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Indledning
Baggrund
Aalborg Byråd vedtog i januar 2019 kommunens nye grundfortælling og tilhørende fem pejlemærker.
Som en del af godkendelsen vedtog byrådet, at Direktørgruppen skulle arbejde med hvordan
pejlemærkerne kunne konkretiseres i en række indikatorer, der ville gøre det muligt at foretaget opfølgning
på, hvorvidt Aalborg Kommune følger den kurs, som er udstukket gennem pejlemærkerne.
Direktørgruppens oplæg til konkretisering af pejlemærkerne, der blev udarbejdet i tæt dialog med
forvaltningerne, blev godkendt af Aalborg Byråd 17. juni 2019.
Første afrapportering blev godkendt i byrådet i august 2020. Siden har Direktørgruppen suppleret
afrapporteringen med enkelte nye indikatorer, der er medtaget i dette års afrapportering.

Kort om indikatorerne
Inden for hvert pejlemærke er der udvalgt få, overordnede indikatorer, der i muligt omfang er fundet
blandt nuværende politiske ambitioner og målsætninger, der er udtrykt i kommunens politikker og
strategier.
De udvalgte indikatorer skal ikke forstås som dækkende for det samlede indhold af hvert pejlemærke eller
udviklingen her indenfor, men i stedet ses som udtryk for enkelte nedslag, der dog bredt set dækker det
beskrevne indhold i pejlemærkerne.
Der er enkelte indikatorer i rapporten, hvor det ikke har været muligt at fremskaffe opdaterede data i
forhold til sidste års afrapportering. Der drejer sig blandt andet om sundhedsområdet, hvor der anvendes
data fra Sundhedsprofilen for Aalborg Kommune, der gennemføres hvert 4. år og om klimaområdet, hvor
kommunens energibalancen endnu ikke er opdateret. I de tilfælde, hvor der ikke er opdaterede data for
2020, er der taget udgangspunkt i data fra sidste års rapport.

Kort om rapporten
Nærværende rapport giver et øjebliksbillede af udviklingen inden for de valgte indikatorer med
udgangspunkt i en lang rækker centrale nøgletal. I rapporten er der alene beskrevet den konstaterede
udvikling, men uden uddybende forklaringer herpå.
Der er i stedet indarbejdet henvisninger til de steder, hvor der både kan læses mere omkring emnet, men
også findes forklaringer på den konstaterede udvikling. Det kan være nyhedsbrevet, hjemmesider eller de
opfølgninger, som forvaltningerne hver især udarbejder inden for deres serviceområder.
Det er hensigten, at udarbejdelsen af denne årlige rapport med opfølgning på pejlemærkerne kan være
med til at fastholde det fælles fokus på grundfortællingen og pejlemærkerne. Og give fornyet lyst og
inspiration til at arbejde målrettet hermed fremover.
På de kommende sider kan grundfortællingen og pejlemærkerne læses, inden der gives status på de
udvalgte indikatorer på de efterfølgende sider.
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COVID-19
COVID-19 har siden det tidlige forår 2020 haft markant indflydelse på alle danskeres liv. Der har været
skiftende perioder med massiv nedlukning af samfundet, der har været genåbninger med tilhørende
restriktioner og nye nedlukninger. Både nationalt, regionalt og lokalt.
En stor del af samfundet og dermed kommunens aktiviteter, har været omfattet direkte af en nedlukning
eller skærpede retningslinjer i forhold til forsamlingsforbud, åbningstider eller andet, mens andre dele har
været berørt af den samlede nedsatte samfundsaktivitet.
På den måde har COVID-19 også haft direkte eller indirekte betydning for samtlige indikatorer, der indgår i
denne afrapportering.
Det er besluttet, at der ikke for hver indikator redegøres for COVID-19s betydning, men at dette i stedet er
omfattet af nærværende, indledende afsnit.
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Aalborg Kommunes grundfortælling
Hvert år vokser Aalborg Kommune med flere end 1.000 nye indbyggere. Mennesker, der ønsker at bo i en
mangfoldig kommune, som har alt, uden at have for meget. Der ønsker at blive en del af et rummeligt
og handlekraftigt fællesskab, som har skabt en markant udvikling de sidste årtier.
En udvikling, som har kombineret industri med viden. Som har skabt tusinder af nye arbejds- og
studiepladser, et rigt kultur- og fritidsliv samt en velfærd, der tilsammen har været med til at kåre Aalborgs
borgere til de lykkeligste i Europa.
Det er nok ikke forkert at sige, at Aalborg Kommunes indbyggere er stolte. Ikke bare over udviklingen, men i
lige så høj grad over det sammenhold og samarbejde, som skaber den – og som altid er stærkere, når alle er
med. For selvom kommunen strækker sig over mere end 1.000 km2 med Limfjorden, som skærer sig smukt
gennem land og by, så er der stadig kort afstand mellem mennesker og fra ord til handling. Det er derfor, at
vi i Aalborg Kommune siger: Vi udvikler os sammen!

Et løfte vi giver til hinanden
Grundfortællingen afsluttes med løftet om, at vi udvikler os sammen. Den fantastiske transformation
kommunen har gennemgået de seneste årtier er sket via et ganske unikt samarbejde, og det vil også være
sammenholdet, der skal løfte kommunen ind i fremtiden. Vi står sammen og udvikler i fællesskab
løsningerne på de udfordringer, som vi står overfor.
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De fem pejlemærker
Pejlemærkerne skal understøtte det gode liv og en meningsfuld tilværelse i Aalborg Kommune - uanset
hvem man er. De tager afsæt i grundfortællingen og løftet om, at vi udvikler kommunen sammen og sætter
den overordnede visionære retning for udviklingen i Aalborg Kommune i mange år fremover.

Alle kan noget
Vi skaber en kommune, hvor der er plads til alle – for vi tror på, at alle kan noget. Det gælder både i forhold
til arbejdsmarkedet og uddannelse. Vi fremmer et driftigt erhvervsliv og samarbejder om at tiltrække og
udvikle morgendagens færdigheder. Vores globale udsyn betyder, at vi byder omverdenen velkommen og
agerer internationalt, fordi det giver nye muligheder for vækst og velfærd.

Med gode forbindelser
Vi indretter og udvikler en kommune med en effektiv infrastruktur og samarbejder om den kollektive trafik,
der binder by og land sammen. Mobilitet betyder også, at vi tænker i grønne og fremtidssikre løsninger – og
tør satse på nye transportformer.

Med store oplevelser
Vi udvikler en kommune, hvor der ikke er langt til de store oplevelser. Fra midtbyens pulserende byliv og
nationale events til oplandsbyernes fællesskaber og friluftsliv nær fjordens vande. Vi understøtter
foreningerne, der samler os og en mangfoldig kultur, der aldrig står stille. Bevægelse er nemlig en del af
vores dna. Derfor har sporten også en helt særlig plads i Aalborg.

I grøn balance
Vi tænker i løsninger, der rækker ind i fremtiden og foregriber klima- og miljøudfordringer. Vi er i
førersædet, når det gælder om at tænke og handle bæredygtigt, og vi skaber en kommune, hvor fremtidige
generationer nyder godt af de smarte valg, vi træffer i dag.

I fællesskab
Vi styrker fællesskabet og tager hånd om de medborgere, der har brug for hjælp. Vi giver hinanden
mulighed for at leve et sundt, meningsfuldt og selvstændigt liv, fordi det handler om værdighed. Det er en
særlig aalborgensisk indstilling, at vi står sammen, og at vi tror på, at vi er stærkere, når alle er med.
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Indikatorer for Alle kan noget
Under pejlemærket Alle kan noget er der udvalgt indikatorer, der overordnet fortæller om udviklingen i
jobskabelsen, erhvervslivets globale udsyn, borgere på offentlig forsørgelse, samt unge og uddannelse i
Aalborg Kommune.

Jobskabelse
Antal jobs i Aalborg Kommune
Ved udgangen af 4. kvartal 2019 var der i
alt 109.628 beskæftigede lønmodtagere
på arbejdssteder beliggende i Aalborg.
Til sammenligning viser grafen til højre,
at antallet af beskæftigede
lønmodtagere ved udgangen af 4.
kvartal 2020 er på niveau med året før.
Antallet af beskæftigede er endda steget
ganske lidt med ca. 225.

Sammenlignes der med 6-byerne ses det,
at Odense Kommune og Aarhus
Kommune også en oplevet nul-vækst
eller en marginal jobvækst i 2020.
Randers Kommune, Esbjerg Kommune og
landet som helhed, har oplevet i 2020 en
negativ jobvækst. Værst har det været
for Københavns Kommune, der har haft
en negativ jobvækst på ca. - 2,5 %
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Udvikling i internationale medarbejdere
Arbejdsmarkedet i Aalborg bliver
stadigt mere globalt. Der var 5.833
internationale medarbejdere,
som er fuldtidsbeskæftigede i 2020.
Antallet af fuldtidsbeskæftigede
internationale medarbejdere er steget
med 31 % siden 2015. Til
sammenligning er antallet på landsplan
steget med 32 % fra 2015 til 2020.

Udvikling i andelen af udenlandske virksomheder
Andelen af udenlandsk ejede virksomheder i Aalborg Kommune er steget fra 4,8 % i 2013 til 5,3 % i 2016. Til
sammenligning udgør andelen af udenlandsk ejede virksomheder på landsplan 5,1 % i 2016.
I Aalborg udgør udenlandske virksomheders andel af den samlede beskæftigelse 27,0 % i 2015. Andelen er
steget med ca. 2 %-point i perioden fra 2011. I Danmark som helhed udgør andelen 21,6 % i 2015 og har
været uændret siden 2011.
Business Aalborg udgiver Nyhedsbrevet Bedre Overblik, der indeholder en lang række nøgletal om
erhvervsudviklingen i Aalborg Kommune. Nyhedsbrevet finder du her:
https://www.aalborg.dk/business/erhvervstilbud/nyhedsbrevet-bedreoverblik

Afrapportering – Aalborg Kommunes pejlemærker – maj 2021

Side 7

Udviklingen i borgere på offentlig forsørgelse
Udviklingen i ledigheden
I Aalborg Kommune er ledigheden
steget fra 5,0 % i december 2019 til 5,7
% i december 2020.
I samme periode har der været en
tilsvarende stigning på landsplan (0,7
%-point) og i Region Nordjylland (0,6
%-point).
Udviklingen blandt borgere på
offentlig forsørgelse
Det samlede antal borgere på offentlig
forsørgelse er steget med 5,8 % fra
december 2019 til december 2020. Det
svarer til en stigning på 1.123 borgere.
På landsplan har der i samme periode
været en stigning på 6,2 %.
Udviklingen i forhold til borgere på førtidspension
Antal fuldtidspersoner på førtidspension i Aalborg Kommune er fra december 2019 til december 2020
steget fra ca. 7.100 til ca. 7.200.
Udviklingen i forhold til borgere på kontanthjælp
Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp i Aalborg Kommune er fra december 2019 til december 2020 faldet
fra ca. 3.175 til ca. 3.100.
Du kan finde mere information omkring Aalborg Kommunes beskæftigelsesindsats i Beskæftigelsesplanen,
ligesom både Beskæftigelsesudvalget og Magistratens løbende behandler emnet på deres dagsordner.
Udviklingen i antal borgere på social pension, som er kommet i alternativ beskæftigelse
Aalborg AKTIV arbejder med at skabe
meningsfuld beskæftigelse for borgere
med social pension.
Omdrejningspunktet er den enkelte
borgers drømme, formåen og
potentialer. Med dette afsæt
tilrettelægges et forløb, der (potentielt)
bringer den enkelte længst muligt i eget
liv. Dette sker i samarbejde med
virksomheder, foreninger mv.

Afrapportering – Aalborg Kommunes pejlemærker – maj 2021

Side 8

Aalborg AKTIVs indsats for at skabe alternativ beskæftigelse for borgere på social pension har betydet, at
der fra 2017 – 2020 er der skabt i alt 468 alternative beskæftigelsesmuligheder for borgere med handicaps.
Disse indbefatter bl.a. 134 borgere i frivillige jobs, 74 borgere i job med løntilskud og 126 borgere i
praktiktilbud.

Unge i uddannelse
Overgang til ungdomsuddannelse og erhvervsuddannelse
Andel af elever, som 15 måneder efter
endt 9. klasse, er i gang med en
ungdomsuddannelse er for både Aalborg
Kommune og hele landet faldet fra 2017
til 2018 – dog noget mere i Aalborg
Kommune end i hele landet.
Aalborg Kommune har dog fortsat en
højere andel elever, der er i gang med
end ungdomsuddannelse 15 mdr. efter
endt 9. klasse end det er tilfældet i hele
landet.
En ungdomsuddannelse er i denne sammenhæng enten gymnasiale og erhvervsfaglige
ungdomsuddannelser eller forberedende uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser (STU og FGU).
Udvikling i valg af ungdomsuddannelse
Grafen til højre viser andelen af elever,
der direkte efter 9. eller 10. klasse
søger en ungdomsuddannelse.
Andelen, der søger en gymnasial
uddannelse, er steget fra 74,4 % i 2019
til 76,2 % i 2020.
I samme periode er andelen af elever
der søger erhvervsfaglige uddannelser
faldet fra 21,3 %til 19,3 %.
Målsætningen er, at 30 % skal søge en
erhvervsuddannelse.
Du kan finde mere information omkring Aalborg Kommunes ungeindsats i Ungestrategien.
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Udvikling i antal studerende
Gennem de seneste år har Aalborg
Kommune sat fokus på målet om at
blive Danmarks bedste uddannelsesby.
I 2019/2020 er der omtrent 46.500
studerende i Aalborg Kommune, hvilket
er en stigning på ca. 3.200 svarende til
8 %.
Særligt Tech College og SOSU Nord
bidrager til stigning af antal studerende
i 2019/2020.
De studerende udgjorde således i 2020 godt 1/5-del af borgerne i Aalborg Kommune.
På www.studyaalborg.dk samles de informationer, som er relevante for studerende i Aalborg - både for
dem, der overvejer at studere i Aalborg og dem, som allerede studerer i byen
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Indikatorer for Med gode forbindelser
Under pejlemærket Med gode forbindelser er der udvalgt indikatorer, der overordnet fortæller om
borgernes transportvaner og oplevelse af mobilitet, udviklingen i den kollektive trafik og fremkommelighed.

Kollektiv trafik
Antal rejsende med buslinjer i Aalborg Kommune
Der har været et markant fald i antal
rejsende med rejsekort i Aalborg
Kommune fra 2019 til 2020.
Det er fortsat buslinjerne 1, 2, 12 og 14,
der har haft flest rejsekort-rejsende i
2020. De fire buslinjer udgør ca. 3,8 mio.
rejsende, svarende til ca. 62 %.

Linje

2018

2019

2020

1

1.669.842

1.739.857

1.213.708

2

2.259.198

2.146.562

1.235.146

5

53.454

50.817

29.956

6

13.369

12.622

9.656

11

607.907

630.828

390.202

12

1.131.002

1.158.301

725.844

13

608.923

627.992

410.036

14

985.842

1.004.977

632.714

15

383.164

421.954

256.863

16

249.684

274.878

190.367

17

724.536

756.864

527.730

18

103.024

110.782

74.392

42

108.229

113.565

84.652

Servicelinjer

65.529

57.710

50.519

Andre

404.916

435.245

300.368

I alt

9.368.619

9.542.954

6.132.153

Transportformer
Rejser fordelt på transportformer
I grafen ses en opdeling af rejser i
Aalborg Kommune fordelt på
transportformer (bil, cykel, forgængere
og kollektiv trafik), også kaldet årligt
modalt split.
Ses der på udviklingen fra 2016-18 til
2017-19 er der en stigning i andel af
bilister, stigning i andel af forgængere,
stort set uændret niveau for kollektiv
trafik, mens andelen af cyklister er
faldet.

Udviklingen i Aalborg Kommune følger i store træk udviklingen i hele landet.
Flere informationer omkring transportvaner kan findes i Transportvaneundersøgelsen.
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Mobilitet
Borgernes oplevede mobilitet
Nordjyllands Trafikselskab
foretager årligt en
”temperaturmåling” på
nordjydernes oplevede
mobilitet, herunder også den
oplevede mobilitet i Aalborg
Kommune.

2018

2019

2020

Aalborg Kommune

7,88

7,98

8,19

Aalborg (inkl. Nørresundby)

7,98

8,19

8,38

Oplandsbyer (Vadum, Vestbjerg, Vodskov, V.
Hassing, Hals, Storvorde, Klarup, Gistrup,
Svenstrup, Godthåb, Frejlev og Nibe)

7,82

7,89

8,16

Landdistrikter

7,48

7,08

7,07

- Respondenterne svarer på en skala fra 0-10, hvor 10 er bedst

Som der fremgår af tabellen, har der generelt været en markant stigning i borgernes oplevelse af mobilitet
fra 2019 til 2020.
Dog har der for landdistrikterne været en uændret oplevelse af mobiliteten fra 2019 til 2020.
Flere informationer om borgernes oplevede mobilitet kan findes i NT’s mobilitetsindeks.

Fremkommelighed
Hverdagsdøgntrafik på Vesterbro
Der gennemføres faste trafiktællinger
på Vesterbro i Aalborg, der kan være
med til at give et billede af
fremkommeligheden på strækningen.
Der har fra 2019 til 2020, været et
markant fald i hverdagsdøgntrafikken
vedrørende biler på ca. 13 %.
Samtidig er hverdagsdøgnstrafikken
vedr. cykler steget med næsten 30 %.
Fra 1.891 i 2019 til 2.392 i 2020.
Flere informationer omkring fremkommelighed, trafikkapacitet og trafiktællinger kan findes på Aalborg
Kommunes hjemmeside under Trafik.
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Grøn omstilling af busser og biler
Grønne og sorte kilometer i den kollektive trafik
Opgørelsen over grønne og sorte
kilometer omfatter kørte kilometer af
NT’s busser, flextrafikvogne og tog.
Opgørelsen baserer sig på hele
Nordjylland.
I 2018 var 9,2 % af de kørte kilometer
fossilfri (ingen CO2 udledning) eller
emissionsfri (ingen udledninger). I 2019
var andelen steget til ca. 11 % og er
uændret i 2020.
Omstilling af kommunale biler og
lastbiler
Ses der på de kommunale køretøjer i
Aalborg Kommune, er antallet af elbiler
steget fra 54 i januar 2020 til 58 i marts
2021. Dertil kommer en større andel af hybridbiler, 6 plug-in hybrid biler, samt enkelte brintbiler. Tallene
skal ses i forhold til en samlet bilflåde på ca. 490 biler i marts 2021.
Ud af kommunens ca. 100 lastbiler er omtrent halvdelen omstilling til grønne drivmidler ved anvendelse af
fossilfri biodiesel (HVO).
Flere informationer omkring arbejdet med grøn omstilling af den kollektive trafik i NT’s årsberetning.

Afrapportering – Aalborg Kommunes pejlemærker – maj 2021

Side 13

Indikatorer for Med store oplevelser
Under pejlemærket Med store oplevelser der udvalgt indikatorer, der overordnet fortæller om
kulturforbruget og foreningsdeltagelsen i Aalborg Kommune, natur- og byrumskvalitet, samt udvikling
inden for turisme.

Kulturforbrug
Antal besøgende på kulturinstitutionerne
Det samlede antal besøgende
Antal besøgende for alle
på kommunens
kulturinstitutioner og tilskudsmodtagere
kulturinstitutioner er faldet
Selvejende kulturinstitutioner
markant fra næsten 2 mio.
o. 0,5 mio. kr. årligt
besøgende i 2019 til ca. 1,1 mio. Kommunale kulturinstitutioner
besøgende i 2020, svarende til
o. 0,5 mio. kr. årligt
et fald på ca. 44 %.
Selvejende kulturinstitutioner

2018

2019

2020

1.562.780 1.607.047 1.004.542

u. 0,5 mio. kr. årligt

103.204

147.337

61.062

209.805

205.485

64.501

Af ovenstående ca. 1 mio.
I alt
1.875.789 1.959.869 1.130.105
besøgende på de
kulturinstitutioner, der
modtager over 0,5 mio. kr. i tilskud fra Aalborg Kommune, tegner Aalborg Zoologiske Have, Musikkens Hus,
Kunsten, Nordjyllands Historiske Museum og Skråen sig for de ca. 850.000 besøgende.
På Aalborg Bibliotekerne har der fra 2019 til 2020
683.130 været et markant fald i antallet af besøgende og et
samlet fald i antallet af udlån.

2019
Antal besøgende

2020

1.323.529

Digitale udlån

430.408

534.939

Fysiske udlån

1.060.353

810.585

Udlån i alt

1.490.761

1.345.524

Det er dog sket en markant fremgang i antallet af
digitale udlån, der er steget med ca. 25 %.

Flere informationer omkring kulturforbruget kan findes i Sundheds- og Kulturforvaltningens årlige
aktivitetsrapport.

Foreningsdeltagelse
Antal foreningsmedlemsskaber fordelt på typer af forening
Foreningstype

2018

2019

2020

antal

pct

antal

pct

antal

pct

Idræt

68.884

80 %

71.152

80 %

73.467

80 %

Korps

3.481

4%

3.433

4%

3.741

4%

Idébetonede

13.915

16 %

14.429

16 %

14.304

16 %

I alt

86.280

100 %

89.014

100 %

91.512

100 %

Samlet set er antallet af
foreningsmedlemsskaber
steget hvert år siden 2017
– og med ca. 2.500 fra
2019 til 2020.

Stigningen af antallet af
medlemskaber er primært sket inden for idrætsforeninger, mens idébetonede foreninger (der dækker over
alt fra skakklubber, e-sportsklubber til hundeklubber, folkedansklubber og etniske foreninger) oplever et
mindre fald og korpsforeninger (f.eks. spejderkorps) oplever en mindre stigning.
Flere informationer om foreningsdeltagelse kan findes i Sundheds- og Kulturforvaltningens årlige
aktivitetsrapport.
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Events
Aalborg Kommune arbejder målrettet med at tiltrække og afvikle store
events. Dette for både at understøtte et rigt kultur- og fritidsliv i
kommunen, men samtidig også generere økonomiske, sociale og kulturelle
fordele for kommunen.
Der har ikke været afholdt større events i hele 2020.

Turisme
Udvikling i antal overnatninger
Antallet af overnatninger i Aalborg Kommune faldt med 22 procent fra
1.014.088 i 2019 til 790.941 i 2020, herunder 572.533 danske og 218.408 internationale overnatninger.
Konferenceåret 2019
I 2020 har der i Aalborg Kommune været tiltrukket 32 kongresser og konferencer, hvoraf fem blev
gennemført som fysiske konferencer. De øvrige blev enten gennemført som virtuelle konferencer, udskudt
til senere eller aflyst.
De fem gennemførte konferencer var alle nationale konferencer med i alt 4.000 deltagere. De afholdte
konferencer har en anslået mødemarkedsværdi på 30,5 mio. kr.
Til sammenligning deltog der sidste år, i 2019, i alt 16.382 deltagere i kongresser og konferencer i Aalborg
med en tilhørende anslået mødemarkedsværdi på 125 mio. kr.
Flere informationer om turisme kan findes på www.visitAalborg.dk og Visit Aalborgs årsberetning.
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Indikatorer for I grøn balance
Under pejlemærket I grøn balance er der udvalgt indikatorer, der overordnet fortæller om klimaarbejdet i
Aalborg Kommune, herunder natur og vandmiljø, cirkulær økonomi, samt tilstedeværelsen af grønne
områder og anvendelse heraf.

Klima
CO2-udledning per indbygger
Det fremgår af energibalancen for 2018,
at CO2-udledningen per indbygger i
Aalborg Kommune er steget fra 12,4 tons i
2016 til 12,8 tons i 2016.
Stigningen ligger hovedsagelig i industrien,
hvor blandt andet Aalborg Portland er
indeholdt.

Andel af vedvarende energi
Andelen af vedvarende energi i 2018 er for
Aalborg Kommunes vedkommende på
16,0 %. Til sammenligning var den i 2016
på 14,6 %.
På landsplan er andelen af vedvarende
energi 32,9 %. Forskellen mellem Aalborg
Kommune og landsgennemsnittet skyldes
primært det fossile brændselsforbrug på
hhv. Nordjyllandsværket og Aalborg
Portland, der indgår i opgørelsen for
Aalborg Kommune. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at Aalborg Portland på den anden side leverer
overskudsvarme til kommunen, der nedbringer behovet for kulbaseret varme.
Du kan læse mere om Aalborg Kommunes arbejde inden for forsyningsområdet på
https://aalborgforsyning.dk/. Og finde yderligere oplysninger om Aalborg nye samarbejde vedrørende
Green Hub Denmark på https://greenhubdenmark.dk/
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Natur
Udvikling af areal af beskyttet natur i Aalborg Kommune
Aalborg Kommune gennemførte i perioden fra
2008 til 2013 en kortlægning af kommunens
areal, der er beskyttet efter §3 i
naturbeskyttelsesloven.
Formålet var dels at få kortlagt de beskyttede
områders areal og forekomst, dels at vurdere
deres naturtilstand, sådan at arealernes
udbredelse og tilstand kan følges fremadrettet.
Ift. naturtilstanden forventes der data fra næste
år.
Kortlægningen er siden fulgt op af opgørelser i både 2015 og 2020. Arealet af beskyttet natur steg markant
fra 2008 til 2015. Og udviklingen er fortsat fra 2015 til 2020 dog i lidt aftaget grad. Således er der i 2020
14.944 ha beskyttet natur i Aalborg Kommune.
Andelen af beskyttet natur har ikke ændret sig fra sidste afrapportering.
Du kan læse mere om Aalborg Kommunes arbejde med kortlægning af beskyttet natur her.
Anvendelse af udvalgte parker og rekreative områder
Aalborg kommune gennemfører
tællinger af antal besøgende i
udvalgte parker i Aalborg Kommune.
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Antal tællinger ved udvalgte parker
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Der har dog været udfordringer ift.
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på sigt, når der kommer flere data
med.
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-Venstre akse - tællinger for Vestre Fjordpark og Østerådalen; højre akse - tællinger for Kongshøjskoven

Opgørelserne siger ikke nødvendigvis noget om det absolutte antal besøgende i et område, men kan bruges
som et relativt mål for udviklingen i anvendelsen af områderne.
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Udvikling af skovareal i Aalborg Kommune
Skovarealet på Aalborg Kommunes egne
arealer er fra 2012 til 2019 steget fra 1.284
til 1.309 ha., svarende til en stigning på ca.
2 %. Skovarealet er uændret i forhold til
2020.
Tilsvarende er der heller ikke ændringer til
det samlede fredsskovnoterede areal, der i
2020 er på 7.637 ha. og det samlede
skovareal i Aalborg Kommune på 10.800
ha. Sidstnævnte svarer til omtrent 9,5 % af
kommunens samlede areal.
Det er fortsat Aalborg Kommunes målsætning at nå 14 % fredskovareal i kommunen, jævnfør den
landspolitiske målsætning om en fordobling af det samlede skovareal over en trægeneration.

Cirkulær økonomi
Aalborg Kommune arbejder til stadighed på at optimere indsamling og behandling af affald med størst
mulig ressourceudnyttelse. Det er afgørende, at borgerne sorterer deres affald, så mest muligt kommer til
genbrug og genanvendelse, og dermed bidrager til den grønne omstilling.
Husholdningsaffald omfatter restaffald,
papir, glas, farligt affald, metal, plast,
haveaffald og byggeaffald, og hver
husstand har i 2020 produceret 1.130
kg affald.
Som det ses af ovenstående graf, så
blev der i 2020 nogenlunde genanvendt
og brændt det samme som i 2019, dog
med et lille fald i genanvendelsen.

Den ikke opgjorte andel af husholdningsaffald i ovenstående graf deponeres (ca. 5 % årligt).
Du kan læse mere om arbejdet med cirkulær økonomi og affaldssortering i Aalborg Forsynings
miljøredegørelser her: https://aalborgforsyning.dk/privat/miljoredegorelser/

Grønne byrum i midtbyen
Mere natur i byen
Byens natur består af mange elementer som fx parker, grønne områder, træer og ikke mindst Limfjorden og
den grønne struktur forbinder byen med landskabets grønne kiler. Bynaturen er levesteder for dyr og
planter.
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Samtidig er det en vigtig del af et attraktivt bymiljø. Det bidrager i høj grad til vores sundhed og trivsel og
mennesket er knyttet til naturen.
Illustrationen i bilag viser grønne områder og rekreative forløb fra midtbystrategien ”Liv i centrum”.
Signaturen viser, hvordan udviklingen fra sommer 2019 til sommer 2020 har styrket og svækket de grønne
byrum.
Antal kvadratmeter grønne arealer i midtbyen
Det samlede antal kvm grønne
arealer i midtbyen gik fra ca.
228.000 kvm til 229.452 kvm,
hvilket svarer til en lille stigning på
ca. 0,6 %. Som det ses af kortet, er
det Budolfi plads som kommet til.
Der er siden sidste år fjernet en del
terrænudstyr (legeredskaber mv.) i
Kildeparken, Jomfru Ane Parken,
Aabos plads og Utzon parken.
Aalborg Kommune drifter samlet
set ca. 10% af det samlede
midtbyareal som grønne/rekreative
områder.
På kortet er der med blåt markeret
det område, der anvendes til
analyserne. Grøn markering
vedrører nye registrerede arealer
siden marts 2020, mens røde
markeringer vedrører de arealer,
som er udgået i perioden marts
2020 – april 2021.
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Indikatorer for I fællesskab
Under pejlemærket I fællesskab er der udvalgt indikatorer, der overordnet fortæller om borgernes
sundhed, trivslen i folkeskole og dagtilbud, samt arbejdet med udsatte boligområder.

Sundhed
Ud fra data om borgernes sundhed ses det, at Aalborg Kommune, efter en årrække med gode resultater,
stadig har en række udfordringer.

2013

2017

Udvikling i antal borgere
(estimeret)
2013-2017

15,2%

15,2%

-

8,3%

7,5%

Fald på ca. 1.400

Er svært overvægtige

14,6%

17,8%

Stigning på ca. 5.600

Er fysisk inaktive

16,5%

21,9%

Stigning på ca. 9.500

Har et dårligt mentalt helbred

11,6%

13,8%

Stigning på ca. 3.900

Har et højt stressniveau

20,9%

23,7%

Stigning på ca. 5.000

Procent

Andel af borgere, der…
Ryger dagligt
Har et højrisikoforbrug af alkohol

Rygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ indflydelse på danskernes helbred. Og mens andelen af
borgere, der ryger dagligt, faldt med næsten en fjerdedel fra 2010 til 2013, er andelen af dagligrygere
uændret fra 2013 til 2017.
Andelen af borgere i Aalborg Kommune med et højrisikoforbrug af alkohol er faldet gennem hele perioden
fra 2010 til 2017. Fra 2013 til 2017 svarer faldet på 0,8 %-point til ca. 1.400 personer.
Der ses en stigning i andelen af svært overvægtige borgere fra 14,6 % i 2013 til 17,8 % i 2017 – svarende til
en stigning på ca. 5.600 personer.
Andelen af borgere, der er fysiske inaktive i deres fritid er steget fra 2013 til 2017 med ca. 9.500 personer.
Opdeles resultaterne på aldersgrupper ses det, at der i alle alderskategorierne er færre, som er fysisk
aktive i 2017 end i 2013.
Der har i perioden fra 2010 til 2017 været en stigning i andelen af borgere i Aalborg Kommune med et
dårligt mentalt helbred. Både blandt mænd og kvinder er der en tendens til, at jo ældre borgerne bliver, jo
mindre er andelen med et dårligt mentalt helbred.
Andelen af borgere i Aalborg Kommune med et højt stressniveau er på niveau med andelen i hele Region
Nordjylland. Siden 2013 er der dog sket en stigning i andelen af borgere i Aalborg Kommune med et højt
stressniveau.
Alle resultaterne fra Aalborg Kommunes Sundhedsprofil 2017 kan ses her.
Sundhedsprofil 2021 gennemføres i foråret 2021 og resultaterne heraf foreligger desværre først til næste
års rapport.
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Børn og unges trivsel
Trivsel i folkeskolen
Trivselsmålingen i folkeskolen
gennemføres årligt blandt elever i 4.9. klasse og afrapporteres på fire
indikatorer, Faglig trivsel, Ro og orden,
Social trivsel og Støtte og inspiration.
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4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

Resultaterne viser et forbedret niveau
i 2019/2020 set i forhold til sidste år
inden for indikatoren Ro og orden. Og
et uændret niveau i 2019/2020 set i
forhold til indikatorerne Social trivsel,
faglig trivsel og Støtte og inspiration.

2,0
1,5
1,0

0,5
0,0

Faglig trivsel

Ro og orden
2017/2018

Social trivsel

2018/2019

Støtte og inspiration

2019/2020

- Eleverne svarer på en række spørgsmål ud fra skalaen 1-5, hvor 5 er bedst

Du kan læse mere om arbejdet med trivsel i folkeskolen her: https://ssptrivsel.aalborg.dk.
Sammen om trivsel – ny opsporingsmodel
Inden for Aalborg Kommunes dagtilbud er der sidste år taget en ny opsporingsmodel i brug. Formålet er at
evaluere og styrke arbejdet med det enkelte barns trivsel gennem minimum to gange årlige at
trivselsevaluere alle børn mellem 0 og 6 år.
Der kan læses mere om indsatsen ”Sammen om Trivsel - en model for tidlig opsporing” på
https://www.aalborg.dk/familie-og-boern/trivsel/sammen-om-trivsel
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en samlet resultatopgørelse for den nye opsporingsmodel.

Rehabilitering af borgere, der modtager hjælp til sygepleje
Ældre og Sundhed har der siden 2019 været arbejdet indgående med rehabilitering i Sygeplejen. Det har
resulteret i et organisatorisk set-up, der bevirker, at der systematisk arbejdes med rehabilitering af borgere,
der modtager Sundhedslovsydelser.
Rehabilitering medvirker til, at borgere
frigør sig fra hjælp og opnår større
selvstændighed. Borgere der indgår i et
rehabiliteringsforløb, oplever at deres
livskvalitet øges ved, at de selv tager
styring over eget liv.
Ved at samarbejde med borgeren om at
blive mest mulig selvhjulpen, og tage
udgangspunkt i borgerens ressourcer
kan rehabilitering støtte dem til at
mestre egen sygdom. På denne måde
frigøres også ressourcer til at hjælpe de flere borgere, der fremadrettet vil få brug hjælp.
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I 2020 var der inden for målgruppen 1.458 borgere, der modtog rehabilitering og i alt 2.306
rehabiliteringsforløb.
I alt blev 481 rehabiliteringsforløb afsluttet, hvoraf 280 blev afsluttet som fuldt selvhjulpne, mens 74 blev
afsluttet som delvis selvhjulpne.

Ingen byområder på ghettoliste eller liste over udsatte boligområder
I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør boligministeren hvert år den 1. december en liste
over ghettoområder.
Aalborg Kommune har ingen boligområder på ghettolisten. Og Løvvangen er samtidig udgået af listen over
udsatte boligområder per 1. december 2020.
Lister og kriterier kan ses på Transport- og Boligministeriets hjemmeside;
Liste over ghettoområder pr. 1. december 2020 (trm.dk)

Borgerinvolvering og -inddragelse
Der arbejdes med borgerinvolvering og borgerinddragelse i alle forvaltninger, men på forskellig vis.
I 2020 har forvaltningernes arbejde med borgerinvolvering og -inddragelse i vid udstrækning været omlagt
til digitale former. Det har krævet tilvænning og læring for både kommunens ansatte og borgerne, men alt i
alt er der gjort gode erfaringer.
Et konkret eksempel på ovenstående er det årlige borgermøde vedrørende budgettet, der umiddelbart før
det skulle afvikles, blev omlagt til at være fuldt digitalt og sendt live på både Aalborg Kommunes
hjemmeside og facebook-side. Her var der mulighed for at stille politikerne spørgsmål både via mail og
chat-funktion.
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Bilag
Uddybende vedrørende ”Mere natur i byen”
Indikatorer for Aalborg Kommunes pejlemærker – godkendt af byrådet 17.06.19
Beskrivelse af indikatorerne i tabelform
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Indikatorer under Aalborg Kommunes pejlemærker
Alle kan noget
Jobskabelse
- Antal jobs i Aalborg Kommune
- Globalt udsyn i form af
internationale virksomheder og
internationale medarbejdere
Unge i uddannelse
- Overgang til
ungdomsuddannelse
- Overgang til
erhvervsuddannelse
- Andel af unge med afsluttet
ungdomsuddannelse
- Andel af studerende i
kommunen
Færre på offentlig forsørgelse
- Opgørelse fordelt på
forsørgelsestyper

Med gode forbindelser

Med store oplevelser

I grøn balance

Kollektiv trafik
- Passagertal/-indtægter og køreplanstimer

Kulturforbrug
- Besøgstal på kommunale og
selvejende
kulturinstitutioner

Klima
- CO2 pr. indbygger eller
Vedvarende Energi andel

Transportformer
- Rejser fordelt på transportformer (årligt modal
split:
bilister/cyklister/fodgængere/kollektivpassagerer
+ tællinger)

Foreningsdeltagelse
- Medlemstal for foreninger
godkendte efter
Folkeoplysningsloven

Natur
- Udvikling af areal og
naturkvalitet af beskyttet
natur i Aalborg Kommune
- Udvikling af skovareal i
Aalborg Kommune

Mobilitet
- Borgernes oplevede mobilitet i kommunen som
helhed og i de største byer

Events
- Antal store events i Aalborg
Kommune

Fremkommelighed
- 5-årlig fremkommelighedsanalyse, senest i
2016

Turisme
- Turisternes forbrug i
Aalborg Kommune

Vandmiljø
- Kvælstofudledning til
Limfjorden fra gennemførte
tiltag
Cirkulær Økonomi
- Genbrug og genanvendelse
procenter
Grønne byrum og gårdrum i
midtbyen/tætbyen
- Optælling eller måling på
arealer
Anvendelse af udvalgte
parker og rekreative områder
- Optællinger af antal
besøgende

I fællesskab
Sundhed
- Status på rygning,
alkohol, overvægt, fysisk
inaktivitet og mental
sundhed
Børn og unges trivsel
- Trivselsmålinger i
daginstitutioner og
skolerne

Ingen byområder på
ghettoliste

Oplæg til udviklingsindikatorer, hvor data for nuværende ikke er tilgængelig
Alle kan noget

Med gode forbindelser

Med store oplevelser

I grøn balance

I fællesskab

Udviklingsindikatorer

Udviklingsindikatorer

Udviklingsindikatorer

Udviklingsindikatorer

Udviklingsindikatorer

Grøn omstilling af køretøjer – biler
og busser
- evt. årlig opgørelse over
drivmidler i den kollektive trafik og
kommunens egne køretøjer

Natur af national og
international klasse
Højkvalitetsbyrum og -parker
som opnår national og
international opmærksomhed

Status for Aalborg
Kommunes
’ambassadørarter’, jf.
biodiversitetsstrategien
- Der måles på udvikling i
antal lokaliteter og antal
individer

Borgerinvolvering og inddragelse i planlægning mv.
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Datakilder til rapport vedr. kommunens pejlemærker
Pejlemærker

Indikator

Definition

Andelen af udenlandsk ejede virksomheder

Særkørsel fra Danmarks Statistik

Udviklingen i udenlandske virksomheders andel af den
samlede beskæftigelse
Antal beskæftigede udenlandske statsborgere
Antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere
Antal jobs i Aalborg Kommune

Udviklingen i ledigheden

Alle kan noget

Samlet antal fuldtidspers. på offentlig forsørgelse –
seneste år

Særkørsel fra Danmarks Statistik
Internationale medarbejdere er opgjort som antal udenlandske statsborgere, der har haft lønindkomst i Aalborg Kommune
inden for den valgte periode
Internationale medarbejdere er opgjort som antal udenlandske statsborgere, der har haft lønindkomst i Aalborg Kommune
inden for den valgte periode
Antal job på arbejdssteder beliggende i området, antal jobs mål ultimo på året
Sæsonkorrigeret ledighed i pct. af arbejdsstyrken. I de officielle ledighedstal fra Danmark Statistik indgår alle såkaldte
jobparate
ledige, som er forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, åbenlyst
uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate modtagere af selvforsørgelses- og
hjemrejseydelse samt overgangsydelse
Måling omfatter alle borgere på offentlig forsørgelse eksklusiv forsikrede
ledige, dvs. kontanthjælps-, integrationsydelses-, og
uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, revalidender,
borgere i jobafklarings- eller ressourceforløb, borgere på ledighedsydelse
eller i fleksjob samt borgere på førtidspension

Udviklingen i forhold til borgere på førtidspension

Antal fuldtidspersoner på førtidspension

Udviklingen i forhold til borgere på kontanthjælp

Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp

Udviklingen i borgere på social pension, som er kommet
i alternativ beskæftigelse
Overgang til ungdomsuddannelse og
Andel af elever, som 15 måneder efter endt 9. klasse, er i gang med en ungdomsuddannelse
erhvervsuddannelse
Udvikling i valg af ungdomsuddannelse
Antal studerende i Aalborg Kommune
Andel af studerende i Aalborg Kommune
Udvikling i antal studerende

I Aalborg defineres ”studerende” som alle elever/studerende, som går på kompetencegivende ungdoms-, erhvervs- eller
videregående uddannelse. Begebet omfatter derfor såvel elever på erhvervs-/ungdomsuddannelserne som studerende på
de korte eller lange videregående uddannelser

Antal rejsende med buslinjer i Aalborg Kommune

Data for rejsekort-rejsende fordelt på buslinjer

Rejser fordelt på transportformer
Mobilitet
Med gode forbindelser Fremkommelighed
Grønne og sorte kilometer i den kollektive trafik
Omstilling af kommunale biler

Datakilde

Tidsserie, transportmiddelfordeling efter antal rejser
Borgernes oplevede mobilitet i kommunen som helhed og de største byer
Udvikling i bil og cykel trafik på Vesterbro

Jobindsats.dk
Jobindsats.dk
Særkørsel fra Danmarks Statistik

Danmarks Statistikbank, AUS08 –
sæsonkorrigeret ledighed

Jobindsats.dk

Data fra "Monitorering af
beskæftigelsesområdet" behandlet i
Beskæftigelsesudvalget
Data fra "Monitorering af
beskæftigelsesområdet" behandlet i
Beskæftigelsesudvalget
Udtræk fra registrering i Aalborg AKTIV
Uddannelsesstatistik
Uddannelsesstatistik
Data fra Uddannelsesstrategien
Data fra Uddannelsesstrategien
Aalborg i Tal 2013 til 2019
Antal af ordinære heltidsstuderende indskrevet
på Aalborg Universitet fordelt på
campusområder opgjort pr. 1. oktober
Sundheds- og Kulturforvaltningen Aktivitetsrapport 2019
Transportvaneundersøgelsen
NT's mobilitetsindeks
Trafiktællinger fra faste tællestationer
NTs årsberetning
Opgjort ifbm. arbejdet om klimasamarbejdsaftale
med Transport- og Boligministeriet

Sundheds- og Kulturforvaltningen Aktivitetsrapport 2019
Sundheds- og Kulturforvaltningen Aktivitetsrapport 2019
Optælling af større events foretaget af Aalborg
Events

Antal besøgende på kulturinstitutionerne
Antal foreningsmedlemsskaber fordelt på typer af
forening
Antal større events afholdt i Aalborg Kommune
Med store oplevelser
Udvikling i antal overnatninger

Årsrapport fra Visit Aalborg

Konferenceåret 2019

Årsrapport fra Visit Aalborg

Markedsføring af Aalborg og omegn

Årsrapport fra Visit Aalborg

CO2-udledning per indbygger
Vedvarende Energi (VE)

VE i % lokal er beregnet ud fra andelen af energi fra vedvarende energikilder i det samlede brændselsforbrug

Antal kvadratmeter grønne arealer i midtbyen
Mere natur i byen
Udvikling af areal af beskyttet natur
I grøn balance
Anvendelse af udvalgte parker og rekreative områder

I Fællesskab

Optællinger af antal gæster i udvalgte parker

Energibalance 2018 for Aalborg Kommune,
PlanEnergi 2020
Energibalance 2018 for Aalborg Kommune,
PlanEnergi 2020
Park & Naturs registreringer af driften af grønne
områder
Strategien ’Liv i centrum’
Data fra 2020 fra Arealinformation. Øvrige data
fra udgivelsen ”Kortlægning af beskyttet natur –
2008-2013”
Opsatte tællere ved udvalgte parker i kommunen

Udvikling af skovareal i Aalborg Kommune

Opgørelse af fredsskov, egne opgørelser i BLF
Samlet skovareal, DST
Skovareal på kommunens arealer, egne
opgørelser i BLF

Husholdningsaffald fordelt på behandling i procent for
2014-2019

Aalborg Forsyning - Miljøredegørelse 2019 for
Renovation divisionen

Andel af borgere, der ryger dagligt

Sundhedsprofil Aalborg Kommune 2017

Andel af borgere med et højrisikoforbrug af alkohol

Sundhedsprofil Aalborg Kommune 2017

Andel af borgere, der er svært overvægtige ( BMI 30+)

Sundhedsprofil Aalborg Kommune 2017

Andel af borgere, der er fysisk inaktiv i deres fritid
Andel af borgere, der har dårligt mentalt helbred
Andel af borgere, der har højt stressniveau
Trivsel i folkeskolen
Rehabilitering af borgere, der modtager hjælp til
sygepleje
Ingen boligområder på ghettolisten

Sundhedsprofil Aalborg Kommune 2017
Sundhedsprofil Aalborg Kommune 2017
Sundhedsprofil Aalborg Kommune 2017
Trivselsundersøgelse blandt 4-9. årgang

Borgerinvolvering og -inddragelse i planlægning mv.

Data fra ÆH Ledelsesplatform
Ghettoliste fra Trafik- og Boligministeriet
Opgørelse fra Plan og Udvikling i BLF vedr.
borgerinddragelse

