hvor Johan er
teamleder.
Præsentation af organisationen - MEF_07_01_2021.pdf (aalborg.dk)
I Team Vandløb findes tre faggrupper eller opgavefællesskaber: Vandløbsvedligehold/tilsyn,
sagsbehandling/myndighed og endeligt vandplaner. Medarbejderne er her placeret efter ”hvad
man har mest af”, men flere medarbejdere løser opgaver på tværs af faggrupperne.

3. Personale
Foreløbig personaleopgørelse. Den præcise afventer økonomiopgørelsen. Nogen er på nedsat
tid. Alle er fastansatte, undtagen studentermedhjælpen, som er til sommer 2022:
• Johan Pedersen, teamleder
• Christian Erik Kjeldsen, studentermedhjælp, midlertidig til sommer 2022
• Ole Schwalbe Madsen
• Camilla Høgh
• Ditte Marie Fernström-Forsmann
• Gerd Jungdal
• Kimmie Kirsten Knakkegaard
• Mette Schmidt Hildebrand
• Margit Riis Andersen
• Klavs Bavnshøj Frederiksen
• Morten Hertz
• Morten Nielsen

•
•
•
•

Lasse Lehm
Peter Munk
Stephan William Smith
David Nyegaard Mikkelsen

Her er link til ressourceplanen for 2021 med et budget for tidsfordeling på de forskellige opgaver.
Ressourceplan, team vandløb

4. Væsentlige samarbejdsflader
Der henvises til skemaet udarbejdet til de politiske forhandlinger. Det findes på KLIK og det er de
sidste sider for ”Våd natur”:
Yderligere beskrivelser vedr. forvaltningsstruktur - 31.03.21.pdf (aalborg.dk)
Nedenfor er der suppleret indenfor sagsområder.

5. Sagsbehandling – vandløbsloven, okkerloven, vandforsyningsloven
Kerneopgaven for faggruppen er sagsbehandling efter vandløbsloven. Det er vandløbsmyndighedens opgave at foretage sagsbehandling vedrørende alle tekniske forhold, der er omfattet af
vandløbsloven. Det består bl.a. i at behandle og afgøre sager i forbindelse med:
• Udarbejdelse og revision af vandløbsregulativer for offentlige vandløb.
• Klassifikation af vandløb.
• Etablering af nye vandløb.
• Regulering af vandløb (rørlægning, åbning af rørlagte strækninger, uddybning, faskinsætning, flytning, fjernelse af stemmeværker og fisketrapper samt sænkning af vandstanden
i- eller tørlægning af søer).
• Etablering / ændring af broer, overkørsler eller lignende samt opstemningsanlæg eller lignende, der kan hindre vandets frie løb.
• Rørledningers / kablers krydsning med vandløb.
• Pumpe-, dige- og landvindingslag.
• Indvinding af overfladevand.
• Minivådopmråder
• Etablering / ændring af private udpumpningsanlæg til brug for afvanding.
• Uenighed mellem bredejere m.v. om vedligeholdelsesbyrdens fordeling ved private vandløb.
• Uenighed om økonomiske forhold, herunder bidragsfordeling til fællesprivate vedligeholdelser, reguleringer m.v.
• Klager over vedligeholdelsen af private vandløb.
• Generelle henvendelser om vandløbsforhold.
• Udgrøftning og dræning i okkerpotentielle områder, jf. Lov om okker.
• Afvanding / dræning i sommerhusområder i forbindelse med spildevandskloakering.
• Miljøvurdering af regulativer og VVM screening / vurdering af projekter, jf. Lov om miljøvurdering.
• Udledningstilladelser: Hydrauliske beregninger og vurderinger til udledningstilladelser, der
sagsbehandles i Team Spildevand.
• Håndtering af taksationssager og retssager efter vandløbsloven (juridisk sparring tilkøbes
efter behov ved ekstern rådgiver).
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5.1 Bemanding

Gerd, Kimmie, Camilla, Ole, Mette, (Johan) samt tilsynsfaggruppe og vandplanfaggruppe

5.2 Samarbejdspartnere
Sagsbehandlingen af de tekniske forhold foregår på baggrund af ansøgninger / henvendelser fra
lodsejere/brugere, ledningsejere, interesseorganisationer, rådgivere og myndigheder. Sagerne
løses selvstændigt i sagsbehandlerfaggruppen med høringsbidrag fra bl.a.:
Limfjordssekretariatet (MEF), Virksomhedsmiljø (MEF), Landmiljø (MEF), Spildevandsteam (MEF), Grundvandsteam (MEF), Plan & Byg (BLF), Park & Natur (BLF), Trafik &
Veje (BLF) og Forsyningsvirksomhederne.
Ved de af Aalborg Kommunes vandplanprojekter, der løses af Limfjordssekretariatet, er myndighedsfaggruppen selvstændigt ansvarlig for myndighedsbehandlingen.
Sagsbehandlerfaggruppen leverer høringssvar som bidragsyder til øvrige i MEF og BLF i sager
mm. hvor vandløb og vandløbsloven er relevante.
Sagsbehandlerfaggruppen er en meget væsentlig bidragsyder ifm. Team Spildevand (MEF) behandling af udledningstilladelser. Opgaven omkring hydrauliske vurderinger (som skal laves hver
gang der gives udledningstilladelse) varetages for nuværende af Ole.
Indvinding af grundvand ved vurderinger til indvindingstilladelser (bidragyder til Team Grundvand). Mere end i skrivende stund.

6. Kystbeskyttelse – kystbeskyttelsesloven
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablering / ændring af kystbeskyttelsesanlæg
Tilsyn med kystbeskyttelsesanlæg
Uenighed mellem bredejere m.v. om vedligeholdelsesbyrdens fordeling ved kystbeskyttelsesanlæg
Uenighed om økonomiske forhold, herunder bidragsfordeling til kystbeskyttelsesanlæg
Gennemgang og godkendelse af årsregnskaber for digelag, herunder indkrævning af betaling gennem ejendomsskatten.
Godkendelse og revision af vedtægter for digelag
Klager over vedligeholdelsen kystbeskyttelsesanlæg
Generelle henvendelser om kystbeskyttelse

6.1 Bemanding
Gerd og Camilla

6.2 Samarbejdspartnere

Team vandløb er selvstændig ansvarlig for sagsbehandling efter kystbeskyttelsesloven. Bidragsydere er bl.a.:
BLF, Private lodsejere, Kystdirektoratet.
Team Vandløb er bidragsyder til projekter om f.eks. masterplan for Limfjorden mv., der gennemføres i Limfjordssekretariatet.
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7. Dambrug – Dambrugsbekendtgørelsen
Kerneopgaven for faggruppen er tilsyn og godkendelse af dambrug i kommunen. Aalborg Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for 8 ferskvandsdambrug, herunder for indvinding af
overfladevand samt afgitring ved dambruget. Opgaven har været i vandløbsteamet siden 2007 og
er tæt koblet til de øvrige opgaver i vandløbsteamet – herunder indvinding af vand fra vandløbene, udledning af produktionsvand til vandløbene, opstemninger i vandløbene og fjernelse af
disse. Derudover er en del af tilsynet med dambrugene en vurdering af påvirkningen af vandløbets tilstand, herunder vurdering af faunasammensætningen før og efter dambruget.
Som godkendelsesmyndighed behandler Forvaltningen ansøgninger om miljøgodkendelse efter
miljøbeskyttelseslovens § 33 og tager miljøgodkendelser af dambrug op til revurdering mindst
hver 10. år. Vandindvindingstilladelser, evt. dispensationer efter § 3 i naturbeskyttelsesloven og
tilladelser/ påbud efter § 48/50 i vandløbsloven behandles/tages op til revision samtidig.
Som tilsynsmyndighed skal kommunen føre mindst et årligt fysisk tilsyn med de 8 dambrug, og
med faunatilstanden i vandløbet før og efter dambrugene.
Tilsyn og sagsbehandling skal sikre, at gældende miljølovgivning implementeres og efterleves i
dambrugenes indretning og drift.
En del af tilsyns- og godkendelsesarbejdet efter miljøbeskyttelsesloven er gebyrbelagt.

7.1 Bemanding
Margit og Mette

7.2 Samarbejdspartnere

Dambrugsfaggruppen løser dambrugsopgaven med tilsyn og godkendelse selvstændigt med høringsinput fra relevante myndighedsområder. Bidragsydere er:
Vandplanfaggruppen, grundvandsteamet, Plan og byg (BLF), Park og Natur (BLF). Eksternt konsulentfirma til DVFI prøver (Fiskeøkologisk Laboratorium)
Vandplanindsatser, der omhandler fjernelse af opstemninger ved dambrug løses i samarbejde
med vandplanfaggruppen.
Ved ansøgninger om vandindvinding er dambrugsfaggruppen bidragsyder til Team Grundvand
(MEF), der varetager myndighedsbehandlingen af vandindvindinger (af grundvand).

8. Revision af vandløbsregulativer – vandløbsloven/bekendtgørelse om
vandløbsregulativer
Kerneopgaven for faggruppen er revision af regulativerne for de offentlige vandløb. Der er ca.
300 vandløbsregulativer, som administreres af Aalborg Kommune. Regulativerne gælder for de
ca. 930 km offentlige vandløb i Aalborg Kommune.
Processen for revision af regulativerne er tidligere behandlet i Miljø- og Energiudvalget på møder
den 20.1.2016 (pkt. 6) Godkendelse af opklassificering af vandløb – principper og proces, den
2.11.2016 (pkt.8) Faseopdeling af regulativarbejdet og den 20.09.2017 (pkt. 9) Orientering om
regulativarbejdet.
Arbejdet er startet op i en proces med opdeling i et fællesregulativ for de offentlige vandløb i Aalborg Kommune og i et teknisk regulativ, der specifikt gælder for det enkelte vandløb. Der er udarbejdet et fællesregulativ med fællesbestemmelser. På MEU møde den 16.09.2021 blev det
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besluttet ikke at vedtage Fællesregulativet, men arbejde videre med de fællesbestemmelser der
er i fællesregulativet i de enkelte regulativer.
Processen med udarbejdelse af regulativer omfatter bla. opmåling af vandløbene, lodsejerinddragelse, offentlig høring og behandling af indsigelser.
En del af regulativprocessen omfatter også klassifikation af vandløbene. Dvs en gennemgang af
de offentlige vandløb med henblik på om de skal forblive offentlige eller nedklassifices til private
vandløb. Og tilsvarende en gennemgang af de private vandløb om de skal opklassificeres til offentlige vandløb. Kriterier for offentlige vandløb er vedtaget politisk.
Team Vandløb har også en stor del af arbejdet i den såkaldte ”Grøftegruppe”. Løses sammen med
AF og Team Spildevand.

8.1 Bemanding

Ditte, Morten N, Mette, Ole og tilsynsfaggruppe

8.2 Samarbejdspartnere
Faggruppen løser selvstændigt opgaven med udarbejdelse af regulativer med høringsinput fra
interne og eksterne myndigheder. Bidragsydere er bl.a.:
Team Spildevand (MEF), BLF, private lodsejere, interesseorganisationer, Aalborg Forsyning Kloak, nabokommuner.
Opmålingen af vandløb tilkøbes for nuværende og ved nogle vandløbsregulativer tilkøbes for nuværende juridisk rådgivning.

9. Tilsyn med vandløb / vandløbsvedligeholdelse
Kerneopgaven for faggruppen er tilsyn i marken med de offentlige vandløb herunder også planlægning, styring og udbud af vandløbsvedligeholdelse.
Det er kommunens opgave, som vandløbsmyndighed for alle vandløb og søer, årligt at føre tilsyn
med, at vandløbslovens bestemmelser overholdes, herunder at de gældende regulativers bestemmelser for 935 km offentlige vandløb overholdes, samt at foretage opfølgning / håndhævelse, når bestemmelserne ikke overholdes.
Sagsbehandlingen består i at følge op på de forhold, der er konstateret i felten i forbindelse med
tilsyn, samt at bidrage med lokal viden til myndighedsfaggruppens sagsbehandling. Tilsynsgruppen har også egne sager, der løses som en del af myndighedsfaggruppens.
Tilsynsgruppens medlemmer deltager derfor ofte i myndighedsfaggruppens møder.
Ved sager hvor der klages over vedligeholdelsen af vandløbene, er tilsynsfaggruppen ansvarlig
for myndighedsbehandlingen og har en nøglerolle i den eventuelle taksations- eller retssag.
Tilsynsopgaven består således dels i at føre tilsyn med vedligeholdelsen af de offentlige vandløb
og dels i sagsbehandling efter vandløbsloven.
Tilsyn omfatter tilsyn med det vedligeholdelsesarbejde, der udføres af forskellige entreprenører
og sikre, at vandløbene vedligeholdes i overensstemmelse med de pågældende regulativer.
Derudover er tilsynsfolkene en vigtig del af processen med revision af vandløbsregulativerne.
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Ressourcefordelingen er i snit vægtet med 750 timer til tilsyn og 300 til sagsbehandling. I de 750
timer til tilsyn er der løbende sagsbehandling efter vandløbsloven i det der, i forbindelse med tilsyn, sikres at vandløbsloven regler overholdes.
Tilsynsopgaven er fordelt ud på fire mand, der hver har ansvaret for et afgrænset geografisk område i kommunen. Opgaven med at føre tilsyn med vedligeholdelsen, i forhold til regulativet, ligger i perioden april -- oktober og forudsætter, at opgaven er fordelt ud på fire mand for kunne nå
at føre tilsyn i takt med vedligeholdelsen udføres. Det er en travl periode. Efter grødeskæringssæsonen omfatter tilsynene den del af tilsynet, der omhandler om vandløbene har den vandføringsevne eller form som regulativet foreskriver. Dette omhandler opmålinger og eventuelle oprensninger af vandløbene.
Udbud hver 4./6. år. Hjælp fra AK-indkøb.

9.1 Bemanding

Peter, David, Lasse, Stephan
De fire indgår også i sagsbehandlerfaggruppen.

9.2 Samarbejdspartnere / snitflader

Tæt samarbejde med sagsbehandlerfaggruppen i forbindelse med klagesager / taksationssager
Selvstændig ansvarlige for entrepriser vedr. vedligeholdelse af offentlige vandløb samt øvrige sager, der vedrører de offentlige vandløb. Bidragsydere er:
EBL, Sloths Entreprenør- og Naturpleje Aps, Jysk , diverse lokale entreprenører, rådgivere, vandløbsnetværket, Trafik & Veje, Park & Natur, Aalborg Forsyning Kloak A/S, nabokommuner.
Selvstændigt ansvarlige for klagesager efter vandløbsloven (suppleret med bistand fra Johan/ekstern rådgiver/myndighedsfaggruppen).
Selvstændigt ansvarlig eller bidragsyder til erstatningssager efter vandløbsloven (med bistand fra
Johan/ekstern/myndighedsfaggruppe).
Bidragsyder til vandplanfaggruppens projekter.

10. Vandplaner og projekter.
Kerneopgaven for faggruppen består i fjernelse af spærringer i vandløb, restaurering af vandløb,
etablering af vådområder og lavbundsprojekter. Herunder at gennemføre forundersøgelse og realisering af vandløbsrestaurering og udarbejde høringssvar til staten for vandplanarbejdet.

10. 1 Bemanding

Klavs, Morten N, Morten H, Margit, Johan.

10.2 Samarbejdspartnere

Faggruppen er selvstændig ansvarlig for gennemførelse af vandplanprojekter, lavbundsprojekter
og vådområdeprojekter. Bidragsydere er:
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Park og Natur (især større ådale), Miljøstyrelsen, Landboforeninger, Interesseorganisationer (DN, Lystfiskere mm.), rådgivere, lodsejere, entreprenører og skoletjenesten. Desuden i høj grad Limfjordsrådets sekretariat.
Ved de af Aalborg Kommunes vandplanprojekter, der løses af Limfjordssekretariatet, er projektfaggruppen selvstændigt ansvarlig for bygherrerollen på projekterne. Limfjordssekretariatet er bidragsyder med teknisk rådgivning.
Nært samarbejde med Limfjordssekretariatet omkring høringssvar, vandområdeplaner, tilskudsordninger mv. Desuden både bidragsyder og selvstændig for så vidt angår faglig sparring om
komplicerede tekniske, juridiske, formelle forhold omkring projekter.
Bidragsyder ifm BLF’s naturprojekter.

10.3 Indtægt

Statens projekter

11. Klimaprojekter og klimatilpasning
Østerå
Romdrup å
Sofiendal Enge og Svanholmgrøften
Grava projekt
DK2020
Helhedsplaner
Beskyttelse mod oversvømmelse
Team Vandløb er hovedleverandør, tovholder og primus motor på opgaver om klimasikring, klimatilpasning og oversvømmelser. Team Vandløb er tovholder på koordinering og fremdrift på
den interne klimafaggruppe i MEF.

11.1 Bemanding
Ole, Johan

11.2 Samarbejdspartnere

Selvstændig ansvarlig for vandhåndteringsprojekter med bidrag fra især Team Spildevand (MEF).
Derudover bidrag fra:
Forsyningsvirksomhederne, CGO (DK2020) og VandMiljøs tværfaglige klimafaggruppe
(Spildevand og Grundvand).
Bidragsyder til kommunale klimaprojekter og Forsyningsvirksomhedernes klimaprojekter (Sofiendal Enge, havnefront, …). Samarbejdspartnere:
Team Spildevand (MEF), Team Grundvand (MEF), Limfjordssekretariatet (MEF), BLF,
Forsyningsvirksomhederne.

12. Nuværende fysiske placering
Medarbejderne er placeret på to kontorer på 2. sal, hvor der er 6 borde i hvert kontor, dvs. 12
skriveborde. Der er altså ikke plads til alle ansatte, men behov for ”turnus”. Idet der er flere i
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teamet, der løser opgaver i flere faggrupper, vil det være hensigtsmæssigt, at medarbejderne kan
sidde i en rimelig fysisk afstand af hinanden for at fremme opgaveløsning og få faglig sparring.
Udstyr: Der skal være plads til udstyr.
Vandløbsteamet har udstyr i rekvisitrummet i kælderen (elektrofiskegrej, DVFI prøvetagningsudstyr, Waders mm.).
Der er desuden to nye biler (Mitsubishi Outlander PHEV 4WD) og elektriske MTB, båd, kajakker
mm.

13. Opmærksomhedspunkter
Klimaprojekter:
I gang med DK2020-klimaplan. Tilsagn om midler til ca. 250 timer i 2021 og igen i 2022 til opgaven + økonomi til ekstern konsulent. Aftale skal laves med CGO.
Stort behov for udarbejdelse af vandhåndteringsplaner, oversvømmelsesberegninger og klimasikringsprojekter. Men ingen økonomi i Team vandløb til intern eller eksterne ressourcer. Der bør
udarbejdes budgetønske til dette arbejde.
Lavbundsprojekter
Stort politisk fokus (nationalt og måske også lokalt?!). Ikke økonomi til det i Team Vandløb, men
da der kan opnås tilskud fra staten, så er kommunefinansieringen relativt lille.
Der bør tilføres ressourcer til området.
Bør tænkes sammen med Limfjordssekretariatet, der har samme udfordringer – både de faglige
og de ressourcemæssige.
Stor synergi med ”Park & Natur” om lavbundsprojekter.
Vandområdeplan
Vandområdeplanen omhandler indsatser, der skal være med til at sikre, at Aalborg Kommune
kommer i mål med vandrammedirektivets mål om god økologisk tilstand. Der er indsatser i forhold til grundvand, spildevand og vandløb. Ved en flytning af vandløb flyttes en del af vandområdeplanenes indsats over i en anden forvaltning. Ansvaret for vandområdeplanen skal på fordeles,
men hovedansvaret og den klart største del er i Team Vandløb.
Samarbejde med Limfjordssekretariat
Det er et fagligt kompleks arbejdsområde (vandløbsrestaureringer, forskellige vådområdeordninger) med hyppige ændringer i regelsættet og stort fokus fra interessenter og politikere. Vigtigt at
synergi og samarbejde ved løsning af udfordringer fortsat prioriteres og sikres i den nye forvaltningsstruktur. Ligeledes at Aalborg Kommune og Limfjordssekretariatet samarbejder om ressourcer mm.
Bygherrerolle ift projekter der udføres ved Limfjordssekretariatet.
Det har i nogle tilfælde vist sig nemmere at tiltrække kvalificerede ansøgere til Limfjordssekretariatet end til den kommunale forvaltning. Særligt medarbejdere med anlægstekniske kompetencer
og/eller erfaring med klimaprojekter/lavbund har vist sig svære at tiltrække.
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Erstatningssager
Stigende antal og kompleksitet. Ikke afsat øremærket ressource. Det er en udfordring, der sikkert
bliver større i de kommende år.
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Indholdsfortegnelse
FB - Dagtilbudsområdet - overordnet beskrivelse
FB - Dagtilbudsområdet - Bilag Organisering Dagtilbud
FB - Dagtilbudsområdet - Bilag Målstyringsaftale 2021
FB - Børne- og Familieområderne - afdelingsbeskrivelse
FB - Børne- og Familiesekretariatet - afdelingsbeskrivelse
FB - Center for Børns Udvikling - afdelingsbeskrivelse
FB - Dagplejen - afdelingsbeskrivelse
FB - Tilsynsafsnittet - afdelingsbeskrivelse
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11
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Beskrivelse af dagtilbudsområdet – til brug for arbejdet med ny forvaltningsstruktur 2021
Enhed: Overordnet beskrivelse (som suppleres af beskrivelser på afdelingsniveau)
Personaleopgørelser knyttet
til opgaven (med
udgangspunkt i fælles
skabelon fra PL-gruppen)

Ca. antal normering i alt:
2614,2 fuldtids (3075 personer) Opgjort per 1. januar 2021.

Beskrivelse af
Opgaver/område, der flyttes

Dagtilbudsområdets hovedopgaver beskrives overordnet

Max 4 A4-sider

Inkl. en kort beskrivelse af ledelsestilgang og anvendte
styringsredskaber (styringsaftale mv.) samt hvorledes der laves
opfølgning herpå.

Hovedopgaver:
•

•
•
•

Dagtilbud af høj kvalitet (dagtilbudslov, servicelov og
Sundhedslov):
o Dagpleje (0-2 år)
o Vuggestuer (0-2 år)
o Daginstitutioner (0-5 år)
o Børnehaver (3-5 år)
o Selvejende institutioner
o Specialbørnehaver (Dagtilbudslov §4 og Servicelov §32)
o (Fritids- og Ungecentre?)
o Private børnepassere (administration og tilsyn)
o Private institutioner (administration og tilsyn)
o Faglig udvikling og understøttelse
o Forebyggende indsatser for børn og familier og støtte til
børn i udsatte positioner
o Visitation og hjemmetræning
o Tilsyn
Genoptræning 0-6 år (Sundhedslov
Rengøring
Understøttende stabsfunktioner (jf. i øvrigt selvstændig
beskrivelse af Børne- og Familiesekretariatet)
o Politisk betjening
o Økonomi og styring
o Planlægning
o Klagebehandling
o IT og digitalisering
o Kommunikation
o Ledelsesinformation
o Pladsanvisning
o Arbejdsmiljøindsats
o Bygninger og legepladser
o Sekretariatsfunktioner ift. bl.a. chefgruppen og MED

Ledelsestilgang:
Niveau 2 (1 afdelingschef): Økonomi, styring og strategisk retning.
Samlet solid vide og overblik over fagligt indhold og serviceniveau på
området.
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Niveau 3 (I alt 6 (+1) - sekretariatschef, centerchef, tilsynschef,
dagplejechef, 2 områdechefer dagtilbud, (+FC’erne?): Faglig ledelse,
udvikling, drift samt understøttelse og implementering af strategisk
retning og faglig målstyring. Er placeret decentralt for at bedrive ledelse
tæt på kerneopgaven.
Niveau 4 (i alt 29 (+13) - dagtilbudsledere, teamledere, afdelingsledere):
Fagfaglig ledelse der understøtter udvikling, drift og implementeringen af
strategisk retning og omsætningen af faglig målstyring
Niveau 5 (I alt 151 (+27) pædagogiske ledere): Ledelse tæt på praksis /
ledelse af pædagogiske processer med afsæt i strategisk retning og
faglig målstyring
På dagtilbudsområdet er det højt prioriteret med faglig ledelse tæt på
praksis / ledelse af pædagogiske indsatser og processer (niveau 5). Lige
som det også er højt prioriteret, at indsatser og kompetenceudvikling i
videst muligt omgang foregår i praksis (auktionslæringsprincippet), og at
understøttende funktioner har en pragmatisk tilgang.
Den fagfaglige ledelse (niveau 4) skal understøtte ensartet tilgang til
implementeringen og omsætningen af den strategiske og faglige retning.
Det sker bl.a. gennem den faglige omsætning af målstyringsaftale på
dagtilbudsområdet og den styrkede pædagogiske lærerplan.
Faglig ledelse er også prioriteret på niveau 3. Uddannelsesbaggrunden
for niveau 3 lederne er henholdsvis pædagog (dagplejechef, tilsynschef
og områdechefer Dagtilbud (FC’erne)), psykolog (centerchef i CBU
(kunne også være pædagog eller anden socialfaglig baggrund)) og
AC/generalist (i Børne- og Familiesekretariatet)
Niveau 2 har en økonomisk, strategisk og styringsmæssig baggrund.
Afdelingschefen bliver fagligt understøttet af chefgruppen på niveau 3.

Lokale styringsredskaber til omsætning af lovgivningen:
Vision:
Vi har dagtilbud af højkvalitet – vi skal understøtte det gode børneliv,
hvor alle børn tilbydes de bedste udviklingsbetingelser og læringsmiljøer.
Strategisk retning:
Børne- og Ungepolitikken, Udviklingsstrategien for børn, unge og
familier, fælles sprogstrategi samt Sundhedspolitikken er de centrale
kommunale strategier og politikker på området.
Der er over de senest år sket meget på 0-6 års området. Der er kommet
en ny dagtilbudslov med styrket pædagogisk læreplan, som det centrale
omdrejningspunkt. Der er i Aalborg Kommune desuden vedtaget en
række udviklingstiltag og fælles faglige principper for arbejdet med
inklusion ”Sociale fællesskaber der rykker” og sidst men ikke mindst er
der vedtaget organisationsændringer, der skal understøtte
implementeringen. Til sammen udgør disse elementer den faglige og
strategiske retning på 0-6 års området for de kommende år.

Målstyringsaftale:
Visionen og den strategiske retning på dagtilbudsområdet udmøntes via
en årlig fælles Målstyringsaftale på 0-6 års området. Målstyringsaftalen
indgås mellem afdelingschefen og niveau 3 cheferne og følger
kalenderåret og evalueres i forbindelse med udarbejdelse af næste års
Målstyringsaftale. Ligesom der løbende følges med i relevant
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ledelsesinformation, der knytter sig til målene. Der er i Målstyringsaftalen
for 2021 fokus på:
•
•

•
•
•
•

Mål 1 Understøtte implementering af Den Styrkede
Pædagogiske læreplan
Mål 2 Understøtte implementering af Udviklingsstrategien for
børn, unge og familier
– Mål 2.1 Understøtte omsætning og udvikling af
Opsporingsmodellen
– Mål 2.2 Implementering af Sprogstrategi 0 – 18 år
Mål 3 Sociale fællesskaber, der rykker
Mål 4 Understøttelse af sundhedspolitikken
Mål 5 Digitalisering
– Mål 5.1 AULA
– Mål 5.2 Journalisering
Mål 6 Implementering af nyt tilsynskoncept

Målstyringsaftalen 2021 er vedlagt som bilag.
Administrationsgrundlag for anvisning af pladser (link):
Kommunalbestyrelsens forpligtigelser for anvisning af pladser i dagtilbud
og pasningsgaranti i Aalborg Kommune er reguleret i dagtilbudslovens
kapitel 4 (§23-30). Det er Aalborg Kommune, der fastsætter
retningslinjer og træffer afgørelse om optagelse i dagtilbud.
Retningslinjerne fastsættes ud fra de lokale behov i kommunen og kan
inden for pasningsgarantiens rammer tage hensyn til eksempelvis
søskende, sammensætning af børnegruppen, dagtilbuddets geografiske
placering og børn med særlige behov.
Pasningsgaranti:
Befolkningsprognosen, som også indregner ændringer pga. nybyggeri,
flyttemønstre, generationsskifte i boligkvarterer m.v., er det væsentligste
grundlag for at planlægge pasningsgarantien. Befolkningsprognosen
tager afsæt i børnetalsudviklingen i skoledistrikter. Samtidig inddrages
også Pladsanvisningens erfaringer om forældrenes ønsker til
pasningstilbud, samt kendskabet til og vurdering af hvilke muligheder der
er for etablering af pladser lokalt.
På den baggrund udarbejdes hvert år ”Plan for sikring af
pasningsgarantien”, som beskriver de aktuelle og kommende
udfordringer, der skal findes løsninger på. Planen behandles politisk
forud for budgetdrøftelserne, og planen danner typisk grundlag for de
efterfølgende budgetdrøftelser og prioriteringer ift. nye institutioner.
Aktuelt er der et omfattende byggeprogram i Aalborg Kommune pga. de
seneste års vækst i børnetallet.
Tilsynskoncepter (link)
Der er en forpligtigelse i Dagtilbudslovens § 5 til at føre tilsyn med tilbud
oprettet efter Dagtilbudsloven (både private og kommunale).
Tilsynet har de seneste år haft stort fokus med styrket organisering og
nye koncepter for tilsyn på området.
Viden fra tilsynet inddrages i udviklingen af dagtilbudsområdet generelt
og konkret.
Normeringsaftale og minimumsnormeringer
Der er indgået en normeringsaftale med BUPL og FOA, som omhandler
ressourcetildelingen til den enkelte institution.
På landsplan er der indgået en aftale om lovbundne
minimumsnormeringer med fuld indfasning i 2025, og kommunerne
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tilføres gradvis flere midler til minimumsnormeringer. Den endelige
model for minimumsnormeringer er ikke vedtaget endnu.
Overenskomst i Dagplejen
Dagplejernes overenskomst udgør en central styringsmæssig ramme ift.
Dagplejen. Overenskomsten sætter således rammen for antal børn hos
dagplejeren (som udgangspunkt fire børn) og dagplejerens ugentlige
åbningstid på 48 timer.
Økonomistyring:
På 0-6 års området er der aftalt en demografimodel med Borgmesterens
Forvaltning, så de økonomiske rammer bliver justeret i forhold til
udviklingen i børnetallet.
Der er lønsumsstyring på området, som skal ses i sammenhæng med
normeringsaftalen. Målet er, at 75 % er pædagoguddannet, 15 % har
PAU-uddannelse og 10 % øvrige medarbejdere.
Budgetterne til daginstitutionerne bliver efter hvert skoleår justeret i
forhold til, hvor mange børn der faktisk er blevet passet. På 3-5 års
området er der en vippemodel, så de 3-årige kan tilbydes en
børnehaveplads i takt med at de fylder 3 år. Modellen indebærer, at der
er forholdsvis få børn lige efter sommerferien og mange børn lige før
sommerferien.
Ledelsesinformation
Der udarbejdes halvårligt en Ledelsesinformationsrapport, der både
følger faglige målsætninger (fx, data fra tilsyn, Opsporingsmodel m.v.)
og mere styringsmæssige forhold (fx antal børn i de forskellige
pasningstyper, børn i specialtilbud m.v.). Ledelsesinformationsredskabet
er under løbende udvikling.
Beskrivelse af den
Nuværende organisering af
opgaven/området
Overblik over organisering
vedlægges som bilag

Hvordan er området organiseret, og hvad er intentionen bag nuværende
organisering?
Dagtilbudsområdet ledes af børne- og familiechefen. Der er 6 (+1
FC’erne?) chefer, der referer til børne- og familiechefen:
- Sekretariatschef (stedfortræder for børne- og familiechefen)
- 2 områdechefer for Dagtilbud
- Dagplejechef
- Tilsynschef
- Centerchef
For overblik over organiseringen af Dagtilbudsområdet henvises til.
vedlagte organisationsdiagrammer samt selvstændige beskrivelser af
afdelingerne.
Intentionerne bag organiseringen er:
- Ledelse tæt på praksis – stærkt fokus på det pædagogiske
arbejde med børnene, på forældresamarbejdet og på
personalesamarbejdet og –udvikling
- Fagfaglig ledelse der understøtter faglig kvalitet i indsatserne
samtidig med en skærpet opmærksomhed på ledelse og
facilitering af det tværprofessionelle samarbejde
- Tilpas ledelsesspænd på alle niveauer med mulighed for fokus
på personaleledelse- og udvikling samt trivsel og arbejdsmiljø
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-

Stærk og tværprofessionel understøttelse af faglige
dagsordener/kerneopgaven
- Stærk og specialiseret understøttelse af planlægningen samt det
økonomiske og styringsmæssige på området
- Uvildighed i tilsynet
Jf. i øvrigt ovenstående beskrivelse af ledelsesstruktur.
Beskrivelse af den
Nuværende fysiske
placering af opgaven
herunder om opgaveløsningen
forudsætter særlige forhold

Den fysiske placering beskrives overordnet med angivelse af, hvor
mange personer der er placeret på hvilke matrikler
Centralforvaltningen, Sønderbro 12: 25 - børne- og familiechefen +
Børne- og Familiesekretariatet.
Opgaven forudsætter egnede kontorfaciliteter og gode muligheder for
mødeaktivitet.
Placeringen af Pladsanvisningen kan med fordel være central og skal
være let tilgængelig for borgerbetjening.
Tranumparken 16: 19 - 2 områdechefer Dagtilbud, et antal fleksible
arbejdsstationer til Dagtilbudslederne (når har ærinde i Tranumpark til
mødeaktivitet m.v.) og 10 medarbejdere i Børne- og Familiesekretariatet.
Opgaven forudsætter egnede kontorfaciliteter og mulighed for jævnlig
mødeaktivitet fx dagtilbudsledernes ledermøder, MED-møder,
sygesamtaler m.v.
Kayerødsgade 46: 46 fra Dagplejen (Dagplejens ledelse og
administration). Er base for Dagplejens ledelse og administration samt
udgør kontorfaciliteter for de udkørende dagplejepædagoger.
Opgaven forudsætter egnede kontorfaciliteter og mulighed for
mødeaktivitet.
Nygade 3: 10 fra Center for Børne Udvikling (CBU ledelse,
administration). Dertil kommer at ca. 80 medarbejdere med mere end
50% udgående funktion deler arbejdsstation i Nygade svarende til 2
medarbejdere pr. arbejdsstation.
Opgaven forudsætter egnede kontorfaciliteter og mulighed for
mødeaktivitet medarbejdere og forældre.
Lerumbakken 11a: 2 ledere fra Børneterapeutisk Team, CBU. Dertil
kommer at ca. 18 medarbejdere med mere end 50% udgående funktion
deler arbejdsstation på Lerumbakken svarende til 2 medarbejdere pr.
arbejdsstation.
Opgaven forudsætter egnede kontorfaciliteter, mulighed for
mødeaktivitet og lokaler til træningsaktiviteter.
Cort Adlers Gade 2: 4 i Rengøringsfunktions ledelse og administration.
Fordel med let og ugeneret adgang, da der med opgaven følger en del
besøg og samtaler med medarbejderne.
Lyøgade 10: Tilsyn og Privat Pasning
Er base for afsnittets ledelse og administration samt udgør
kontorfaciliteter for de udkørende tilsynskonsulenter. Opgaven
forudsætter egnede kontorfaciliteter og mulighed for mødeaktivitet.

Beskrivelse af
De væsentligste
samarbejdsflader/snitflader

Beskrivelsen indeholder en kort overordnet beskrivelse af områdets
såvel interne som eksterne samarbejdsflader
Dagtilbudsområdet på tværs
Fælles Målstyringsaftale (jf. ovenstående). Dagligt samarbejde om fx
overgange på dagtilbudsområdet, tilbageløb på sprogindsatsen,
samarbejde internt og på tværs af Dagtilbud og områder m.v.
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Dagtilbud og Skoler:
Dagtilbudsområdet og skoleområdet har mange naturlige snitflader
imellem sig og på tværs til andre områder - fx sprogindsats,
træningsindsats, opsporingsmodellen, den gode overgang,
pasningsgaranti og skoledistrikter, pladsanvisning, Aula mv.
Familiegrupperne og specialgruppen:
Fælles om Børne- og Ungepolitik. Det daglige samarbejde mellem
dagtilbud, skoleområdet og Familiegrupperne er typisk centreret om
enkeltsager.
Sundhedspleje og tandpleje:
Sundhedsplejen og Tandplejen er indsatser der overvejende retter sig
mod almenområdet.
Beskrivelse af
Det juridiske grundlag for
opgaven

Lovgrundlaget beskrives – også ift. særlige opgaver o.l. som følger
anden lovgivning end eksempelvis dagtilbudsloven
Dagtilbudslov:
Alle kommunale og private dagtilbud
Servicelov
§ 32 specialbørnehaver
§ 10 rådgivning og vejledning til familier og børn i dagtilbudsalderen
(også mulighed for anonym rådgivning)
§ 11,7 træning, undersøgelse og vejledning
§ 44 vedligeholdende træning
Sundhedslov:
§ 120 tidlige og forebyggende indsatser til børn og unge
§ 140 genoptræning på baggrund af genoptræningsplan fra sygehuset

Generelle
opmærksomhedspunkter i
forhold til at sikre den
bedste overgang og
organisering i den nye
forvaltning.

På overordnet niveau:
Det er vigtigt med fokus på kerneopgave, kvalitet og sikker drift som
afsæt for beslutning om organisering fra 1.1.2021 i en ny Børne- og
Ungeforvaltning.
Spørgsmålet må være om vi tror på, at det kommer børn, unge og
familier bedst til gode at ”vi skynder os langsomt” og lærer hinanden
bedre at kende inden større organisatoriske ændringer, der kan betyde
drifts- og kvalitetstab på den korte bane - eller om vi tror på at
synergieffekterne og kvalitetsgevinsterne vil opstå hurtigere og med
større kraft ved en ny fælles organisering fra start?
Der skal udarbejdes ny Børne- og Ungepolitik til godkendelse i ny
byrådsperiode i 2021. Det fælles forberedende arbejde kan være et godt
afsæt for visionen og den indholdsmæssige nye fælles dagsorden i en
Børne- og Ungeforvaltning. Processen kunne med fordel startes op i 2.
halvår 2021 og være en indholdsmæssig ramme for drøftelsen af
visionen og løsningen af kerneopgaverne i en ny Børne- og
Ungeforvaltning. Der kunne ske en bred involvering af leder- og
medarbejdere fra den nye forvaltning, så processen vil kunne danne et
godt afsæt for den videre sammenlægningsproces.
Personalemæssige?
– Fokus på god kommunikation og inddragelse
– Fokus på trivsel og arbejdsmiljø
– Hurtig afklaring
– Tryghed ift. fremtidige opgaver, ledelse m.v.
– Særlig opmærksomhed på medarbejdere, der berøres direkte
Ledelsesmæssige?
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I en ny Børne- og Ungeforvaltning bliver det vigtigt, at dagtilbudsområdet
og skoleområdet er stærke både hver for sig og sammen. De skal ses
som ligeværdige områder med behov for fagfaglig ledelse på begge
områder (jf. bl.a. Ledelseskommissionens anbefalinger). Det er begge
selvstændige velfærdsområder med store driftsbudgetter og egne
selvstændige lovgivninger.
Dagtilbudsområdet og skoleområdet skal være stærke hver for sig og
samtidig med foksu på det tværprofessionelle samarbejde på alle
niveauer, hvis synergieffekterne i en ny Børne- og Ungeforvaltning skal
høstes. Eksempler på forventede synergieffekter:
Styrket indsats og faglighed om det gode børne- og ungeliv
Dagtilbuds- og skoleområdet er fælles om flere faglige dagsordner for
det gode børne- og ungdomsliv og den generelle forebyggende indsats.
Herunder tidlig opsporing af mistrivsel, fælles sprogstrategi, barnets
overgange og inklusionsdagsordenen. Et endnu stærkere fælles
ejerskab i strategier og politikker på området kan styrke indsatserne på
tværs og bidrage til et mere helhedsorienteret og sammenhængende
børne- og ungdomsliv.
En styrket fælles tilgang til inklusionsdagsordenen kan bidrage til at
imødekomme udfordringen med et stigende antal børn i specialtilbud.
Dagtilbuds- og skoleområdet kan stå stærkere sammen om en
målsætning om, at flere børn skal inkluderes i almenområdet og
overgange til specialtilbud skal forebygges – fx at flere børn er inkluderet
i almentilbud inden overgang til skole og færre børn oplever en overgang
fra almentilbud til specialtilbud i overgangen fra dagtilbud til skole. Det
skal være en fælles faglig tilgang på tværs, hvor der samarbejdes med
forældrene om en fælles plan for vejen ind eller tilknytningen til
almenområdet.
En samling af de to store områder kan også understøtte mulighederne
for at arbejde mere systematisk med erfaringsudveksling og tilbageløb
på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet mhp. læring og udvikling - fx
tilbageløb på sprogindsatsen, den tidlig opsporing og forebyggelse m.v.
”Rød tråd” i kompetenceudviklingen
Mulighederne for fælles tilgang og retning for kompetenceudvikling kan
styrkes. Med ovenstående fælles faglige dagsordener in mente, kan det
give rigtig god mening at sammentænke kompetenceudviklingen på de
to områder. Endvidere kan samarbejdet med uddannelsesinstitutioner
som især UCN styrkes.
Sammenhænge i understøttende funktioner
Der er flere ligheder i de understøttende funktioner på dagtilbuds- og
skoleområdet. Der kan skabes sammenhænge på tværs med den ”røde
tråd” for øje både ift. de fælles faglige dagsordner og fælles retning for
kompetenceudvikling. Samtidig giver det bedre muligheder for, at de
understøttende funktioner kan være gennemgående på tværs af
dagtilbud og skole, så skift i børnenes og forældrenes kontakt med de
understøttende funktioner kan begrænses fx i forbindelse med
overgange.
Børn og unges sundhed
”Forebyggelses guldet” på sundhedsområdet skal findes på
børneområdet og har en tæt sammenhæng til arbejdet med kvalitet i
dagtilbud, pædagogiske læreplaner og inklusionsstrategien Sociale
fællesskaber der rykker. Den sundhedsfremmende og forebyggende
indsat ift. børn og unges sundhed kan styrkes i samarbejdet på tværs
mellem dagtilbuds- og skoleområdet.
Indsatserne og tilgangen til den fælles udfordring for dagtilbuds- og
skoleområdet med at ændre på udfordringsbilledet fra sundhedsprofillen
for børn og unge kan styrkes – fx forebygge og reducere andel af
overvægtige børn og unge, flere børn med alderssvarende motorik,
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reducere andelen af rygere blandt unge, nedbringe alkoholforbruget
bland unge, forbedre den mentale sundhed blandt unge m.v.
Pasningsgaranti og skoledistrikter (herunder landsbyordninger)
Aalborg Kommunes pasningsgaranti er inddelt i fire områder, men det
tilstræbes at forældrene anvises plads i lokalområdet dvs. typisk i det
skoledistrikt, hvor man bor. I landdistrikterne sikres pasningsgarantien
bl.a. via landsbyordningerne i tilknytning til den lokale skole, men også i
andre dele af kommunen er der eksempler på tæt samarbejde mellem
dagtilbud og skole. Ift. at skabe sammenhæng i barnets liv kan der
arbejdes henimod, at forældrene får tilbudt ”en samlet pakke” med
dagplejeplads/vuggestueplads, børnehaveplads og skoletilbud, når de
første gang skal have anvist pasningstilbud.
Digitalisering og kommunikation (fx AULA)
I forhold til den digitale kommunikation med forældrene anvendes Aula
på både dagtilbuds- og skoleområdet. Arbejdet med at skabe ”en rød
tråd” i kommunikationen til forældrene og en ensartet
anvendelsesstrategi på tværs af dagtilbud og skole kan styrkes
yderligere i en fælles forvaltningsstruktur. Forældrene vil derigennem
opleve endnu større sammenhæng og ensartet tilgang til digital
kommunikation i de kommunale tilbud.
Udvikling og nytænkning af forældresamarbejdet
Det er mange af de samme forældre og familier der er i målgruppen for
en Børne- og Ungeforvaltnings kerneopgaver/ydelser.
Forældresamarbejdet kommer til udtryk både i den løbende dialog
mellem forældre, læreren og pædagogen, men også i de mere formelle
bestyrelsesfora. En fælles forvaltning kan bidrage til sammenhæng i
forældresamarbejdet men også medvirke til nytænkning i inddragelsen
af forældrene, som barnets og den unges vigtigste ressource. Den
gælder fx i overgange fra dagtilbud til skole.
Udvikling og nytænkning af lokale samarbejder på tværs af
dagtilbud og skole
En samling af dagtilbuds- og skoleområdet i en fælles forvaltning kan
smitte af og styrke de lokale samarbejder mellem fx lokale børnehaver
og skoler. De samarbejdsaftaler der er i dag om den gode overgang kan
udvides til flere områder fx fælles bygningsdrift, lokale fælleskaber,
fælles samarbejde med lokal områdets foreninger m.v. Ligeledes kan
der samarbejdes om særlige indsatser på tværs af dagtilbud og skole –
det kunne fx være bæredygtighed (jf. nedenstående), idræt, udeliv,
frivillighed mv.
Bæredygtighed og grønomstilling
Bæredygtighed og grønomstilling er en højaktuel dagsorden på alle
niveauer. En samling af dagtilbuds- og skoleområdet kan give nye
muligheder for at arbejde med bæredygtighed og grønomstilling
igennem et børne- og ungdomsliv på tværs af dagtilbud og skoler. Der
kører allerede mange initiativer, ligesom bæredygtighed indgår i
lærerplanstemaer, som der arbejdes efter i dagtilbuddene. Men
fremtiden kalder på mere og bredere inddragelse af børn, forældre,
lokalsamfund m.fl. Dette kunne understøttes af en samlet Børne- og
Ungeforvaltning, hvor der på tværs af alder fra 0-18 år arbejdes med
fælles bæredygtighedstemaer på samme tid. Herved får vi samtidigt
aktiveret en meget stor befolkningsgruppe med genkendelige temaer,
som børnene og de unge tager med hjem til initiativer og drøftelser
sammen med deres forældre uanset om barnet er 2 år eller 14 år.
Netværk
Rådmand, direktør og fagchefer kan mere entydigt deltage i såvel
regionale som nationale netværk. Fx i 6-byregi, Børne- og
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Kulturchefforeningen, diverse udvalg og bestyrelser ift.
uddannelsesinstitutioner m.v. Ligeledes er der overlap i mange af de
lokale og nationale interesseorganisationer, som der er på henholdsvis
dagtilbuds- og skoleområdet.
Evt:
Forebyggelse for unge - Fritidscentre – Klubaktiviteter
Opgaven i fritidscentrene har flere formål; en generel forebyggende del
(80 % gruppen), en mere specifik forebyggende indsats (15 % gruppen)
og de sidste 5 % er børn og unge med behov for en individuel
forebyggende indsats. Den generelle forebyggende del minder om DUS2 i den nuværende Skoleforvaltning. Tyngden i den specifikke
forebyggende indsats sker til gengæld med kobling til Familiegrupperne
(mange børn har handleplaner), det boligsociale og kriminalpræventive
arbejde. I forhold til at holde fast i den specifik forebyggende dagsorden
kan der argumenteres for en placering tæt på socialområdet. Men
omvendt er der i fritidscentrene et tæt samarbejde med skoleområdet,
som kan pege mod en Børne- og Ungeforvaltning – fx fokus på et
sammenhængende børne- og ungdomsliv, fritidscentrene indgår i
trivselsforum på skolerne og der arbejdes sammen om den generelle og
specifikke forebyggende indsats ift. brug af alkohol, tobak og rusmidler.
Derudover er der også specialgrupperne i Fritidscentrene, hvor
samarbejdet på tværs mellem skole og fritidsliv kan styrkes ift.
målgruppebeskrivelser, visitering, overgange m.v.
Nye snitflader?
Tandpleje, sundhedspleje, socialområdet (og FC’erne), der ikke længere
er i samme forvaltning som Dagtilbudsområdet
Fysisk placering/organisering af medarbejdere?
Det er vigtigt at den fagfaglige ledelse er tæt på praksis – som minimum
for niveau 4 og 5. Dagtilbudslederne har kontorer ude i praksis og en
stor del af deres tid skal være ude i praksisfeltet.
Men niveau 3 skal også have deres gang tæt på praksis. Fx er det fint at
Dagplejen har egen fysisk placering og Børne- og Familieområderne har
en fysisk placering, hvor Dagtilbudsledere og pædagogiske ledere har
deres gang.
En fysisk placering og organisering der understøtter let adgang til
understøttende stabsfunktioner er væsentligt styrings- og driftsmæssigt.
Herunder er det afgørende at der er medarbejdere med særlig viden om
driften af Dagtilbudsområdet.
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Aalborg Kommune

Dagtilbud

Samlet dagtilbudsområde

1

Børne- og Familiechef
Hans Chr. Mariegaard

Ledelsesstruktur:

Budget: 1.308 mio. kr.

Heltids: 2.460 (2.950 hoveder)
Antal børn og unge: ca. 13.500
Børne- og
Familiesekretariatet

Afsnit for Tilsyn og
Privat Pasning

Ole Thinggaard,
sekretariatschef

Dorte Alrø, Tilsynschef

Børne- og Familieområde
N/Ø

Børne- og Familieområde
C/SV

Anne Weinkauff Villadsen, områdechef
Dagtilbud

Helle Berg, områdechef Dagtilbud

Niveau 2

1

Niveau 3

6

Niveau 4

29

Niveau 5

151

Heltids

2.460

Hoveder

2.950

Dagplejen

Center for Børne Udvikling

Peter Ottesen, dagplejechef

Rikke Beha, centerchef

Vision/kerneopgaver:
Vi har dagtilbud af højkvalitet – vi skal understøtte det gode børneliv, hvor alle børn tilbydes de bedste udviklingsbetingelser og læringsmiljøer.
Tidlig opsporing – vi skal opdage og reagere på manglende trivsel tidligt i barnets liv og tidligt i forhold til bekymringen og en eventuel problemudvikling
Sociale fællesskaber der rykker – en inklusionsindsats hvor flest mulige børn oplever sig inkluderet i det almene tilbud. Både indsatser og kompetenceudvikling skal foregå praksisnært i barnet hverdagsmiljø. Men der er børn i udsatte positioner, som fortsat
skal tilbydes en plads i et specialtilbud (ca. 2 %).
Rød tråd i sprogstrategi – vi følger alle børns sproglige udvikling med fælles tilgang på tværs af dagtilbud og skole.
Træning – vi har både forebyggende og mere indgribende indsatser for at fremme børn og unges muligheder for bevægelse, aktivitet og deltagelse.

Aalborg Kommune

Dagtilbud

2

Børne- og Familiesekretariatet

Vision/kerneopgave:

Heltids: 65 + Rengøringsfunktionen med ca. 130
medarbejdere

Sekretariatet bidrager til drift, udvikling og fælles
retning for dagtilbudsområdets tilbud for
derigennem at opnå de bedst mulige rammer for
det gode hverdagsliv for børn, unge og familier i
Aalborg Kommune.

Placering: Sønderbro, Tranumparken og Cort
Adlers Gade

Sekretariatschef
Ole Thinggaard

Pladsanvisningen

Økonomiteam

Planlægningsteam

Byg og Arbejdsmiljø

Jesper Hjorth, teamleder

Jesper Jensen, teamleder

Lene Jakobsen, teamleder

Per Jensen, teamleder

Rengøringsfunktionen
Lars Nøhr, teamleder

Borgerbetjening
Anvisning af pladser på 0-6 års
området
Beregning af økonomiske
fripladser (også for DUS)
Agterskrivelser
Sikring af pasningsgarantien
(kapacitetsstyring)

Betjening af forvaltningsledelse
og politisk niveau
Budget og regnskab
Økonomistyring
Personaleadministration
Dagtilbud
Ledelsesinformation
Takstberegning
Økonomisk ledelsestilsyn
Råd og vejledning
Sikring af pasningsgarantien
(kapacitetsstyring)
IT

Betjening af forvaltningsledelse
og politisk niveau
Strategi- og politikudvikling
Planlægnings-,
implementerings-, evalueringsog analyseopgaver
Ledelsesinformation og
dokumentationsindsatsen
Kommunikation og
digitalisering
Facilitering og
mødeplanlægning
Sekretariatsfunktioner

Planlægning og koordinering af
bygge- og anlægssager
Legepladstilsyn
Understøttelse af
arbejdsmiljøindsatsen

Alm. daglig rengøring - (jf.
opmåling fra
rengøringssystemet)
Særlige opgaver: håndværker
rengøring, skimmelrengøring,
rengøring efter skadedyr
(mus/rotter),
skadeservicerengøring
(rengøring efter
oversvømmelser o.l.), fraflytter
rengøring samt i øjeblikket
rigtig meget Covid-19 rengøring
(overflader og kontaktpunkter
Mindre håndværker opgaver
"altmuligmænd"

Dagtilbud Nord/Øst
Aalborg Kommune

Vision/kerneopgave:
Dagtilbud

3

Budget: 345 mio. (inkl. selvejende)
Heltids:780 (940 hoveder)
Institutioner i alt: 72 + 10 selvejende

Områdechef Dagtilbud
Nord/Øst

Antal børn: 4150

Anne Weinkauff Villadsen

Placering: Sekretariat i Tranumparken

Dagtilbud
Nørresundby
Janne Højslet Faurby,
dagtilbudsleder

14 institutioner:
2 vuggestuer
4 daginstitutioner
8 børnehaver herunder
1 §32
specialgruppe
1 børnehave med
ressourcepladser

Dagtilbud
Nordvest/
Vodskov
Marlene Linnemann
Kjeller Justesen,
dagtilbudsleder

11 institutioner:
1 daginstitution
10 børnehaver –
herunder
1 § 32
specialgruppe
1 børnehave med
ressourcepladser
1
idrætsbørnehave

Dagtilbud
Nordøstkysten
Merete Ørbæk,
dagtilbudsleder

7 institutioner +
10 selvejende:
3 daginstitutioner
14 børnehaver –
herunder
1 § 32
specialgruppe
1 daginstitution
med
ressourcepladser
1 børnehave med
ressourcepladser

Dagtilbud Øst
Jesper Bredahl,
dagtilbudsleder

12 institutioner:
3 vuggestuer
9 børnehaver –
herunder
1 børnehave med
ressourcepladser

Vi er med til at understøtte udviklingen af
livsduelige samfundsborgere. Det gør vi gennem
en professionel og ressourceorienteret
pædagogisk indsats – hvor helheder og
sammenhænge er væsentlige elementer. Vi har et
vedvarende fokus på sundhed, trivsel, udvikling,
læring og dannelse

Dagtilbud
Vejgaard

Dagtilbud
Sydøst

Dagtilbud
Gistrup

Niels Jørn Routhe,
dagtilbudsleder

Jakob Zacho Bruun,
dagtilbudsleder

Karin Andreasen,
dagtilbudsleder

10 institutioner:
1 vuggestue
9 børnehaver –
herunder
1 daginstitution
med
ressourcepladser
1 børnehave med
ressourcepladser

10 institutioner:
1 daginstitution
9 børnehaver –
herunder
1 børnehave med
ressourcepladser

8 institutioner:
3 daginstitutioner
5 børnehaver –
herunder
1 daginstitution
med
ressourcepladser

Dagtilbud Centrum/Sydvest

Vision/kerneopgave:

Budget: 315 mio.

Vi er med til at understøtte udviklingen af
livsduelige samfundsborgere. Det gør vi gennem
en professionel og ressourceorienteret
pædagogisk indsats – hvor helheder og
sammenhænge er væsentlige elementer. Vi har
et vedvarende fokus på sundhed, trivsel,
udvikling, læring og dannelse

Aalborg Kommune

Dagtilbud

Heltids: 791 (950 hoveder)
Institutioner i alt: 69

Områdechef Dagtilbud
Centrum/Sydvest

Antal børn: 3370

Helle Berg

Placering: Sekretariat i Tranumparken

Dagtilbud
Østerådalen
Vakant, dagtilbudsleder

14 institutioner:
7 daginstitutioner
7 børnehaver –
herunder
1 daginstitution
med
ressourcepladser
1 astma og allergi
børnehave

4

Dagtilbud MidtVestbyen

Dagtilbud
Nibe/Frejlev

Dagtilbud
Svenstrup

Dagtilbud
Hasseris

Dagtilbud
Seminariekvarteret

Karen-Bodil Hejlesen,
dagtilbudsleder

Torben Maarbjerg Jepsen,
dagtilbudsleder

Tina Andreasen,
dagtilbudsleder

Anne-Mette Barrit,
dagtilbudsleder

Kim Peter Tuelund,
dagtilbudsleder

10 institutioner:
4 vuggestuer
4 daginstitutioner
2 børnehaver

10 institutioner:
3 daginstitutioner
7 børnehaver –
herunder
1 børnehave med
ressourcepladser
1
idrætsbørnehave

11 institutioner:
2 daginstitutioner
9 børnehaver –
herunder
1 daginstitution
med
ressourcepladser
1 natur og miljø
børnehave

12 institutioner:
1 vuggestue
2 daginstitutioner
9 børnehaver –
herunder
1 daginstitution
med
ressourcepladser

11 institutioner:

2 vuggestuer
2 daginstitutioner
7 børnehaver –
herunder
1 §32
specialgruppe
1 børnehave med
ressourcepladser

Aalborg Kommune

Dagtilbud
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Dagplejen

Vision/kerneopgave:
Dagplejechef

Budget: 210 mio. kr.

Peter Ottesen

Heltids: 750
Antal dagplejere: 698

Antal børn: 2.400

Dagplejen vil sammen med barnets
forældre understøtte alle muligheder for
at skabe de bedste udviklingsbetingelser
og læringsmiljøer for barnet.

Dagplejesekretariatet

Placering: Kayerødsgade

Jane Højmark, leder af
sekretariat, lager og
service

Team 2

Team 3

Lone Bach, dagplejeleder

Karina Holst Gaunø,
dagplejeleder

Anne-Mette Raaby,
dagplejeleder

Kirsten Fly, dagplejeleder

Gug, Visse,
Seminariekvarteret,
Beatesmindevej,
Sohngårdsholmskvarteret,
Sønderbro, Vejgaard C,
Vejgaard Syd, Vestbyen,
Hasseris

Svenstrup, Ferslev,Dall,
Godthåb, Ellidshøj,
Frejlev, Nibe,
Sønderholm, Bislev,
Farstrup, Sebber,
Nørholm, Skalborg Nord,
Skalborg Syd, Mølholm,
Scheelsminde, Kærby

Humle/Smede,
Skallerupvej, Herningvej,
Klarup, Storvorde,
Gistrup, Gudumholm,
Mou, Sdr. Kongerslev,
Kanalkvarteret,
Vaarst/Fjellerad

Lindholm, Nr. Uttrup,
Nørresundby Centrum,
Vadum, Grindsted,
Langholt, Hals, Hou,
Vodskov, Gandrup,
Ulsted, Vester Hassing,
Stae, Sulsted, Tylstrup,
Vestbjerg

Team 1

Team 4

Team Tværgående
Funktioner
Jeanette Martens Christensen,
dagplejeleder og stedfortræder

Basis Dagpleje,
Socialenormeringer,
udevikarer, adm. pæd.

Aalborg Kommune

Dagtilbud

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning
Budget: 8,7
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Tilsynschef
Dorte Alrø

Heltids: 19
Antal private institutioner: 20
Antal private børnepassere: 300

Antal børn i alt i privat: 1.260
Placering: Lyøgade

Teamleder og stedfortræder
Linda Katja Jensen

Team Administration

Team Privat Pasning

Borgerkontakt
Sagsbehandling af pasningskontrakter,
Journalisering og udbetaling af tilskud til
private institutioner
Indhentelse af børne- og straffeattester.
Understøtter afsnittets ledelse med
sekretærbistand.

Tilsyn, godkendelser og skærpede
tilsynsforløb hos private pasningsordninger.

300 private
børnepassere

Vision/kerneopgave:
Ud fra en anerkendende og udviklingsorienteret
tilgang, bidrager Afsnit for Tilsyn og Privat pasning
til, at borgere og medarbejdere oplever den kvalitet,
som lovgivninger og lokale politikker foreskriver
gennem:




Tilsyn på børne- og unge området
Administration ift. private aktører
Audit for arbejdsmiljø i forvaltningens enheder

Team Dagtilbud og Øvrige
Socialpædagogiske Tilbud
Tilsyn i 160 kommunale og 20 private
dagtilbud
Tilsyn i landsbyordninger
Intern audit for arbejdsmiljø på alle
arbejdspladser

Center
for Børne Udvikling
Aalborg
Kommune
Dagtilbud

Vision/kerneopgave:

Budget: 66,9 mio. kr.

Vi understøtter og fremmer muligheder for børns
trivsel, udvikling og læring og deres mulighed for at
deltage i børnefællesskaber gennem meningsfulde
læringsmiljøer.

Heltids: 129 (155 hoveder)
Institutioner i alt: 4 specialinstitutioner (+ Birken fra
ÆH)
Placering: Nygade samt Børneterapeutisk Team på
Lerumbakken

Konsulentteamet

Sprog & Integration

Hanne Færch, leder af
konsulentteam og
Specailbørnehaver

Marianne Kirkegaard, leder af
Sprog & Integration og
Sekretærteam

Vejledning og facilitering af
udviklingsprocesser i dagtilbud og
dagpleje
Vejledning i henhold til Servicelovens
§32 om specialgrupper og
hjemmetræning.
Visitation til specialpædagogiske tilbud
på 0-6 års området: støtteindsatser,
specialgrupper, hjemmetræning,
træning og genoptræning. Visitationen
er tværfagligt sammensat.

Varetager Dagtilbudslovens § 11 og 12,
der omhandler sprogvurdering og
sprogstimulering af et og tosprogede
børn i og uden for dagtilbud, samt
integrationsindsatsen på 0 til 5 års
området.
Alle indsatserne har til formål at være
tidligt forebyggende, indfri
læreplanstemaerne og skal til enhver tid
bidrage til understøttelse af
inkluderende sproglige læringsmiljøer.

Specialbørnehaverne

Sprog & Integration bidrager endvidere
til integration af flygtningebørn i
dagtilbud og dagpleje.

Marte Meo, Væksthuset, Stampe og
Barnets Hus. De er dagtilbud efter
Dagtilbudsloven §4 eller serviceloven
§32 til børn 0-6 års med socioemotionelle vanskeligheder, fysiske
funktionsnedsættelser, gennemgribende
udviklingsforstyrrelser samt
opmærksomhedsforstyrrelser i svær
grad.

Sekretærteam
Den samlede administration for centret.
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Centerchef
Rikke Beha

Børneterapeutisk
Team
Janne Folden, leder af
Børneterapeutisk team
Tilbud til børn 0-6 år med aktivitets- eller
deltagelsesproblematikker om
observation/undersøgelse, råd og
vejledning samt eventuel træning
og/eller behandling. Der ydes
forebyggende indsatser efter
Sundhedslovens §120 samt mere
indgribende indsatser efter
Servicelovens § 11.7 eller § 44.
Genoptræning efter Sundhedslovens §
140 efter henvisning fra sygehus. til
Sundheds- og Kulturforvaltning
Sundhedsplejersker: sundhedsbesøg
for 4 årige i institutionerne samt
vejledning og rådgivning i forhold til
forældredelen samt indgår i tværfagligt
setup ift. Opsporingsmodellen og
dialogmøder

Vores indsatser er af høj faglig og tværprofessionel
kvalitet med fokus på at skabe effektfulde og
bæredygtige resultater. Vores tilgang er kendetegnet
ved at være fleksibel, målrettet, helhedsorienteret og
forebyggende.
Indsatsteamet

Psykolog Team

Inge Marie Kjær Jørgensen,
leder Indsatsteam

Silan Svaneklink, leder
Psykologteam og Socialrådgiver
Team

Støtteindsats til enkelte eller grupper af
børn i henhold til Dagtilbudslovens
§ 4. Indsatserne sker i tæt samarbejde
med institutionen. Støtteindsatsen skal
medvirke til at sikre inkluderende
lærings- og udviklingsmiljøer for alle
børn, og skal modvirke eksklusion og
marginalisering af børn.
Pædagoger med familierettet indsats
arbejder med vejledning og rådgivning i
forhold til forældredel.

En del af et tværprofessionelt
samarbejde for at sikre det enkelte
barns trivsel, udvikling og læring på 0-6
års området. Med udgangspunkt i det
enkelte barns behov tilbyder vi at give
følgeskab, råd og vejledning til
omsorgspersonerne omkring barnet –
det være sig i hjemmet og/eller i barnets
pasningstilbud. Vi arbejder for at skabe
en fælles forståelse af barnet og dets
behov på tværs af kontekster med det
mål at skabe de bedste
udviklingsbetingelser for det enkelte
barn.

Socialrådgiver Team
Tidligt forebyggende familierettede
indsatser på 0-6 års området.
Indsatserne knytter sig an til socialfaglig
råd og vejledning og sparring med
familierne inden for helhedssynet i
familiens dynamikker.
Der varetagers tæt, koordinerende,
tværfagligt samarbejde samt brobygning
til relevante faglige instanser.

Målstyringsaftale
2021
Børne- og Familieområderne, Dagplejen og
Center for Børns Udvikling
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Indledning
I 2021 har lederne for daginstitutionsområderne Helle Berg og Lars Lynghøj, lederen for
Dagplejen, Peter Ottesen og lederen for Center for Børns Udvikling, Rikke Beha valgt ligesom i
2020 at udarbejde en fælles målstyringsaftale.
Intentionen er at sikre et tæt samarbejde på tværs og understøtte en fælles målsætning for
dagtilbudsområdet i Aalborg Kommune. Der vil fortsat være plads til lokal omsætning af målene i
de enkelte dagtilbud og i dagplejen.
Dagtilbudsområdets fokus vil fortsat være at arbejde med trivsel, læring og udvikling for alle børn
samt lighed i sundhed.
Det er ligeledes fortsat centralt at undgå isolerede indsatser, og der vil derfor være fokus på at
der arbejdes tværfagligt for at inddrage hinandens faglige kompetencer for at opnå de fastsatte
mål.
2020 har været et særligt år pga. COVID-19, men på trods har både Daginstitutionsområderne,
Dagplejen og Center for Børns Udvikling formået at arbejde kvalificeret med målene i
målstyringsaftalen. Det er dog et udtalt ønske, at der gives mulighed for i 2021 yderligere at
kvalificere det gode arbejde med omsætningen af målene fra 2020 for at sikre fortsat trivsel,
udvikling og læring for alle børn i Aalborg Kommune.
I Målstyringsaftalen 2021 arbejdes der derfor videre med målene fra Målstyringsaftalen 2020.
Mål for dagtilbudsområdet 2021:
Mål 1

Understøtte implementering af Den Styrkede Pædagogiske læreplan

Mål 2

Understøtte implementering af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier
Mål 2.1 Understøtte omsætning og udvikling af Opsporingsmodellen
Mål 2.2 Implementering af Sprogstrategi 0 – 18 år

Mål 3 Sociale fællesskaber, der rykker
Mål 4 Understøttelse af sundhedspolitikken
Mål 5 Digitalisering
Mål 5.1 AULA
Mål 5.2 Journalisering
Mål 6: Implementering af nyt tilsynskoncept
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Mål 1 Understøtte implementering af den
styrkede pædagogiske læreplan
Dagtilbudsområdet og Dagplejen kom 2020 i mål med at skrive nye styrkede pædagogiske
læreplaner, som blev offentlig tilgængelige på hjemmesider den 1. juli 2020.
Vi er rigtig godt på vej i forhold til at realisere intentionerne i den nye dagtilbudslov.
Den styrkede pædagogiske læreplan er et dynamisk redskab, og der vil fortsat være
behov for fokus på elementerne i det pædagogiske grundlag og de 6 læreplanstemaer
samt hvordan de udmøntes i den pædagogiske praksis for at tilgodese alle børns trivsel,
udvikling, læring og dannelse.
For at understøtte implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan har der i løbet af
efteråret 2020 været afholdt læringsdage med forskellige temaer for pædagogisk personale,
dagplejepædagoger og pædagogiske ledere.
I 2021 vil der fortsat blive afholdt læringsdage for det pædagogiske personale,
dagplejepædagoger og pædagogiske ledere med temaer, som er med til at understøtte
realiseringen og forankringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Læringsdagene
vil blive tilrettelagt med input fra følgegruppen og styregruppen.
Der vil i 2021 være et særligt fokus på styrkelse af en systematisk
evalueringskultur, som skal være med til at kvalificere, at man som dagplejer, dagplejepædagog,
pædagogisk personale og ledelse løbende forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske
læringsmiljø kan understøtte alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det har
en stor betydning, at der løbende evalueres, opsamles erfaringer og justeres på praksis, når der
er behov for det.
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Mål 2 Understøtte implementering af
Udviklingsstrategien for børn, unge og familier
2021 er sidste år i den nuværende Udviklingsstrategi for børn, unge og familier 2016-2021.
Udviklingsstrategien er på dagtilbudsområdet udmøntet i 6 kvalitetstiltag, og i 2021 fastholdes
nuværende fokus på implementering af Opsporingsmodellen og Sprogstrategi 0-18 år.
Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune 0-18 år

Mål 2.1 Understøtte omsætning og udvikling af Opsporingsmodellen
I 2021 arbejdes der videre med at implementering af Opsporingsmodellen, som har til formål at
styrke både opsporingen af børn i udsatte positioner samt styrke samarbejdet om disse børn
med forældrene og på tværs i kommunen.
I 2020 har der været afholdt læringsdage for pædagogisk personale, pædagogiske ledere og
dagplejepædagoger. Læringsdagene har haft til formål at kvalificere arbejdet med
Opsporingsmodellens metoder; Trivselsevaluering, Dialogmøde, Faglig sparring og Den gode
overgang. I 2020 kom vi i mål med gennemførsel af 1. trivselsevaluering og dialogmøder med
Signs Of Safety som fælles systematik er også godt på vej.
For at fortsætte kvalificeringen af arbejdet med opsporingsmodellen vil der i 2021 fortsat blive
tilrettelagt læringsdage for det pædagogiske personale, pædagogiske ledere, dagplejepædagoger
og tværfaglige samarbejdspartnere. Der vil være et særligt fokus på kompetenceudvikling i
forhold til dialogmøderne.
Der vil primo 2021 blive igangsat Faglig sparring, som er en af metoderne i opsporingsmodellen.
Faglig sparring vil foregå i netværk for medarbejdere og pædagogiske
ledere/dagplejepædagoger. Faglig sparring vil foregå 2 gange årligt.
Der vil fortsat være et fokus på anvendelse af data fra trivselsevalueringerne i forhold til at se på
udviklingstendenser og resultater.
Der vil i løbet af 2021 ligeledes blive afholdt temadage for
specialgrupperne/specialbørnehaverne samt læringsaftener for de private børnepassere med
henblik på at implementere opsporingsmodellen.
I foråret 2021 vil der blive foretaget en kvantitativ evaluering af udbredelse og erfaringer med
Opsporingsmodellen. Alle daginstitutioner, dagplejere og sundhedsplejen vil indgå i
undersøgelsen.
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Mål 2.2 Implementering af Sprogstrategi 0-18 år
På dagtilbudsområdet er der fortsat særlig fokus på barnets sproglige kompetencer og
læringsmiljøer, som understøtter sproglig udvikling. Dette fokusområde deles med
Skoleforvaltningen med fælles tværgående sprogstrategi 0-18 år Sprogstrategi 0-18 år
I forhold til implementering af Sprogstrategi 0-18 år har vi på dagtilbudsområdet i 2020 bl.a. haft
fokus på den tidlige sproglige udvikling, hvor Dagplejen har afviklet et
kompetenceudviklingsforløb for alle dagplejere og dagplejepædagoger i sprog og
kommunikation. Forløbet forventes endelig afsluttet i foråret 2021. I 2021 vil der fortsat være
fokus på omsætning af den ny viden om sprogpædagogisk praksis i dagplejen.
I 2020 har der ligeledes været fokus på indføring og anvendelse af samme
sprogvurderingsmaterieale.
I 2021 vil der være fokus på afprøvning af, hvordan sprogstrategien kan omsættes i praksis samt
hvordan samarbejdet omkring børns sproglige udvikling kan styrkes på tværs. Herunder fokus på
forældrenes inddragelse og bidrag til børns sproglige udvikling.
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Mål 3 Sociale fællesskaber der rykker
Byrådet godkendte den 11. maj 2020 Ny dagtilbudslov omsat i Aalborg Kommune og
udviklingstiltag på 0-6 års området og heri fælles faglige principper for inklusion ”Sociale
Fællesskaber der rykker”.
I 2020 har der været arbejdet med udmøntning af den politiske beslutning. En del af indstillingen
var etablering af Center for Børns Udvikling 1. august 2020, hvor medarbejdere fra de tidligere
Tværfaglige Teams (undtagen sundhedsplejerskerne), Specialbørnehaverne Marte Meo, Barnets
Hus og Væksthuset samt Udviklingsafsnit for Børn og Unge blev en del af det nye center. I 2020
har der været fokus på sammenlægning og udvikling med henblik på at understøtte det samlede
0-6 års område – fra forebyggende familiebaserede indsatser i hjemmet til understøttelse af og
samarbejde omkring opgaven i dagtilbuddet. Centret vil i 2021 have fokus på implementering af
ny henvendelsespraksis, udvikling af indsatser og prioritering/kvalificering af tværprofessionelt
samarbejde, når opgaven kalder på det.
I løbet af 2020 er der, på baggrund af arbejdsgangsanalysen i forhold til visitation, indført ny
visitationspraksis for hele dagtilbudsområdet. I 2021 vil der fortsat være fokus på omsætning af
den nye visitationspraksis og gennemførelse af pædagogisk psykologisk vurdering i forhold til
børn, hvor man overvejer specialtilbud.
På baggrund af den politiske beslutning om Sociale Fællesskaber, der rykker, er der i 2020 blevet
oprettet institutioner med ressourcepladser i hvert dagtilbud, så flest mulige børn kan forblive i
eget nærmiljø. Der vil i 2021 være et særligt fokus på at understøtte institutionerne i
implementering af opgaven, så børnene får de bedste betingelser for at være en del af
almenområdet. Specialbørnehaverne vil yde specialpædagogisk vejledning og understøtte
handlinger.
Det vil fortsat være centralt i 2021 at have fokus på omsætning af De fælles principper for
inklusion og sammenhængen til Den styrkede pædagogiske læreplan og Opsporingsmodellen.
Der vil i den forbindelse blive afholdt læringsdage for de pædagogiske medarbejdere, ledere og
dagplejen med henblik på at understøtte omsætning af De fælles principper for Inklusion.
Læringsdagene vil blive tilrettelagt med input fra Følgegruppen og styregruppen.
I efteråret 2021 igangsættes 1000 dage – en bedre start på livet. Et kompetenceudviklingsforløb
for pædagogisk personale i vuggestuer/daginstitutioner og for dagplejere, der arbejder med 0 2årige fra udsatte og sårbare familier. Formålet er at styrke det pædagogiske personale og
dagplejeres kompetencer i arbejdet med børn i udsatte positioner og styrke viden om børns
trivsel, udvikling, læring og dannelse i de første 1000 dage, tværfagligt samarbejde og
stimulerende læringsmiljøer.
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Mål 4 Understøttelse af sundhedspolitikken
I 2020 er der arbejdet med Sundhedspolitikkens 4 pejlemærker:
•
•
•
•

Sunde rammer
Lighed i sundhed
Mental sundhed
Sundhed i fællesskab

For at understøtte pejlemærkerne ”Sunde rammer” og ”Lighed i sundhed” i Sundhedspolitikken
er der i 2020 igangsat følgende tiltag:
•
•
•
•
•

Sundhedsbesøg for de 4-årige
Projekt Børneliv i sund balance for udvalgte institutioner
Kroppen på Toppen 2.0
Projekt Rammer om det gode måltid i udvalgte institutioner
Uddannelse af nøglepersoner i forhold til alkoholproblemer i familierne

Disse tiltag arbejdes der videre med at omsætte og kvalificere i 2021.
Covid- 19 har været, og er stadig en gennemgribende faktor, som har ændret på arbejdsgange,
arbejdsopgaver, organisering og strukturering af den pædagogiske praksis, hygiejne og
sygdomsbilleder. COVID-19 har på den måde givet meget ny viden, som det vil være relevant at
arbejde videre med i 2021 for at bruge erfaringerne til at kvalificere det daglige arbejde i
dagplejen og på dagtilbudsområdet.
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Mål 5 Digitalisering
I 2020 er der blevet arbejdet med to overordnede digitaliseringsprojekter AULA og
Journalisering. Disse fokusområder fastholdes i 2021.

Mål 5.1 Aula
I løbet af efteråret 2020 har der været afholdt uddannelsesdage for pædagogiske ledere og
pædagogiske medarbejdere i brugen af AULA som ny informationsplatform indenfor 0 – 6 års
området.
I dagplejen afholdes uddannelsesdage i brugen af AULA primo 2021.
Der vil i 2021 fortsat være fokus på implementering af AULA som informationsplatform og
udvikling af materialer.

Mål 5.2 Journalisering
I 2020 er der igangsat en arbejdsgangsanalyse med henblik på implementeringen af Nexus som
journaliseringssystem. Den arbejdsgangsanalyse fortsættes i 2021 og det indledende arbejde i
forhold til implementering af Nexus påbegyndes ligeledes i 2021.
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Mål 6 Implementering af nyt tilsynskoncept
I 2020 blev der godkendt nyt koncept for tilsyn på dagtilbudsområdet. Afsnit for Tilsyn og Privat
Pasning påbegyndte tilsyn ud fra det ny koncept i 2020.
I 2021 fortsætter implementeringen af det nye tilsynskoncept i dagplejen og daginstitutionerne. I
2021 skal det afklares, om Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning fremadrettet med fordel kan
varetage opgaven i forhold til tilsyn i Center for Børns Udvikling.
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Beskrivelse af dagtilbudsområdet – til brug for arbejdet med ny forvaltningsstruktur 2021
Enhed: Børne- og Familieområderne Nordøst og Centrum/sydvest (BFO N/Ø og BFO C/SV) (som
supplement til den overordnede beskrivelse)
Personaleopgørelser knyttet
til opgaven (med
udgangspunkt i fælles
skabelon fra PL-gruppen)

Ca. antal normering i alt:
1.571 (791 BFO C/SV + 780 BFO N/Ø)

Beskrivelse af
Opgaver/område, der flyttes

Afdelingens hovedopgaver beskrives overordnet

Max 2 A4-sider

Denne del udbygges ift. den skabelon, som udsendes fra PL-gruppen.

Drift og udvikling af 140 kommunale institutioner og 10 selvejende
institutioner på 0-6 årsområdet. Dertil kommer igangværende og
planlagte udbygninger.
Vision:
Vi har dagtilbud af højkvalitet – vi skal understøtte det gode børneliv,
hvor alle børn tilbydes de bedste udviklingsbetingelser og læringsmiljøer.
Kerneopgave:
Vi er med til at understøtte udviklingen af livsduelige samfundsborgere.
Det gør vi gennem en professionel og ressourceorienteret pædagogisk
indsats – hvor helheder og sammenhænge er væsentlige elementer. Vi
har et vedvarende fokus på sundhed, trivsel, udvikling, læring og
dannelse

Beskrivelse af den
Nuværende organisering af
opgaven/området
Overblik over organisering
vedlægges som bilag

Jf. i øvrigt overordnet beskrivelse af Dagtilbudsområdet.
Hvordan er afdelingen organiseret, og hvad er intentionen bag
nuværende organisering?
Børne- og Familieområde Nord/Øst ledes af områdechef Anne
Weinkauff Villadsen og Børne- og Familieområde Centrum/Sydvest
ledes af Helle Berg, som begge refererer til børne- og familiechefen.
Områdecheferne har det overordnede ansvar for 0-6 års institutionerne i
de to områder. Hvert dagtilbud udgør mellem 7-14 kommunale
daginstitutioner med hver sin pædagogiske leder. De pædagogiske
ledere refererer til dagtilbudslederen og sammen udgør de et
ledelsesteam for dagtilbuddet.
Hvert dagtilbud har et fælles budget og institutionerne samarbejder
formaliseret om den pædagogiske udvikling, driften af dagtilbuddet,
personale mv. Hver institution har sin egen bestyrelse og formændene
for forældrebestyrelserne udgør Dagtilbudsbestyrelsen. Institutionerne i
dagtilbuddet er således tæt integreret og dagtilbuddene udgør en
selvstændig organisatorisk enhed (jf. Håndbog i bestyrelsesarbejde)
De selvejende institutioner er tilknyttet Dagtilbud Nordøstkysten i Børneog Familieområde Nord/Øst.
Børne- og Familieområde Nord/Øst er organiseret i syv dagtilbud:
Dagtilbud Nørresundby
Dagtilbudsleder: Janne Højslet Faurby
14 daginstitutioner
Dagtilbud Nordvest/Vodskov
Dagtilbudsleder: Marlene Linnemann Kjeller Justesen
11 daginstitutioner
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Dagtilbud Nordøstkysten
Dagtilbudsleder: Merete Ørbæk
7 daginstitutioner og 10 selvejende
Dagtilbud Øst
Dagtilbudsleder: Jesper Bredahl
12 daginstitutioner
Dagtilbud Vejgaard
Dagtilbudsleder: Niels Jørn Routhe
10 daginstitutioner
Dagtilbud Sydøst
Dagtilbudsleder: Jakob Zacho Bruun
10 daginstitutioner
Dagtilbud Gistrup
Dagtilbudsleder: Karin Andreasen
8 daginstitutioner
Børne- og Familieområde Centrum/Sydvest er organiseret i seks
dagtilbud og en Rengøringsfunktion:
Dagtilbud Østerådalen
Dagtilbudsleder: Stillingen er vakant
14 daginstitutioner
Dagtilbud Midt-Vestbyen
Dagtilbudsleder: Karen-Bodil Hejlesen
10 daginstitutioner
Dagtilbud Nibe/Frejlev
Dagtilbudsleder: Torben Maarbjerg Jepsen
10 daginstitutioner
Dagtilbud Svenstrup
Dagtilbudsleder: Tina Andreasen
11 daginstitutioner
Dagtilbud Hasseris
Dagtilbudsleder: Anne-Mette Barrit
12 daginstitutioner
Dagtilbud Seminariekvarteret
Dagtilbudsleder: Kim Peter Tuelund
11 daginstitutioner
Organisationsdiagrammer over de to områder er vedlagt som bilag.
Intentionerne bag organiseringen er:
- Ledelse tæt på praksis – stærkt fokus på det pædagogiske
arbejde med børnene, på forældresamarbejdet og på
personalesamarbejdet og –udvikling
- Fagfaglig ledelse der understøtter faglig kvalitet i indsatserne
samtidig med en skærpet opmærksomhed på ledelse og
facilitering af det tværprofessionelle samarbejde
- Tilpas ledelsesspænd på alle niveauer med mulighed for fokus
på personaleledelse- og udvikling samt trivsel og arbejdsmiljø
Jf. i øvrigt ovenstående beskrivelse af ledelsesstruktur i overordnet
beskrivelse for Dagtilbudsområdet.
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Beskrivelse af den
Nuværende fysiske
placering af opgaven
herunder om opgaveløsningen
forudsætter særlige forhold

Den fysiske placering beskrives overordnet med angivelse af, hvor
mange personer der er placeret på hvilke matrikler
I alt 150 institutioner på hver sin adresse (med 10 igangværende og
kommende udbygninger)
I Tranumparken 16 sidder de to områdechefer og der er et antal fleksible
arbejdsstationer til dagtilbudslederne (når har ærinde i Tranumpark til
mødeaktivitet m.v.)

Beskrivelse af
De væsentligste
samarbejdsflader/snitflader

Områdechefernes opgave forudsætter egnede kontorfaciliteter, et antal
arbejdsstationer til dagtilbudsledere og mulighed for jævnlig
mødeaktivitet fx dagtilbudsledernes ledermøder, MED-møder m.v.
Beskrivelsen indeholder en kort overordnet beskrivelse af afdelingens
såvel interne som eksterne samarbejdsflader
Jf. overordnet beskrivelse for Dagtilbudsområdet:
Dagtilbudsområdet på tværs
Fælles Målstyringsaftale. Dagligt samarbejde om fx overgange på
dagtilbudsområdet, tilbageløb på sprogindsatsen, samarbejde internt og
på tværs af Dagtilbud og områder m.v.
Dagtilbud og Skoler:
Dagtilbudsområdet og skoleområdet har mange naturlige snitflader
imellem sig og på tværs til andre områder - fx sprogindsats,
træningsindsats, opsporingsmodellen, den gode overgang,
pasningsgaranti og skoledistrikter, pladsanvisning, Aula mv.
Familiegrupperne og specialgruppen
Fælles om Børne- og Ungepolitik. Det daglige samarbejde mellem
dagtilbud, skoleområdet og Familiegrupperne er typisk centreret om
enkeltsager.

Beskrivelse af
Det juridiske grundlag for
opgaven

Generelle
opmærksomhedspunkter i
forhold til at sikre den
bedste overgang og
organisering i den nye
forvaltning.

Sundhedspleje og tandpleje:
Sundhedsplejen og Tandplejen er indsatser der overvejende retter sig
mod almenområdet.
Lovgrundlaget beskrives – også ift. særlige opgaver o.l. som følger
anden lovgivning end eksempelvis dagtilbudsloven
Dagtilbudslov og Servicelov (4 specialbørnehavegrupper i
almeninstitutioner efter servicelovens § 32)
På afdelingsniveau:
Det er vigtigt med fokus på kerneopgave, kvalitet og sikker drift som
afsæt for beslutning om organisering fra 1.1.2021 i en ny Børne- og
ungeforvaltning.
Personalemæssige?
Det kan afhænge af beslutning om organiseringen i ny Børne- og
Ungeforvaltning. Hvis nuværende organisering af de to områder
fastholdes vil det i første omgang ikke give anledning til særlige
opmærksomheder udover almindelig god kommunikation. Hvis der
derimod ændres på organisering af områderne og dagtilbuddene, vil der
naturligvis være behov for inddragelse m.v.
Ledelsesmæssige?
Fagfaglig ledelse og ledelse tæt på er højt prioriteret!
Jf. i øvrigt overordnet beskrivelse af Dagtilbudsområdet.
Nye snitflader?
Tandpleje, sundhedspleje, socialområdet (og FC’erne), der ikke længere
er i samme forvaltning som Dagtilbudsområdet
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Derudover afhænger det af beslutning om organiseringen i ny Børne- og
Ungeforvaltning.
Fysisk placering/organisering af medarbejdere?
Det er vigtigt at den fagfaglige ledelse er tæt på praksis – som minimum
niveau 4 og 5. Dagtilbudslederne har kontorer ude i praksis og en stor
del af deres tid skal være ude i praksisfeltet.
Men niveau 3 skal også have deres gang tæt på praksis med en fysisk
placering, hvor Dagtilbudsledere og pædagogiske ledere har deres
gang.
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Beskrivelse af dagtilbudsområdet – til brug for arbejdet med ny forvaltningsstruktur 2021
Enhed: Børne- og Familiesekretariatet (som supplement til den overordnede beskrivelse)
Personaleopgørelser knyttet
til opgaven (med
udgangspunkt i fælles
skabelon fra PL-gruppen)

Ca. antal normering i alt:
22-25 + 130 i Rengøringsfunktionen
Dertil kommer yderligere medarbejdere fra fordeling af fællesstabe i FB,
som fortsat ikke er endeligt afklaret.
Sekretariatet består af flere fagligheder:
AC’ere – fx generalister, civilingeniør, og kommunikation
HK – pladsanvisning, økonomi og administration
Pædagog
Bygningskonstruktør
Denne del udbygges ift. den skabelon, som udsendes fra PL-gruppen.

Beskrivelse af
Opgaver/område, der flyttes
Max 2 A4-sider

Beskrivelse af den
Nuværende organisering af
opgaven/området
Overblik over organisering
vedlægges som bilag

Afdelingens hovedopgaver beskrives overordnet
Kerneopgave:
Sekretariatet bidrager til drift, udvikling og fælles retning for
dagtilbudsområdets tilbud for derigennem at opnå de bedst mulige
rammer for det gode hverdagsliv for børn, unge og familier i Aalborg
Kommune.
Børne- og Familiesekretariatet er en stabsfunktion for ledelsen på
Dagtilbudsområdet såvel centralt som decentralt. Sekretariatet løser
opgaver inden for:
• Politisk betjening
• Økonomi og styring
• Planlægning
• Klagebehandling
• IT og digitalisering
• Kommunikation
• Ledelsesinformation
• Pladsanvisning
• Arbejdsmiljøindsats
• Bygninger og legepladser
• Sekretariatsfunktioner ift. bl.a. chefgruppen og MED
• Rengøring
Hvordan er afdelingen organiseret, og hvad er intentionen bag
nuværende organisering?
Børne- og Familiesekretariatet ledes af sekretariatschef Ole Thinggaard,
som refererer til børne- og familiechefen og er stedfortræder for denne.
Børne- og Familiesekretariatet har endvidere en borgerrettet
serviceydelse i form af Pladsanvisningen, som bl.a. anviser pladser til
dagplejen og institutionerne samt beregner fripladser (også for DUS).
Børne- og Familiesekretariatet er organiseret i fem teams:
• Planlægningsteam, teamleder: Lene Jakobsen
• Økonomiteam, teamleder/stedfortræder: Jesper Jensen
Pladsanvisningen, teamleder: Jesper Hjorth
• Byg- og Arbejdsmiljøteam, teamleder: Per Jensen
• Rengøringsfunktionen, teamleder Lars Nøhr
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Organisationsdiagram er vedlagt som bilag.

Beskrivelse af den
Nuværende fysiske
placering af opgaven
herunder om opgaveløsningen
forudsætter særlige forhold

Beskrivelse af
De væsentligste
samarbejdsflader/snitflader

Beskrivelse af
Det juridiske grundlag for
opgaven

Generelle
opmærksomhedspunkter i
forhold til at sikre den
bedste overgang og
organisering i den nye
forvaltning.

Intentionen bag organiseringen:
• Teamstruktur (frem for fx struktur med special- og
chefkonsulenter) med tilpas ledelsesspænd med mulighed for
fokus på personaleledelse- og udvikling samt trivsel og
arbejdsmiljø. Teamlederne varetager ikke kun ledelse men
deltager også i den konkrete opgaveløsning med egne
selvstændige opgaver.
• Specialiseret understøttelse af planlægningen samt det
administrative, personalemæssige, økonomiske og
styringsmæssige på Dagtilbudsområdet
• Specialiseret understøttelse af arbejdsmiljø-, digitaliserings og
kommunikationsindsatsen på Dagtilbudsområdet
Den fysiske placering beskrives overordnet med angivelse af, hvor
mange personer der er placeret på hvilke matrikler
Centralforvaltningen, Sønderbro 12: 24
Opgaven forudsætter egnede kontorfaciliteter og gode muligheder for
mødeaktivitet.
Placeringen af Pladsanvisningen kan med fordel være central og skal
være let tilgængelig for borgerbetjening.
Tranumparken 16: 10 medarbejdere, Økonomiteamet i Børne- og
Familiesekretariatet. De 10 arbejder med økonomi- og
personaleadministration på Dagtilbudsområdet.
Opgaven forudsætter egnede kontorfaciliteter og mulighed for jævnlig
mødeaktivitet.
De 10 medarbejdere kunne om muligt med fordel samles fysisk med det
øvrige Økonomiteam/Sekretariat.
Beskrivelsen indeholder en kort overordnet beskrivelse af afdelingens
såvel interne som eksterne samarbejdsflader
Som stabsfunktion er det en integreret del af Børne- og
Familiesekretariatets kerneopgave at samarbejde på tværs internt på
Dagtilbudsområdet og den øvrige forvaltning samt eksternt på tværs af
forvaltninger m.v.
Lovgrundlaget beskrives – også ift. særlige opgaver o.l. som følger
anden lovgivning end eksempelvis dagtilbudsloven
De lovgivninger der følger Dagtilbudsområdet (jf. overordnet
beskrivelse). Derudover er de almindelige forvaltningsretslige regler
centrale i en central stabsfunktion som Børne- og Familiesekretariatet –
som fx GDPR, Forvaltningslov og Offentlighedsloven.
På afdelingsniveau:

Personalemæssige?
• Fokus på god kommunikation og inddragelse
• Fokus på trivsel og arbejdsmiljø
• Hurtig afklaring
• Tryghed ift. fremtidige opgaver, ledelse m.v.
• Særlig opmærksomhed da det er medarbejdere i
centralforvaltningen, som berøres direkte
Ledelsesmæssige?

Nye snitflader?
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Tandpleje, sundhedspleje, socialområdet (og FC’erne), der ikke længere
er i samme forvaltning som Dagtilbudsområdet
Derudover afhænger det af beslutning om organiseringen i ny Børne- og
Ungeforvaltning.
Fysisk placering/organisering af medarbejdere?
Hvis Børne- og Familiesekretariatet bevares samlet som en
understøtende stabsfunktion på Dagtilbudsområdet, vil det have stor
betydning at sekretariatet kan være samlet på samme fysisk placering –
og sammen med niveau 2 chefen, der er ansvarlig for
Dagtilbudsområdet.
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Beskrivelse af dagtilbudsområdet – til brug for arbejdet med ny forvaltningsstruktur 2021
Enhed: Center for Børne Udvikling (CBU) (som supplement til den overordnede beskrivelse)
Personaleopgørelser knyttet
til opgaven (med
udgangspunkt i fælles
skabelon fra PL-gruppen)

Ca. antal normering i alt:
129

Beskrivelse af
Opgaver/område, der flyttes

Afdelingens hovedopgaver beskrives overordnet

Max 2 A4-sider

Beskrivelse af den
Nuværende organisering af
opgaven/området
Overblik over organisering
vedlægges som bilag

Denne del udbygges ift. den skabelon, som udsendes fra PL-gruppen.

Kerneopgave:
Vi understøtter og fremmer muligheder for børns trivsel, udvikling og
læring og deres mulighed for at deltage i børnefællesskaber gennem
meningsfulde læringsmiljøer.
Vores indsatser er af høj faglig og tværprofessionel kvalitet med fokus
på at skabe effektfulde og bæredygtige resultater. Vores tilgang er
kendetegnet ved at være fleksibel, målrettet, helhedsorienteret og
forebyggende.
Opgaverne der løses i CBU er beskrevet i nedenstående under hvert
team. Men kort sagt, så spiller CBU en meget afgørende rolle i
indsatserne og understøttelsen af Dagtilbudsområdet.
Hvordan er afdelingen organiseret, og hvad er intentionen bag
nuværende organisering?
Center for Børns Udvikling ledes af Rikke Lise Fromberg Beha, som
refererer til børne- og familiechefen.
Center for Børne Udvikling er organiseret i 8 teams:
Konsulentteam
Konsulentteamet ledes af Hanne Færch.
Teamet består af konsulenter og visitation, der forestår vejledning og
faciliterer udviklingsprocesser i dagtilbud og dagpleje i henhold til
Dagtilbudsloven. Herforuden forestås vejledning i henhold til
Servicelovens § 32 om specialgrupper og hjemmetræning. Visitationen
forestår visitation til specialpædagogiske tilbud på 0-6 års området til
børn med særlige behov herunder støtteindsatser, specialgrupper,
hjemmetræning, træning og genoptræning. Visitationen er tværfagligt
sammensat.
Sprog & Integration
Sprog & Integration ledes Marianne Kirkegaard.
Teamet varetager Dagtilbudslovens § 11 og 12, der omhandler
sprogvurdering og sprogstimulering af et og tosprogede børn i og uden
for dagtilbud, samt integrationsindsatsen på 0 til 5 års området.
Alle indsatserne har til formål at være tidligt forebyggende, indfri
læreplanstemaerne og skal til enhver tid bidrage til understøttelse af
inkluderende sproglige læringsmiljøer.
Sprog & Integration bidrager endvidere til integration af flygtningebørn i
dagtilbud og dagpleje.
Børneterapeutisk Team
Børneterapeutisk Team ledes af Janne Folden.
Teamet er et tilbud til børn på 0-6 år med aktivitets- eller
deltagelsesproblematikker om observation/undersøgelse, råd og
vejledning samt eventuel træning og/eller behandling. Der ydes
forebyggende indsatser efter Sundhedslovens §120 samt mere
indgribende indsatser efter Servicelovens § 11.7 eller § 44. Desuden
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leveres der genoptræning efter Sundhedslovens § 140 efter henvisning
fra sygehus.
Derudover er der tilknyttet 6 sundhedsplejesker, der indgår i de
forebyggende indsatser, råd og vejledning på dagtilbudsområdet samt
forestår sundhedsbesøg for 4 årige.
Indsatsteamet
Indsatsteamet ledes af Inge Marie Kjær Jørgensen.
Teamet forestår støtteindsats til enkelte eller grupper af børn i henhold til
Dagtilbudslovens
§ 4. Indsatserne sker i tæt samarbejde med institutionen.
Støtteindsatsen skal medvirke til at sikre inkluderende lærings- og
udviklingsmiljøer for alle børn, og skal modvirke eksklusion og
marginalisering af børn.
Pædagoger med familierettet indsats arbejder med vejledning og
rådgivning i forhold til forældredel.
Psykolog Team
Psykolog Team ledes af Silas Svaneklink.
Teamet arbejder som en del af et tværprofessionelt samarbejde for at
sikre det enkelte barns trivsel, udvikling og læring på 0-6 års området.
Med udgangspunkt i det enkelte barns behov tilbyder vi at give
følgeskab, råd og vejledning til omsorgspersonerne omkring barnet – det
være sig i hjemmet og/eller i barnets pasningstilbud. Vi arbejder for at
skabe en fælles forståelse af barnet og dets behov på tværs af
kontekster med det mål at skabe de bedste udviklingsbetingelser for det
enkelte barn.
Socialrådgiver Team
Socialrådgiver Team ledes af Silas Svaneklink.
Teamet er et tilbud om tidligt forebyggende familierettede indsatser på 06 års området.
Indsatserne knytter sig an til socialfagligt råd og vejledning og sparring
med familierne inden for helhedssynet i familiens dynamikker. Der
varetagers tæt, koordinerende, tværfagligt samarbejde samt brobygning
til relevante faglige instanser.
Specialbørnehaverne
Specialbørnehaverne ledes af Hanne Færch.
Teamet består af Marte Meo, Væksthuset, Stampe og Barnets Hus
(Birken kommer til fra ÆH). De er dagtilbud efter Dagtilbudsloven §4
eller serviceloven §32 til børn 0-6 års med socio- emotionelle
vanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt
opmærksomhedsforstyrrelser i svær grad.
Sekretærteam
Sekretærteam ledes af Marianne Kirkegaard
Teamet består af den samlede administration for centret.

Beskrivelse af den
Nuværende fysiske

Intentionerne bag organiseringen:
- Fagfaglig ledelse der understøtter faglig kvalitet i indsatserne
samtidig med en skærpet opmærksomhed på ledelse og
facilitering af det tværprofessionelle samarbejde
- Tilpas ledelsesspænd med mulighed for fokus på
personaleledelse- og udvikling samt trivsel og arbejdsmiljø
- Stærk og tværprofessionel understøttelse af faglige
dagsordener/kerneopgaven
Jf. i øvrigt overordnet beskrivelse af Dagtilbudsområdet ift. strategisk
retning og ledelsesstruktur.
Den fysiske placering beskrives overordnet med angivelse af, hvor
mange personer der er placeret på hvilke matrikler
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placering af opgaven
herunder om opgaveløsningen
forudsætter særlige forhold

Beskrivelse af
De væsentligste
samarbejdsflader/snitflader

Nygade 3: 10 fra Center for Børne Udvikling (CBU ledelse,
administration). Dertil kommer at ca. 80 medarbejdere med mere end
50% udgående funktion deler arbejdsstation i Nygade svarende til 2
medarbejdere pr. arbejdsstation.
Opgaven forudsætter egnede kontorfaciliteter og mulighed for
mødeaktivitet medarbejdere og forældre.
Lerumbakken 11a: 2 ledere fra Børneterapeutisk Team, CBU. Dertil
kommer at ca. 18 medarbejdere med mere end 50% udgående funktion
deler arbejdsstation på Lerumbakken svarende til 2 medarbejdere pr.
arbejdsstation.
Opgaven forudsætter egnede kontorfaciliteter, mulighed for
mødeaktivitet og lokaler til træningsaktiviteter.
Beskrivelsen indeholder en kort overordnet beskrivelse af afdelingens
såvel interne som eksterne samarbejdsflader
Jf. overordnet beskrivelse for Dagtilbudsområdet:
Dagtilbudsområdet på tværs
Fælles Målstyringsaftale. Dagligt samarbejde om fx overgange på
dagtilbudsområdet, tilbageløb på sprogindsatsen, samarbejde internt og
på tværs af Dagtilbud og områder m.v.
Dagtilbud og Skoler:
Dagtilbudsområdet og skoleområdet har mange naturlige snitflader
imellem sig og på tværs til andre områder - fx sprogindsats,
træningsindsats, opsporingsmodellen, den gode overgang,
pasningsgaranti og skoledistrikter, pladsanvisning, Aula mv.
Familiegrupperne og specialgruppen
Fælles om Børne- og Ungepolitik. Det daglige samarbejde mellem
dagtilbud, skoleområdet og Familiegrupperne er typisk centreret om
enkeltsager.

Beskrivelse af
Det juridiske grundlag for
opgaven

Sundhedspleje og tandpleje:
Sundhedsplejen og Tandplejen er indsatser der overvejende retter sig
mod almenområdet.
Lovgrundlaget beskrives – også ift. særlige opgaver o.l. som følger
anden lovgivning end eksempelvis dagtilbudsloven
Dagtilbudslov
Servicelov
§ 32 specialbørnehaver (Barnets Hus, Stampe (og Birken))
§ 10 rådgivning og vejledning til familier og børn i dagtilbudsalderen
(også mulighed for anonym rådgivning)
§ 11,7 træning, undersøgelse og vejledning
§ 44 vedligeholdende træning

Generelle
opmærksomhedspunkter i
forhold til at sikre den
bedste overgang og
organisering i den nye
forvaltning.

Sundhedslov:
§ 120 tidlige og forebyggende indsatser til børn og unge
§ 140 genoptræning på baggrund af genoptræningsplan fra sygehuset
På afdelingsniveau:
Det er vigtigt med fokus på kerneopgave, kvalitet og sikker drift som
afsæt for beslutning om organisering fra 1.1.2021 i en ny Børne- og
ungeforvaltning.
Personalemæssige?
Det kan afhænge af beslutning om organiseringen i ny Børne- og
Ungeforvaltning. Hvis nuværende organisering af CBU fastholdes vil det
i første omgang ikke give anledning til særlige opmærksomheder udover
almindelig god kommunikation. Hvis der derimod ændres på
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organisering af CBU og dagtilbudsområdet i øvrigt, vil der naturligvis
være behov for inddragelse m.v.
Ledelsesmæssige?
Fagfaglig ledelse og det tværprofessionelle samarbejde er højt
prioriteret!
Jf. i øvrigt overordnet beskrivelse af Dagtilbudsområdet.
Nye snitflader?
Tandpleje, sundhedspleje, socialområdet (og FC’erne), der ikke længere
er i samme forvaltning som Dagtilbudsområdet
Derudover afhænger det af beslutning om organiseringen i ny Børne- og
Ungeforvaltning.
Fysisk placering/organisering af medarbejdere?
Jf. beskrivelse af nuværende fysisk placering. Derudover afhænger det
af beslutning om organisering i ny Børne- og Ungeforvaltning.
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Beskrivelse af dagtilbudsområdet – til brug for arbejdet med ny forvaltningsstruktur 2021
Enhed: Dagplejen (som supplement til den overordnede beskrivelse)
Personaleopgørelser knyttet
til opgaven (med
udgangspunkt i fælles
skabelon fra PL-gruppen)

Ca. antal normering i alt:
750 – heraf 698 dagplejere

Beskrivelse af
Opgaver/område, der flyttes

Afdelingens hovedopgaver beskrives overordnet

Max 2 A4-sider

Denne del udbygges ift. den skabelon, som udsendes fra PL-gruppen.

Drift og udvikling af den kommunale Dagpleje med ca. 700 dagplejere.
Vision:
Vi har dagtilbud af højkvalitet – vi skal understøtte det gode børneliv,
hvor alle børn tilbydes de bedste udviklingsbetingelser og læringsmiljøer.

Beskrivelse af den
Nuværende organisering af
opgaven/området
Overblik over organisering
vedlægges som bilag

Kerneopgave:
Dagplejen vil sammen med barnets forældre understøtte alle muligheder
for at skabe de bedste udviklingsbetingelser og læringsmiljøer for barnet.
Hvordan er afdelingen organiseret, og hvad er intentionen bag
nuværende organisering?
Dagplejen i Aalborg Kommune ledes af dagplejechef Peter Ottesen.
Dagplejeleder af team tværgående funktioner, Jeanette Martens
Christensen, er stedfortræder for dagplejechefen.
Dagplejen er opdelt i fire dagplejeteam, team tværgående funktioner
samt dagplejesekretariatet. De fire dagplejeteam har hver en
dagplejeleder, 5-7 dagplejepædagoger og 140-180 dagplejere.
Team 1
Dagplejeleder team 1: Lone Bach
(Gug, Visse, Seminariekvarteret, Beatesmindevej,
Sohngårdsholmskvarteret, Sønderbro, Vejgaard C, Vejgaard Syd,
Vestbyen og Hasseris)
Team 2
Dagplejeleder team 2: Karina Holst Gaunø
(Svenstrup, Ferslev, Dall, Godthåb, Ellidshøj, Frejlev, Nibe, Sønderholm,
Bislev, Farstrup, Sebber, Nørholm, Skalborg Nord, Skalborg Syd,
Mølholm, Scheelsminde, Kærby)
Team 3
Dagplejeleder team 3: Anne-Mette Raaby
(Humle/Smede, Skallerupvej, Herningvej, Klarup, Storvorde, Gistrup,
Gudumholm, Mou, Sdr. Kongerslev, Kanalkvarteret, Vaarst/Fjellerad)
Team 4
Dagplejeleder team 4: Kirsten Fly
(Lindholm, Nr. Uttrup, Nørresundby Centrum, Vadum, Grindsted,
Langholt, Hals, Hou, Vodskov, Gandrup, Ulsted, Vester Hassing, Stae,
Sulsted, Tylstrup, Vestbjerg)
Team Tværgående Funktioner
Dagplejeleder team tværgående funktioner: Jeanette Martens
Christensen
(dagplejere og pædagoger for børn visiteret til en særlig indsats,
udevikarer, socialnormering, adm. pædagoger)
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Dagplejesekretariatet
Leder af dagplejesekretariatet, lager og service: Jane Højmark
(administration og økonomi, lager samt service)
Dagplejepædagogens opgaver er blandt andet at:
• give faglig sparring, råd og vejledning til dagplejeren i hverdagen
og i legestue
• rådgive og vejlede forældrene
• være opmærksom på trivslen hos det enkelte barn og samspillet
mellem børnene i dagplejen
• besøge dagplejeren efter behov og minimum 3 gange årligt
• foretage et antal uanmeldte besøg hos dagplejeren
• Medarbejderudviklings- og lønsamtaler
Forældre møder dagplejepædagogen 1. gang per telefon, når du
tilbydes en plads til deres barn. 2. møde med dagplejepædagogen er til
et forbesøg hos den dagplejer, barnet er blevet tilbudt plads ved.
Læs mere om Dagplejen på Aalborg.dk
Intentionen bag organiseringen:
Dagplejen er organiseret i selvstændig enhed, primært pga. Dagplejens
størrelse i Aalborg Kommune samt den særlige ledelses- og
driftsmæssige opgave der ved at opgaven løses i ca. 700 private
dagplejehjem.

Beskrivelse af den
Nuværende fysiske
placering af opgaven
herunder om opgaveløsningen
forudsætter særlige forhold

Beskrivelse af
De væsentligste
samarbejdsflader/snitflader

Jf. i øvrigt beskrivelse af organisering og ledelsesstruktur i den
overordnede beskrivelse af Dagtilbudsområdet.
Den fysiske placering beskrives overordnet med angivelse af, hvor
mange personer der er placeret på hvilke matrikler
Ca. 700 private dagplejehjem
Kayerødsgade 46: 46 fra Dagplejen ledelse og administration. Det er
base for Dagplejens ledelse og administration samt udgør
kontorfaciliteter for de udkørende dagplejepædagoger.
Opgaven forudsætter egnede kontorfaciliteter og mulighed for
mødeaktivitet.
Beskrivelsen indeholder en kort overordnet beskrivelse af afdelingens
såvel interne som eksterne samarbejdsflader
Jf. overordnet beskrivelse for Dagtilbudsområdet:
Dagtilbudsområdet på tværs
Fælles Målstyringsaftale. Dagligt samarbejde om fx overgange på
dagtilbudsområdet, tilbageløb på sprogindsatsen, samarbejde internt og
på tværs af Dagtilbud og områder m.v.
Dagtilbud og Skoler:
Dagtilbudsområdet og skoleområdet har mange naturlige snitflader
imellem sig og på tværs til andre områder - fx sprogindsats,
træningsindsats, Opsporingsmodellen, den gode overgang,
pasningsgaranti og skoledistrikter, pladsanvisning, Aula mv.
Familiegrupperne og specialgruppen
Fælles om Børne- og Ungepolitik. Det daglige samarbejde mellem
dagtilbud, skoleområdet og Familiegrupperne er typisk centreret om
enkeltsager.
Sundhedspleje og tandpleje:
Sundhedsplejen og Tandplejen er indsatser der overvejende retter sig
mod almenområdet.
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Beskrivelse af
Det juridiske grundlag for
opgaven
Generelle
opmærksomhedspunkter i
forhold til at sikre den
bedste overgang og
organisering i den nye
forvaltning.

Lovgrundlaget beskrives – også ift. særlige opgaver o.l. som følger
anden lovgivning end eksempelvis dagtilbudsloven
Dagtilbudslov
På afdelingsniveau:
Det er vigtigt med fokus på kerneopgave, kvalitet og sikker drift som
afsæt for beslutning om organisering fra 1.1.2021 i en ny Børne- og
ungeforvaltning.
Personalemæssige?
Det kan afhænge af beslutning om organiseringen i ny Børne- og
Ungeforvaltning. Hvis nuværende organisering af Dagplejen fastholdes
vil det i første omgang ikke give anledning til særlige opmærksomheder
udover almindelig god kommunikation. Hvis der derimod ændres på
organisering af områderne, vil der naturligvis være behov for inddragelse
m.v.
Ledelsesmæssige?
Det er en særlig ledelsesmæssigopgave at bedrive ledelse for ca. 700
dagplejere, der arbejder fra eget hjem.
Jf. i øvrigt overordnet beskrivelse af Dagtilbudsområdet.
Nye snitflader?
Tandpleje, sundhedspleje, socialområdet (og FC’erne), der ikke længere
er i samme forvaltning som Dagtilbudsområdet
Derudover afhænger det af beslutning om organiseringen i ny Børne- og
Ungeforvaltning.
Fysisk placering/organisering af medarbejdere?
Det fungerer godt at Dagplejens ledelse og administration har egen
fysisk placering som en samlet enhed.

3

Beskrivelse af dagtilbudsområdet – til brug for arbejdet med ny forvaltningsstruktur 2021
Enhed: Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning (ATPP) (som supplement til den overordnede beskrivelse)
Personaleopgørelser knyttet
til opgaven (med
udgangspunkt i fælles
skabelon fra PL-gruppen)

Ca. antal normering i alt:
19

Beskrivelse af
Opgaver/område, der flyttes

Afdelingens hovedopgaver beskrives overordnet

Max 2 A4-sider

Denne del udbygges ift. den skabelon, som udsendes fra PL-gruppen.

Afsnittets opgaver:
• Tilsyn i 160 kommunale og 20 private dagtilbud
• Intern audit for arbejdsmiljø på alle arbejdspladser
• Tilsyn (på klub- og fritidsområdet samt) i landsbyordninger.
• Tilsyn, godkendelser og skærpede tilsynsforløb hos ca. 300
private pasningsordninger
Tilsynskoncepter m.m kan findes på Aalborg.dk
Vision:
Vi har dagtilbud af højkvalitet – vi skal understøtte det gode børneliv,
hvor alle børn tilbydes de bedste udviklingsbetingelser og læringsmiljøer.

Beskrivelse af den
Nuværende organisering af
opgaven/området
Overblik over organisering
vedlægges som bilag

Kerneopgave:
Ud fra en anerkendende og udviklingsorienteret tilgang, bidrager Afsnit
for Tilsyn og Privat pasning til, at borgere og medarbejdere oplever den
kvalitet, som lovgivninger og lokale politikker foreskriver gennem:
• Tilsyn på børne- og unge området
• Administration ift. private aktører
• Audit for arbejdsmiljø i forvaltningens enheder
Hvordan er afdelingen organiseret, og hvad er intentionen bag
nuværende organisering?
Afsnit for Tilsyn og privat Pasning ledes af tilsynschef Dorte Hyttel Alrø,
som refererer til børne- og familiechefen. Teamleder og stedfortræder er
Nete Rosenkilde Pleidrup (barselsvikar for Linda Katja Jensen).
Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning er en stabsfunktion.
I Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning er opgaverne organiseret i tre :
Administration
Administrative opgaver, som omfatter: Borgerkontakt, sagsbehandling af
pasningskontrakter, journalisering og udbetaling af tilskud til private
institutioner. Indhentelse af børne- og straffeattester. Teamet
understøtter herudover afsnittets ledelse med sekretærbistand.
Privat Pasning
Tilsyn, godkendelser og skærpede tilsynsforløb hos private
pasningsordninger.
Dagtilbud og øvrige socialpædagogiske tilbud
Tilsyn i kommunale og private dagtilbud, tilsyn på klub- og fritidsområdet
samt i landsbyordninger. Herforuden udfører konsulenterne intern audit
for arbejdsmiljø i samtlige af forvaltningens enheder.
Intentionen bag en selvstændig tilsynsenhed er at:
• Styrke fremmedblikket og uvildighed i tilsynet
• Styrke tilsynsfagligheden
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•

Beskrivelse af den
Nuværende fysiske
placering af opgaven
herunder om opgaveløsningen
forudsætter særlige forhold

Beskrivelse af
De væsentligste
samarbejdsflader/snitflader

Beskrivelse af
Det juridiske grundlag for
opgaven

Samle viden om anvendt praksis til udviklingen af dagtilbuddene
generelt og konkret
• Skabe sammenhæng mellem pædagogisk tilsyn og intern audit
for arbejdsmiljø
Den fysiske placering beskrives overordnet med angivelse af, hvor
mange personer der er placeret på hvilke matrikler
Lyøgade 10: 19 i Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning. Er base for
afsnittets ledelse og administration samt udgør kontorfaciliteter for de
udkørende tilsynskonsulenter. Opgaven forudsætter egnede
kontorfaciliteter og mulighed for mødeaktivitet.
Beskrivelsen indeholder en kort overordnet beskrivelse af afdelingens
såvel interne som eksterne samarbejdsflader
Samarbejder primært internt på tværs af Dagtilbudsområdet. Men
derudover også med interesseorganisationer m.v. på det private
område.
Lovgrundlaget beskrives – også ift. særlige opgaver o.l. som følger
anden lovgivning end eksempelvis dagtilbudsloven
Dagtilbudslov

Generelle
opmærksomhedspunkter i
forhold til at sikre den
bedste overgang og
organisering i den nye
forvaltning.

Audit for arbejdsmiljø gennemføres på alle forvaltningens
arbejdspladser.
På afdelingsniveau:
Det er vigtigt med fokus på kerneopgave, kvalitet og sikker drift som
afsæt for beslutning om organisering fra 1.1.2021 i en ny Børne- og
ungeforvaltning.
Personalemæssige?
Det kan afhænge af beslutning om organiseringen i ny Børne- og
Ungeforvaltning. Hvis nuværende organisering af afsnittet fastholdes vil
det i første omgang ikke give anledning til særlige opmærksomheder
udover almindelig god kommunikation. Hvis der derimod ændres på
organiseringen af afsnittet, vil der naturligvis være behov for inddragelse
m.v.
Ledelsesmæssige?
Vigtigt med fortsat godt samarbejde på tværs af Dagtilbudsområdet.
Jf. i øvrigt overordnet beskrivelse af Dagtilbudsområdet.
Nye snitflader?
Derudover afhænger det af beslutning om organiseringen i ny Børne- og
Ungeforvaltning.
Fysisk placering/organisering af medarbejdere?
Organisering som uvildigt tilsynsafsnit er højt prioriteret.
Ingen særlige opmærksomheder ift. fysisk placering ud over de tidligere
nævnte.

2

Beskrivelse af Specialbørnehaverne Birken– til brug for arbejdet med ny forvaltningsstruktur 2021
Enhed: Birken
Personaleopgørelser knyttet
til opgaven (med
udgangspunkt i fælles
skabelon fra PL-gruppen)

Ca. antal normering i alt:

Beskrivelse af
Opgaver/område, der flyttes

Specialbørnehaven Birken er et tilbud til børn i alderen 0-7 år med
symptomer på en psykisk udviklingsforstyrrelse.

24,9 (25 personer)

Autisme Spektrum Forstyrrelser, ADHD, Tourette og andre nært
beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelser hos børn.
Birken modtager børn fra Aalborg Kommune samt andre kommuner i
regionen.
Brugersammensætning
Specialbørnehaven Birken har plads til 32 børn, hvoraf 12 børn har
deres tilbud i en afdeling til Birken, som er beliggende i Langholt.
Etik og værdigrundlag i tilbuddet
I Birken fokuseres der på ressourcer og muligheder frem for mangler og
begrænsninger. Der arbejdes i dag ud fra Ældre og
Handicapforvaltningens værditrekant: Nærvær, Ansvarlighed og Respekt
Visitation
Hvis man er bosiddende i Aalborg Kommune, foregår visitation til Birken
via Center for Børns Udvikling i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, eller via rådgiver i den familiegruppe i
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, hvor barnet er
tilknyttet. Visitation kan ligeledes foregå via PPR i Skoleforvaltningen.
Kompetencer
Medarbejderne i Birken har alle en pædagogisk uddannelse og er
specialuddannede indenfor områderne: Børn med psykiske
udviklingsforstyrrelser, Autisme Spektrum Forstyrrelser samt
Neuropædagogik og neuropsykologi.
Der stilles som krav, at alle medarbejdere gennemgår Fagcenteret for
Autisme og ADHD’s interne grundkursus i TEACCH- metoden. Den
pædagogiske viden er på et højt fagligt niveau, og bliver løbende
opdateret ved deltagelse i internationale konferencer og kurser indenfor
området.
Fysioterapeut og ergoterapeut er tilknyttet fra Fysio- og ergoterapien,
Hammer Bakker. Tale/hørekonsulent er tilknyttet fra Taleinstituttet ved
henvisning fra pågældende kommunes PPR.
Der føres uvildigt tilsyn jf. gældende lovgivning.
Beskrivelse af den
Nuværende organisering af
opgaven/området

Birken er i dag organiseret i Ældre- og Handicapforvaltningen under
Fagcenter for autisme og ADHD.
Leder af Birken er Tove Lund Thomasen

Beskrivelse af den
Nuværende fysiske
placering af opgaven

Birken er beliggende i Hammer Bakker i Vodskov:
Storemosevej 31-33, 9310 Vodskov.
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herunder om opgaveløsningen
forudsætter særlige forhold
Beskrivelse af
De væsentligste
samarbejdsflader/snitflader

Birken samarbejder i dag med såvel Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen (Center for Børns Udvikling og
familiegrupperne) samt Skoleforvaltningen (PPR) om visitation mv.
Derudover vil Birken også fremadrettet have et tæt samarbejde med
Fagcentret for Autisme og ADHD.

Beskrivelse af
Det juridiske grundlag for
opgaven

Specialbørnehaven Birken er en specialbørnehave i Aalborg kommune,
som er oprettet efter Lov om Social Service §32

Generelle
opmærksomhedspunkter i
forhold til at sikre den
bedste overgang og
organisering i den nye
forvaltning.

Fastholde det tætte samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere
inden for det specialiserede dagtilbudsområdet – uanset fremtidig
organisering.
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