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1. Forord
Med forvaltningsstruktur-ændringen er forvaltningsgrundlaget i Borgmesterens Forvaltning (BF) relativt
uændret, dog med en mindre opgaveportefølje. AK Bygninger og Borgerservice flytter til andre forvaltninger, mens kommunens Ligestillingsudvalg vil blive betjent i Borgmesterens forvaltning fremadrettet.
Dermed fastholder Borgmesterens Forvaltning sin overordnede organisering, og arbejder overordnet med
fem overordnede tematikker:
-

Politisk betjening af Magistraten, Udvidede magistrat og Byrådet
Tværgående kommunal styring og koordinering
Udvikling og optimering af koncerndækkende koncepter, løsninger og services
Erhvervsfremme og internationale forhold
Centrale koncerndækkende driftsopgaver

2. Forvaltningens overordnede organisering og politiske
betjening
Forvaltningen er organiseret med en stabsfunktion (Borgmesterkontoret) og tre afdelinger (Økonomisk
Afdeling, Business Aalborg og Koncernservice).
Borgmesterens Forvaltning opgave er at varetage forvaltningen under Magistratens område og understøtte Borgmesterens betjening af Byrådet.
Dette omfatter forvaltningsmæssige opgaver
indenfor følgende områder:
•

•

•

•
•

De overordnede og samordnende økonomiske, planlægningsmæssige, organisatoriske og administrative opgaver,
samt erhvervs- og internationale forhold inden for kommunens administrationsområder
løn- og personaleadministration både i
forhold til forvaltningen, og tværgående i forhold til Magistratens rolle
som kommunens Løn- og Personaleudvalg.
Fastlæggelse af fælles planforudsætninger og forskrifter for planers tilvejebringelse.
Varetagelse af kommunens ejerinteresser i selskaber
HR og Arbejdsmiljø
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3. Tværgående strategiske indsatsområder

Borgmesterens forvaltning har en central rolle i at planlægge, initiere, koordinere og samordne mange af
kommunens tværgående indsatsområder.
Forvaltningen har således formandskabet og er ansvarlig for driften af en række centrale og tværgående
grupper. Det gælder for Direktørgruppen og for følgende faglige grupper, som refererer til Direktørgruppen:
-

Økonomi- og Planlægningsgruppen
Personaleledelsesgruppen
Digitaliseringsgruppen
IT-gruppen – og IT-sikkerhedsgruppen
Kommunikationsgruppen

Direktørgruppen:
De enkelte direktører arbejder i kraft af styreformen for de enkelte rådmænd, udvalg og byrådet. Målsætningen for Direktørgruppen er herudover at kunne levere en aktiv service for den samlede Magistrat og
Byråd med tværfaglige og helhedsorienterede initiativer til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv.
Borgmesterkontoret sekretariatsbetjener Direktørgruppen og understøtter denne med udviklingskompetencer.
Økonomi- og Planlægningsgruppen (Ø&P):
ØP-gruppen består af økonomiansvarlige ledere fra hver forvaltning. Gruppen skal sikre koordinering og
udvikling i forhold til økonomiske og planlægningsmæssige formål og strategier. ØP-gruppen skal medvirke til at skabe og udvikle en helhedsforståelse og sammenhæng samt indgår som ansvarlig part i analytiske og strategiske sammenhænge. Økonomisk Afdeling varetager sekretariatsfunktionen og udarbejder
diverse beslutningsoplæg mm. til behandling i ØP-gruppen.
Personaleledelsesgruppen (PL):
PL består af HR- og Personalecheferne fra hver forvaltning. Gruppen er initiativtager og koordinerende på
udvikling og implementering af tværgående Personale-, HR- og arbejdsmiljøpolitikker og konkrete indsatser til understøttelse heraf.
Gruppen har fokus på, og arbejder kontinuerligt med, at understøtte og styrke sammenhængen mellem
koncernen Aalborg Kommunes ambitioner, Direktørgruppens drøftelser og beslutninger og PL-gruppens
egne opmærksomheder på områder.
Digitaliseringsgruppen:
Digitaliseringsgruppen er ansvarlig for formuleringen og realiseringen af kommunens digitaliseringsstrategi, samt at sikre helhed og sammenhæng mellem kommunens forretningsstrategier- og mål, kerneopgaver og digitalisering.
Gruppen skal styrke den samlede digitaliseringskraft i kommunen med udgangspunkt i en stærk netværkstilgang, hvor gruppens aktiviteter fokuserer på videndeling, inspiration og strategisk rådgivning.
Kommunikationsgruppen
Gruppen består af et medlem af hver forvaltning. Gruppen udvikler og koordinerer tværgående kommunikationsstrategiske indsatser og har til formål at sikre, at vi kommunikerer som én kommune for at sikre
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helhed, samt at vi er offensive i vores kommunikation for at sætte et aftryk nationalt og lokalt. Derudover
arbejder gruppen for, at kommunen er tilgængelig digitalt, visuelt og sprogligt.
IT-gruppen:
IT-gruppen har til formål at koordinere og udvikle kommunens fælles IT-platform samt kommunens fælles
retningslinjer og metoder om styring af IT. IT-gruppen skal sikre helhed og sammenhæng i kommunens ITplatform og styring, så kommunens digitaliseringsstrategier og -planer understøttes.
IT-sikkerhedsgruppen:
Gruppen har til opgave at behandle og koordinere tværgående IT-sikkerhedsmæssige forhold.

4. Forvaltningens opgavefelter og snitflader

Som udviklende, initierende og koordinerende på diverse koncerndækkende indsatser, har forvaltningens
afdelinger et bredt dækkende opgavefelt. Afdelingernes primære arbejdsområder og indsatser beskrives
kort i det følgende.

Borgmesterkontoret
Borgmesterkontoret servicerer borgmesteren og kommunaldirektøren og udfører tværgående kommunikationsopgaver for Aalborg
Kommune.
Borgmesterkontoret varetager servicering af Aalborg Byråd, afholdelse af valg og afstemninger, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og events.
Særlige arbejdsområder
- Betjening af byrådet og servicering af byrådsmedlemmerne
- Koordinering i forhold til internationale forhold, relationer, herunder venskabsbyer
- Eventområdet – som en særlig indsats jf. grundfortælllingen
- Afvikling af valg
- Ejerskabsvaretagelse i forhold til kommunens selskaber
- Koordinering af kommunikationsområdet på tværs af kommunen.
Udviklingsopgaver og overordnet koordinering i forhold til KL’s og andre fælleskommunale indsatser ved interessevaretagelse for kommunerne, herunder opfølgning på nationale initiativer, lovgivning, økonomi og finansiering mv.
Indsatsområder:
- Fælles kommunale bæredygtighedsstrategier (ex. jord og verdensmål)
- Fælles kommunikationsstrategi
- Byrådsvalg 2021
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BusinessAalborg
BusinessAalborg er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i
Aalborg og Nordjylland. Vores fornemste opgave er at gøre det nemt
for dig at starte, drive og udvikle virksomhed. Vi tilbyder derfor gratis information, rådgivning og kontaktformidling for iværksættere,
etablerede virksomheder og investorer.
Arbejdsområder:
• Erhvervsservice og faglig sparring
• Projekter og netværk til erhvervsudvikling
• Partnerskaber og Aalborg Erhvervsråd
• Analyser og strategi
• Branding og kommunikation
Indsatsområder:
- Det overordnede formål med Aalborg Kommunes erhvervsstrategi og BusinessAalborg er, at vi i
fællesskab med hele kommunen er med til at skabe 20.000 flere jobs og 12.000 virksomheder i
2030 – og det skal ske med indsatser over for iværksættere, etablerede virksomheder samt ved
tiltrækning af nye virksomheder, bl.a. gennem facilitering af netværk, Invest in Aalborg, Green
Hub Denmark mv. og kommunens selskaber.

Økonomisk Afdeling
Økonomisk afdeling forvalter kommunens overordnede økonomi, herunder blandt andet budget og regnskab.
Særlige Arbejdsområder
• Overordnet økonomisk planlægning og -styring
• Overordnet fysisk planlægning
• Befolkningsprognose og andre overordnede statistikker mv.
• IT-sikkerhed og databeskyttelse
• Udvikling og styring af tværgående effektiviseringstiltag
• Sagsbehandling og dagsordensfunktion for Magistrat og Byråd
• Koordinering, styring og projektledelse af tværgående projekter og programmer
• Udvikling og vedligeholdelse af fælles strategier, politikker, regulativer, retningslinjer, styringskoncepter og standarder
• Styring, koordinering og udvikling på de tværgående områder, der refererer til Direktørgruppen
(Økonomi og planlægning, Digitalisering, IT og IT-sikkerhed). Understøtte tværgående beslutningsprocesser
• Sekretariatsbetjeningen af Bevillingsnævnet, Huslejenævn og Beboerklagenævn
• Juridisk rådgivning i forhold til BF og SUN og tværgående, samt en koordinerende rolle i forhold
omkring styrelsesloven mv.
• Varetagelse af kommunens forsikringsportefølje
• Varetagelse af kommunens rolle som selvforsikrer på arbejdsskadeområdet
• Tværgående kontaktpunkt fælleskommunalt i forhold til KL, Kombit m.v. i forhold til afdelingens
fagområder, initiativtager i forhold til indsatser i den forbindelse
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•
•
•

Styring af kommunens overordnede likviditet, investerings- og lånepleje samt debitorstyring og
tilgodehavender, herunder kontakt til og samarbejde med kapitalforvaltere, långivere og bankforbindelse
Opkrævning vedrørende alle fordringer
Tværgående systemejerskaber – drift, vedligehold, kontraktstyring, videreudvikling og digitalisering – internt og borgerrettet (Økonomi, Debitor, ESDH, BI, FLIS, Digital post, Microsoft 365/den
digitale arbejdsplads)

Indsatsområder:
• Strategisk koordinering og udvikling af kommunens digitalisering
• Digitalisering og effektivisering af administrative arbejdsgange og processer
• Udbud af fælles løsninger
• Udvikling af tværgående kontrolredskaber i kommunen (Økonomi, IT-sikkerhed m.v.)
• Udvikling af fælles ledelsesinformationsløsninger og kontrolløsninger

Koncernservice

Koncernservice er Aalborg Kommunes afdeling for fællesadministration og har til hovedformål at levere og optimere interne, administrative løsninger og service. I tæt dialog med forvaltningerne understøtter Koncernservice de borgernære kerneservices ved at frigøre tid til
at levere velfærd til borgerne i Aalborg Kommune.
Særlige arbejdsområder:
• Tværgående leverandørstyring og –opfølgning, herunder
støtte til kontraktforhandling og -udbud og krav om socialt
ansvar, miljø, bæredygtighed mv.
• Brugerservice på tværs af forvaltningerne
• HR-, arbejdsmiljø og det personaleadministrative område (koncernblik), herunder overordnede
politikker, målsætninger og handlingsplaner
• Drift af en række tværgående, koordinerende netværk og grupper
• Løndrift, servicering og kontrol for alle enheder og medarbejdere på lønområdet
• Systemejerskaber for løn og personalesystemer
• Bistå og udføre opgaver indenfor IT-sikkerhed, indkøb og implementering af IT systemer
• Udvikling, drift og support af kommunens IT-infrastruktur og basisapplikationer
• Videncenter og udførende på RPA (Robotic Process Automation)
• Tryksager og grafisk arbejde
Indsatsområder:
• Udvikling af kommunens digitale Borger- og Virksomhedsservice gennem koordinering af telefonibetjening og deltagelse i øvrige tværgående digitale projekter
• Udvikling ift. digitalisering og automatisering af den interne administration
• Udvikling af det strategiske samarbejde på HR-området på tværs af forvaltningerne
• Gennemføre undervisning for kommunens MED-udvalg og ”Før ledere” samt undervisning i anvendelse af Løn-, Vagtplan- og Indkøbssystem.
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•
•
•
•
•
•

Øge andelen af aftaledækkede indkøb (compliance), således kommunen høster de forventede gevinster
Udbrede e-handelssystem for at opnå effektive indkøb og overholdelse af indkøbsaftaler
Contract Management
Udvikling af nye områder efterspurgte ydelser fra fælles koncernservice
Fleetmanagement
Strategisk udvikling af koncernfælles opgaver

5. Forvaltningens budget og normeringer
Normeringer 2021
Normering
Afdelinger
Borgmesterkontoret
Business Aalborg*
Koncernservice inkl. Resultat centre
Økonomisk Afdeling **
Elever, kommunalbestyrelse, råd mv.

18
29,5
91,56
99,95
11

I alt Borgmesterens Forvaltning

250,01

*hertil kommer ca. 20 normeringer i projekt og puljer
** inkl. Borgerservice ca. 29 normeringer

Administrativt budget 2021
2021
udgifter
Fælles kommunale udgifter i alt:
Fælles informationsudgifter, kontingenter, events og kommunalbestyrelsen mv.
BRN, Erhvervshuse, mv.
Fastprisaftale, feriemidler, tjenestemandspension, forsikring, tilskud
til selvejende, fælles IT formål mv.
Fælles personaleområder HFU, ligestilling m.m.

Indtægter

437.306

-18.292

39.251

-700

22.277
374.982

-17.592

796

Sektor Administration i alt

110.505

-18.458

BF Løn og øvrige udgifter (inkl. Borgerservice ca. 13 mio. kr.)

130.067

-15.472

Erhvervssamarbejde, Markedsføring af sport mv.
Diverse administrationsbidrag, rykkergebyrer og afgifter

2.452
-22.014

-2.986
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By- og Landskabsforvaltningen
Udkast til forvaltningsgrundlag
1. Forvaltningens overordnede organisering og politiske betjening
By- og Landskabsforvaltningen betjener By- og Landskabsudvalget. Herudover betjener forvaltningen bl.a. Det grønne råd, Boligudvalget (Udvikling i boligområder § 17, stk. 4-udvalg), Broudvalget for Limfjordsbroen og Hegnssynet. Endelig har forvaltningen en rammeaftale med Erhvervsrådet (Rammeaftale for bæredygtig erhvervsservice).
By- og Landskabsforvaltningen er organiseret omkring 3 afdelinger (kaldet ”forvaltningsgrene”):
Byudvikling og Byggeri (planlægning af de fysiske rammer), Mobilitet og Infrastruktur (sikring af
de gode forbindelser og mobiliteten) og Byer og Natur (sikring af kvalitet i arealerne i byer og på
landet).
Alle afdelinger har både planlægning og konkret udførsel i form af enten myndighedsydelser eller
drift, vedligehold og service (Entreprenørenhed, færger, Limfjordsbroen, belysning, Center for
parkering, vagt og service).
Herudover støtter Staben betjening af By- og Landskabsudvalget og organisationen i øvrigt i løsningen af kerneopgaverne.

By- og Landskabsforvaltningen skal være drivkraften i udviklingen af de fysiske rammer, der gør
Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune.
Vi gør det i samarbejde med borgerne og vi vil gøre Aalborg til en attraktiv kommune at leve, bo
og arbejde i, idet vi udvikler og værdsætter vores byer og de unikke landskaber.
Vi arbejder for, at rammerne for borgernes og virksomhedernes udfoldelsesmuligheder sættes ud
fra et helhedssyn, hvor de forskellige interesser afvejes i en åben dialog.

2. Tværgående strategiske indsatsområder

Aalborg er en kommune i vækst. Med Aalborg som en storby i Danmark, 11 oplandsbyer og mere
end 70 byer i landdistriktet, har Aalborg potentialet for fortsat vækst. En vækst, der samtidig skal
ske bæredygtigt og i balance med hensyn til prioritering af arealer og kvalitet i de fysiske rammer
for by og land.
Der er behov for samtænkning, prioritering og nye løsninger, der også understøtter alle dimensioner af bæredygtighed (klima, ressourcer, ulighed og biodiversitet).
For at sikre de bedst mulige prioriteringer, der kan udmøntes i de bedst mulige løsninger, arbejder By- og Landskabsforvaltningen med strategiske indsatser indenfor:
Sammenhængende og bæredygtig planlægning
I planlægningen – fra kommuneplan til lokalplaner og planer for drift af natur, grønne områder og
infrastruktur – arbejdes med at sikre sammenhæng.
Den langsigtede planlægning i kommuneplan og planstrategi understøttes ved klar retning for udvikling i og af Aalborg by, byudvikling med kvalitet i hele kommunen, bæredygtig og sund mobilitet i hverdagen og samspil med natur og landskab.
Sammenhængen i vores kommune sikres via planlægningen – med fokus på sammenhæng i
borgernes liv og hverdag uanset hvor i Aalborg Kommune, man bor og arbejder.
Planlægningen er dynamisk og optager løbende ny retning og prioritering. Det sker i disse år ikke
mindst for at fremme bæredygtighed, klima og grøn omstilling.
Investering i Aalborg Kommune
For at sikre velfærd og bæredygtig vækst er det afgørende, at der sikres investeringer i infrastruktur, byrum, natur og arealer.
I et samspil med de øvrige forvaltninger arbejder By- og Landskabsforvaltningen for en langsigtet
plan for de kommunale investeringer, der kan sikre såvel fremtidig byudvikling som kvalitet i det
levede liv. Begge dele er forudsætninger for, at Aalborg Kommune fortsat er attraktiv for virksomheder og borgere. Erhvervspolitikken og skabelsen af nye arbejdspladser står som et af de centrale elementer i investeringsplanen.
”Vi udvikler sammen”
Aalborgs DNA og ambitionen om at ”udvikle sammen” spiller en særlig rolle på By- og Landskabsforvaltningens område, hvor alle 220.000 borgere i fokus.
I planlægningen sker afvejningen af interesser, der vedrører os alle – og vores liv sammen i dag
og i fremtiden. Aalborg Kommunes borgere er aktive i udviklingen af kommunen, og der er fokus
på konstant at forbedre processer og rammer for borgerinddragelsen. Rammerne skal bygge på
gode data – også så vi sammen kan følge, at vi udvikler os i den rigtige retning – god dialog og
god kommunikation.
Moderne og fleksibel drift
Borgernes behov og ønsker om et godt hverdagsliv udvikler sig, og det kræver, at der løbende
kan balanceres mellem den gode, planlagte drift og nye, anderledes og særlige indsatser. Der,
hvor borgerne er, skal kommunen også være.
Det kræver, at der konstant arbejdes med prioritering og nye løsninger. Driften skal innoveres og
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borgerne skal være et aktiv også i driften af kommunen. Innovative løsninger og ”medborgerskab” i driften af kommunen skal sikres også ved effektiv kommunikation og dialog.
Effektiv og digital borger- og erhvervsservice (myndighed)
For at sikre borgere og virksomheder de bedste betingelser skal servicen i kommunens myndigheds rolle fortsat være høj.
Afsættet skal være i borgernes og virksomhedernes perspektiv, en let og enkel adgang samt en
konstruktiv dialog.
En fortsat og forstærket digitalisering skal sikre at ressourcerne i myndighedsarbejdet bruges i
størst muligt omfang på dialog.

3. Forvaltningens opgavefelter og snitflader
3.1 Beskrivelser af de enkelte afdelinger
Byudvikling og Byggeri:
Har ansvaret for, at der etableres en sammenhængende strategi for by- og landskabsudviklingen
i bred forstand, herunder det bebyggede miljø, mobilitet og infrastruktur samt natur.
Det indebærer, at den tværgående strategiske planlægning koordineres og samordnes, hvorved
det sikres, at den strategiske planlægning indenfor By- og Landskabsforvaltningens opgaveområder til stadighed medvirker til at understøtte den helhedsorienterede udvikling og opfyldelsen af
målsætningerne i den overordnede strategi.
AK Arealer har på tværs af Aalborg Kommune ansvaret for forvaltning og anvendelse af kommunale arealer.
Byggeri har det strategiske og tværgående ansvar for udvikling og tilrettelæggelse af forvaltningens byggesagsbehandling.
Borgerservice foregår via de bedste og billigste kanaler, og byggesagsbehandlingen er effektiv
og digitaliseret – med maksimal borgerfokus.
Borger- og virksomhedsrettede opgaver:
• Byggesagsbehandling
• Lokalplaner
• Grundsalg (AK Arealer)
• Støttet byggeri og boligtilsyn
Mobilitet og Infrastruktur:
Varetager planlægning af bæredygtig mobilitet og infrastruktur, som på strategisk niveau er tæt
integreret med den helhedsorienterede fysiske planlægning. Mobilitetsplanlægningen skal understøtte realiseringen af hovedstrukturvisionen og er et væsentligt element i at skabe sammenhæng i den fysiske udvikling af kommunen.
Planlægning af mobilitetsprojekter og infrastrukturudbygningen er et redskab til at realisere de
overordnede strategiske målsætninger og mål i Mobilitet2040. Budgetter og anlægsinvesteringer
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tilrettelægges, så der konkret følges op på de strategiske beslutninger i den overordnede planlægning.
Borger- og virksomhedsrettede opgaver:
• Myndighed (vejlov, råden over vejareal, gravetilladelser mv.)
• Drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg
• Limfjordsbroen
• Egholm færgen
• Hals-Egense færger
• Center for parkering, vagt og service
Byer og Natur:
By og Natur varetager planlægning og forvaltning af natur-, fritidsområder og friluftsaktiviteter, der
er integreret med og understøtter målsætningerne i den overordnede fysiske planlægning. På
strategisk niveau skal planlægningen bidrage til at realisere målene om en bæredygtig byudvikling, og sikre at anvendelsen af de grønne områder er en integreret del af byudviklingen og byomdannelsen.
By og Natur skal sikre, at de samlede interne ressourcer til drift- og vedligeholdelse, anvendes
strategisk og helhedsorienteret til at understøtte realiseringen af målsætningerne for By- og Landskabsforvaltningen.
Borger- og virksomhedsrettede opgaver
• Drift og vedligehold, omlægninger og renovering af parker, grønne områder samt idrætsanlæg
• Udlån af kommunale arealer
• Drift og pleje af skov- og naturområder, § 3, fredede områder og fortidsminder
• Naturvejledning og -formidling
• Vandløb, vandmiljø og vådområder
• Vintertjeneste, renhold, strande
• Kirkegårde
• Kolonihaver
3.2 By- og Landskabsforvaltningens snitflader
By- og Landskabsforvaltningen har gennem sin kerneopgaver med udvikling af de fysiske rammer for Aalborg Kommune til alle forvaltninger.
Det gælder f.eks.;
•

•
•
•

Planlægning, hvor udvikling i demografi og sikring af velfærd inddrages
(Børn- og ungeforvaltning, Ældre- og Omsorgsforvaltning, Sundheds- og Kulturforvaltningen)
Den overordnede fysiske planlægning
(Borgmesterens Forvaltning)
Erhvervsudvikling
(Borgmesterens Forvaltning)
Klima, miljø og natur
(Klima- og Miljøforvaltning og kommunale selskaber)
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•
•
•

Sundhed gennem gode forbindelser, natur og byrum
(Sundheds- og Kulturforvaltningen)
Anvendelse og udvikling af kommunale arealer
(Klima- og Miljøforvaltning AK Bygninger, Borgmesterens Forvaltning)
Landdistrikter
(Sundheds- og Kulturforvaltningen)

4 Forvaltningens budget og normeringer

I By- og Landskabsforvaltningen er der knap 500 fuldtidsansatte. Der er fagligheder og kompetencer på en lang række felter, der afspejler de opgaver, der løses og som retter sig mod kommunens 220.000 borgere.
Forvaltningens driftsbudget er på knap 500 mio. kr. Anlægsbudgettet afspejler Byrådets prioritering af de fysiske rammer og investering i Aalborg Kommune. Der generes indtægter i betydeligt
omfang både på drifts- og anlægsbudget.
Endelig opgørelse afventer afklaring med MEF om overførsel af opgaver på naturområdet.
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Indledning
Dette er den første samlede beskrivelse af grundlaget for en ny Beskæftigelses, Social- og Handicapforvaltning, og notatet er lavet til brug for hørings- og beslutningsprocessen om en ny forvaltningsstruktur i Aalborg Kommune.
Det er en væsentlig pointe, at der er tale om en ny forvaltning. Fremfor alene at beskrive organiseringen er det derfor tilstræbt at udfolde og tydeliggøre det strategiske og organisatoriske rationale i at skabe en forvaltning med netop den opgavesammensætning, som den udvidede magistrat har foreslået.
Den ny forvaltning vil ikke bare samle en række indsatser, men vil indebære store gevinster ved i
højere grad at bringe fagligheder og indsatser på spil på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-,
social- og handicapområdet.
Forvaltningsgrundlaget oplister således en række af de fremadrettede synergier, som skal forfølges- og kan forventes med den nye forvaltning.
Afsættet vil være ambitiøst, og vil handle om at se muligheder for alle, at arbejde udviklingsorienteret med et stærkt fokus på at skabe værdi og resultater for borgere og virksomheder via de kerneopgaver som løses. Det er samtidig en væsentlig målsætning for den nye organisation, at fastholde og skabe nye forpligtende partnerskaber på de områder, hvor der opstår nye snitflader og
opgavedelinger.
Forvaltningsgrundlaget skal ses som det første overordnede oplæg til organisering samt en oplistning af de ’spor’, som de nye forvaltning skal forfølge. Når en endelig beslutning om ny struktur
evt. træffes ligger der en stor proces med deltagelse af politikere, organisationerne, ledere og
medarbejdere med at beskrive og konkretisere dette mere præcist.
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1. Politisk fokus på vækst og velfærd
Forvaltningens tværgående strategiske indsatsområder
Aalborg Kommunes DNA handler om at vi udvikler os sammen, at vi se muligheder i alle, at vi
styrker fællesskabet og tager hånd om de medborgere, der har brug for hjælp.
Med den nye forvaltning samles beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, børne- og familieområdet, voksensocialområdet, børne- og voksenhandicapområdet. Det er områder, hvor der i
forvejen er tætte samarbejdsflader, og hvor en samling i høj grad vil give mening for borgerne,
der vil opleve færre indgange og mere tværgående indsatser.
Samtidigt vil det give mulighed for at skabe et klart politisk fokus på en lang række områder, hvor
den nye forvaltning har en hel central rolle i at sikre vækst, fælleskab og velfærd i Aalborg Kommune:
•

Flere skal i arbejde – Det er vigtigt med bred indsats, uanset om borgeren er nyuddannet
på vej i første job, er jobskifter, lige er blevet ledig, har brug for opkvalificering, har været
sygemeldt eller har brug for et job på særlige betingelser.

•

Øget jobvækst – Hjælp til kommunens arbejdspladser til nemt at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

•

Flere unge i uddannelse – Gennem en bred indsats og samarbejde er målet, at flere
unge vælger og gennemfører en uddannelse – herunder at flere får en erhvervsuddannelse.

•

Borgere med handicap skal have samme muligheder for at udnytte deres potentiale og
samme ansvar for eget liv som alle andre samfundsborgere.

•

Færre børn og familier i udsatte positioner – Uanset baggrund er det vigtigt, at alle
børn får mulighed for at klare sig godt med familie, skole og fritidsliv. Tidlig indsats, forebyggelse og inddragelse af barnet og familien er vigtige nøgleord i indsatsen.

•

Flere skal være del af fællesskabet – Et stigende antal voksne borgere oplever at have
vanskeligt ved at mestre eget liv og stå uden for fællesskabet. På tværs af fagligheder
skal der sammen med borgerne udvikles veje til at øge den enkeltes livsmestring og livskvalitet.

•

Trygge boligområder – Aalborg Kommune skal fortsat være kendetegnet ved, at alle
dele af kommunen er trygge områder at bo og færdes i.

•

Økonomisk sammenhængskraft – Ovennævnte områder har stor betydning for kommunens samlede udvikling og økonomi. Derfor er det vigtigt at sikre større effekt for brugerne
og samtidig styrke den faglige og økonomiske styring.
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2. Vi skaber muligheder for alle
Synergierne imellem forvaltningens opgavefelter

Alt efter den enkeltes livssituation kan målene være forskellige f.eks. i forhold at komme i beskæftigelse, starte på uddannelse, opnå større ansvar for og mestring af eget liv eller bare større
livskvalitet. Med de mange fagligheder, der er repræsenteret i den ny forvaltning, bliver værktøjskassen større for den enkelte borger.
Med udgangspunkt i tænkningen fra ”Nye Fælles Veje” om, at se ”mennesker frem for målgrupper” handler det derfor i høj grad om at udnytte de synergier, der opstår i en ny samlet Beskæftigelses, Social- og Handicapforvaltning:
•

Mange er kun ledige i kort tid, men for andre ledige kan sygdom, nedsat helbred eller sociale årsager betyde, at vejen er længere. En ny organisering øger muligheden for at
kombinere jobperspektivet med en helhedsorienteret indsats.

•

Videreudvikling af samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), beskæftigelsesvejledning og uddannelsesinstitutionerne skal styrke vejledningsindsatsen fra
valg af ungdomsuddannelse videregående uddannelse og videre i job.

•

Styrke udnyttelse af viden på tværs af Den kommunale Ungeindsats (KUI). Netop et tæt
samarbejde mellem UU, beskæftigelsesindsatsen og indsatsen for børn og unge med
særlige behov bidrager til, at flere unge får en uddannelse.

•

Ved at have indsatsen for børn- og familier med særlige behov tæt på den øvrige sociale
indsats og beskæftigelsesindsatsen, opnås bedre mulighed for at løfte hele familiens situation.

•

Handicapområdets erfaringer med det rehabiliterende sigte kan bidrage med ny viden til
beskæftigelsesindsatsen, det sociale område og uddannelsesvejledningen.

•

En mere lige adgang til uvisiterede tilbud uanset forsørgelsesgrundlag.

•

Én fælles indgang til Aalborg Kommunes handicapområde, som er overskuelig for både
borgere, fagprofessionelle og samarbejdspartnere.

•

Mulighed for bedre sammenhæng mellem indsatser inden for socialpsykiatrien og udsatteområdet.

•

Der kan sikres sammenhæng og gode overgange for børn, unge og voksne med behov
for specialiserede sociale indsatser over et livsforløb.

•

Sammenhængende og helhedsorienteret indsatser til borgere, med flere og komplekse
problemstillinger, fx psykiatriske diagnoser, misbrug og problemer i forhold til beskæftigelse.

•

Beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, børne- og familieområdet, voksensocialområdet, og handicapområdet er økonomisk forbundne. Der er stærke incitamenter til, at
en effektfuld indsats ved det første møde med borgeren kan forebygge senere og øgede
udgifter på andre områder. Dermed øges styringen på tværs af de nævnte områder.
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3. Vi lykkes i fællesskab
Partnerskaber frem for snitflader
Holdbare løsninger kræver samarbejde med borgerne selv og med alle relevante parter omkring
borgerne. Fremfor at tænke snitflader vil vi i højere grad arbejde for forpligtende partnerskaber,
klare strategier og et tæt samarbejde.
•

Vækst og beskæftigelse går hånd i hånd. Derfor skal det unikke samarbejde mellem erhvervslivet, Jobcentret og Business Aalborg fortsat udbygges.

•

Uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen er omdrejningspunktet for en række
stærke partnerskaber med arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne om
f.eks. Aalborg Alliancen, Vækst Via Viden og Center for Voksenvejledning.

•

Det tætte samarbejde med uddannelsesinstitutioner om bl.a. UU vejledningen, brobygning, forebyggelse af frafald, trivsel blandt det studerende, Vækst via Viden dimittend indsatsen, og opkvalificering af ledige er centralt for at videreudvikle Aalborg som vidensby
og uddannelsesby.

•

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i grundskolen omkring bl.a. valg af ungdomsuddannelse er højt prioriteret. Der skal indgås en samarbejdsaftale med B&U-forvaltningen om dette.

•

For borgere med handicap med store funktionsnedsættelser skal der være et smidigt og
ukompliceret samarbejde med en ny Ældre- og Omsorgsforvaltning om de ydelser, der
bevilges uafhængig af alder f.eks. hjemmehjælp, træning, hjemmesygepleje og aflastningstilbud.

•

Det tætte samarbejde om børn-, unge og familier med særlige behov mellem Børne- og
Familieafdelingen og almenområdet (skoler og dagtilbud), sundhedsområdet (tandpleje og
sundhedspleje) videreføres og udvikles yderligere.

•

Samarbejdet om at forebygge, at unge havner i marginale positioner og sikre trygge boligområder (SSP, Tryg Aalborg og de boligsociale helhedsplaner) videreføres med inddragelse af øvrige forvaltninger, politi og regionen. Samarbejdet mellem fritidscentrene og
Ungdomsskolens klubber skal udvikles.

•

Mental og fysisk sundhed er et element i alle forvaltningens indsatser. Det gode samarbejde med Sundheds- og Kulturforvaltningen og Region Nordjylland skal fortsat udvikles.
Det gælder f.eks. samarbejde at få flere tilbage på arbejdsmarkedet, tidlig opsporing, forebyggelse/behandling af misbrug, og bedre trivsel fysisk og mental hos den enkelte.

•

Det tætte samarbejde med frivillige foreninger og NGO’er skal videreføres i forhold til at
sikre alternative sociale tilbud og fællesskaber til børn og voksne.
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4. Politikere og brugere skal tæt på indsatsen
Politisk forankring af forvaltningens arbejde
Gennemsigtighed og udvikling af indsatsen, så den er afstemt med brugernes behov og de rammer, som lovgivning og økonomi stiller op, kræver en tæt dialog med såvel politikere, organisationer som brugerrepræsentanter.
Beskæftigelses, Social- og Handicapudvalg
I modsætning til tidligere bliver der nu et fælles udvalg, der er i stand til at handle på tværs af beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, børne- og familieområdet, voksensocialområdet, og
handicapområdet.
Derved får udvalget den helt centrale opgave med at sikre fremdrift gennem effektfulde indsatser
til gavn for borgerne på tværs af de nævnte områder – samt at sikre den overordnede styring af
økonomien på området.
Udvalget sekretariatsbetjenes af forvaltningsledelsens med støtte fra afdelingernes stabe.
Udvalg og råd i øvrigt
Den ny forvaltning vil stå for sekretariatsbetjeningen af en række øvrige råd og udvalg, hvor det
er vigtigt at de er tæt på indsatserne i Beskæftigelses, Social- og Handicapforvaltningen. Men det
er en væsentlig pointe, at de på hver deres ressortområde rådgiver hele Aalborg Kommune.
•
•
•
•
•
•
•

Det Lokale Beskæftigelsesråd
Integrationsrådet
Uddannelsesrådet
Ungestrategiens ledergruppe
Handicaprådet
Udsatterådet
Udvalg for ”Nye Fælles Veje”

Omkring den rent praktiske betjening af rådene foreslås, at Beskæftigelsesrådet, Integrationsrådet, Uddannelsesrådet og Unge-strategiens ledergruppe forankres i Job- og Ydelsesafdelingen.
Voksenafdelingen vil betjene Handicaprådet og Udsatterådet.
Udvalg for Nye Fælles Veje løber kun frem til december 2021, og der skal tages stilling til udvalgets videre arbejde herunder sekretariatsbetjening.
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5. Organisering
Struktur skal indfri synergier og understøtte kerneopgaverne
Målet med en ændret forvaltningsstruktur i Aalborg Kommune er at skærpe det politiske fokus,
styrke varetagelsen af kerneopgaven og skabe sammenhængskraften i organiseringen.
På baggrund af dette foreslås Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltningen organiseret
med afsæt i tre drifts- og borgerrettede afdelinger - Voksenafdelingen, Børne- og Familieafdelingen og Job- og Ydelsesafdelingen.
Den valgte organisering har afsæt i følgende principper og målsætninger:
•
•
•

•

Indfri de mange synergier, der vil være ved at samle beslægtede områder
Organiseringen skal udgøre et stærkt grundlag for styring af ressourcer og kerneopgave.
Flere områder kræver tæt opfølgning for at sikre økonomisk styrbarhed
Myndighed og udfører er samlet i samme afdeling – erfaringen er at dette muliggør løbende justering, tilpasning og udvikling af tilbud afhængig af behov. Der med øges styrbarheden.
En opdeling i Børn og Familieafdeling og Voksenafdeling, der følger servicelovens opdeling. Det giver mening, da behov, muligheder og indsatser er forskellige for børn og
voksne.
Beskæftigelses, Social- og Handicapforvaltningen
Beskæftigelses-, Socialog Handicapudvalg
Rådmand
Juridisk kontor

Direktør
Ledelsessekretariatet

Juridisk kontor

Økonomi- og
IT-afdelingen

Børne- og
Familieafdeling

Voksenafdeling

Job- og
Ydelsesafdeling
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I det følgende beskrives i overordnede træk forslaget til organisering af de enkelte afdelinger. For
de mere detaljerede overvejelser henvises det materiale, der er udarbejdet i hhv. Faglig arbejdsgruppe vedrørende handicapområdet og Faglig arbejdsgruppe vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).
Der vil i lang periode fremover være en række udviklingsopgaver forbundet med at tilpasse strukturen. Det handler bl.a. om at samordne overlappende opgaver, hvor samme opgave løses flere
steder.
Samtidig vil gode overgange f.eks. fra barn til ung konstant være et udviklingspunkt, der skal arbejdes med på tværs af afdelingerne.

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 familiechef

Sekretariat

Familieplejen
Visitation

Center for
Tværfaglig
forebyggelse

Center for
Dag og Døgntilbud

Specialgruppe

Familiegrupp
Sydvest

Familiegruppe
Øst

Familiegruppe
Centrum

Familiegruppe
Nord

Tv ærgående økonomi
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Voksenafdelingen
Voksenafdelingens målgruppe er voksne borgere med behov for tilbud efter serviceloven. Det
omfatter botilbud, støttetilbud, behandlingsmæssige tilbud, BPA ordninger mv. Afdelingen dækker
indsatser på voksenhandicapområdet, misbrugsområdet og udsatteområdet. Afdelingen indeholder både myndighed og udførertilbud til målgruppen.

Voksenchef

Særlige tilbud

Livskraft

Erhvervet hjerneskade

Socialpsykiatri

Autisme og ADHD

Sociale indsatser

Voksenafdelingens
Visitationsenhed

Voksenafdelingens tværgående enheder
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Job- og Ydelsesafdelingen
Job- og Ydelsesafdelingen varetager indsatsen for at hjælpe ledige, sygemeldte og personer
med særlige behov ind på arbejdsmarkedet. Derudover varetages i forhold kommunens virksomheder rekrutteringsopgaver, hjælp til opkvalificering og hjælp til fastholdelse af sygemeldte
medarbejdere. I forhold til uddannelse arbejdes med vejledningen af unge i folkeskolen, at vejlede og fastholde unge ledige i ordinær uddannelse, at få nyuddannede hurtigere i job og uddannelse f.eks. fra faglært til ufaglært. Endelig varetages opgaven med udbetaling af en række
sociale ydelser.
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er denne en særlig del af Uddannelseshuset med
egen leder. Dette for at bevare og udvikle vejledningsfagligheden.

Beskæftigelseschef

Job-og
Ydelsessekretariat

Ydelsescentret

RessourceCenter Aalborg

Job- og Integrationshuset

Sygedagpengehuset

Ungdommens
Uddanelsesvejledning (UU)

Jobcenter i Uddanelseshuset

Job- og Aktivhuset

Jobhuset

Jobcenter Aalborg

Uddannelseshuset
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6. Forvaltningens budget og normeringer
Det følgende er en foreløbig opgørelse pr. 22-04-2021 i forhold til det forventede antal normeringer og budget i forlængelse af den foreslåede organisering af en ny Beskæftigelses-, Social- og
Handicapforvaltning.

Børne- og Familieafdelingen
Job- og Ydelsesafdelingen
Voksenafdelingen
Stabe

Normeringer

Budget 2021 (mio. kr.)

825

724

855

361

1.884

1.183

66

90

3.630

2.358

Der tages dog forbehold for den endelige opgørelse, der forventes at foreligge fra Ø&P-gruppen i
Aalborg Kommune senest d. 28. april 2021.
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Ældre- og Omsorgsforvaltningen
1. Forvaltningens overordnede organisering og politiske betjening

Det foreliggende forvaltningsgrundlag er en overordnet beskrivelse af Ældre- og Omsorgsforvaltningen. Forvaltningsgrundlaget forventes justeret i takt med den videre etableringsproces af en ny forvaltning.

Ældre- og Omsorgsforvaltningen betjener Ældre- og Omsorgsudvalget og Seniorrådet.
For at sikre en effektiv løsning af forvaltningens kerneopgave og konkrete velfærdsydelser, er Ældre- og Omsorgsforvaltningens driftsorganisation opdelt i to afdelinger, der varetager henholdsvis bevillingen (Myndighedsafdelingen) og udførelsen (Ældre og Sundhed) af forvaltningens borgerrettede opgaver. Hertil kommer
Administrationsafdelingen, Direktørens Sekretariat og Kvalitets- og Innovationsenheden, der varetager en
række understøttende stabsfunktioner

Ældre- og Omsorgsforvaltningens Mission er at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv –
trods fysiske og mentale funktionsnedsættelser.
Ældre- og Omsorgsforvaltningens Vision er at udvikle velfærd sammen med de mennesker vi er her for - ved
at udvikle løsninger og yde støtte og omsorg, der passer til den enkeltes behov.
Samarbejdet med de mennesker vi er her for, er kendetegnet ved værdierne:
Nærvær - reel interesse for det enkelte menneske med tid, rum og ro i samværet.
Ansvarlighed – overholdelse af aftaler, og vi tager ikke over, hvor den enkelte selv kan.
Respekt – vi hører og understøtter det enkelte menneskes behov og ønsker.
Forvaltningens mission, vision og værdier sætter retning for Aalborg Kommunes Værdighedspolitik, og danner ramme og ambition for et værdigt seniorliv.

2. Tværgående strategiske indsatsområder

Den demografiske udvikling udfordrer Aalborg Kommune og Ældre- og Omsorgsforvaltningen. Antallet af
ældre borgere stiger markant indenfor en kort årrække samtidig med, at der er udfordringer med at rekruttere, bl.a. til social- og sundhedsområdet.
For at imødegå dette og kontinuerligt udvikle bedre løsninger arbejder Ældre- og Omsorgsforvaltningen med
fire tværgående strategiske indsatsområder:
Det nære sundhedsvæsen
Kommunerne løser i stigende grad komplekse opgaver i sundhedsvæsenet. Løsning af sundhedsopgaven i
dag og i fremtiden kræver et tæt og gnidningsfrit samarbejde med hospitaler og almen praksis. Derfor udbygges samarbejdet mellem de tre parter løbende på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Dette
sker allerede f.eks. gennem et tværsektorielt direktørforum, arbejdet med sundhedsaftaler, tværsektorielle
forbedringsprojekter, plejehjemlægeordningen, Akuttilbuddet, Udskrivningsenheden og meget mere. Samarbejdet i Det Nære Sundhedsvæsen betyder også et fælles tværsektorielt fokus på kvalitetsudvikling og opbygning af kapabilitet til at arbejde med løbende forbedringer med afsæt i kvalitetsdata.

Rekruttering og fastholdelse
Flere ældre borgere med behov for pleje- og omsorg og mindre ungdomsårgange gør rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på social- og sundhedsområdet til et strategisk indsatsområde. Der er fokus på at
skabe attraktive og meningsfulde arbejdspladser for nye såvel som erfarne medarbejdere. Det er en prioriteret indsats at skabe attraktive uddannelsespladser samt sikre en systematisk og kontinuerlig efteruddannelsesindsats til erfarne medarbejdere. Derved skabes gode fortællinger, der sætter Aalborg Kommune og området på landkortet, og giver lyst til at arbejde sammen med de borgere, vi er her for.
Velfærdsinnovation
Velfærdsinnovation handler om, hvordan vi i fællesskab finder nye veje til at skabe værdi for borgere, medarbejdere og organisationen. Værdien af velfærdsinnovation opstår, når nye løsninger omsættes til praksis,
så derfor sættes stort fokus på implementering og evaluering på arbejdspladserne. Udviklingen af innovative
løsninger sker i et tværgående samarbejde mellem borgerne, fagpersoner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner gennem identificering, afprøvning, implementering og evaluering af innovative teknologier og
arbejdsgange.
Rehabilitering
For at modvirke den demografisk betingede udgiftsvækst på ældreområdet har forvaltningen gennem en
årrække investeret massivt i trænings-/rehabiliteringsindsatser, der bidrager til, at mennesker kan leve så
uafhængigt af hjælp fra kommunen som muligt
Der er særlig fokus på at udvikle intensive rehabiliteringsindsatser– en tilgang der suppleres af indsatserne
på forvaltningens to rehabiliteringscentre i Mou og Ulsted.

3. Ældre- og Omsorgsforvaltningens opgavefelter og snitflader

Ældre- og Omsorgsforvaltningen varetager følgende opgaver indenfor Aalborg Kommunes borgernære velfærd:

Hjemmepleje (praktisk bistand og personlig pleje)
Ældre- og Omsorgsforvaltningen varetager bevillingen og udførelsen af hjemmehjælp til personer med behov for støtte til enten personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp (fx rengøringshjælp) eller madservice. Den
kommunale leverandør af hjemmepleje kom i marts måned 2021 hos omkring 2.770 borgere, mens Aalborg
kommunes rengøringsenhed leverede praktisk bistand hos 3.621 borgere. Flere borgere modtager både personlig pleje og praktisk bistand. Hjemmehjælp er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør, hvorfor der
udover den kommunale leverandør, også er indgået kontrakt med tre private leverandører af personlig og
praktisk hjælp. Hjælpen er behovsbestemt og bevilges til alle personer over 18 år uanset forsørgelsesgrundlag, omkring 80 % af modtagerne af personlig hjælp og praktisk bistand er dog over 67 år.
2/4

Madservice
Madservice Aalborg leverer mad til borgere i eget hjem, på plejehjem samt på Handicapområdet. I alt leverer
Madservice Aalborg mad til 2.663 borgere. Madservice er ligeledes omfattet af frit valg, og der er fire private
leverandører af madservice.
Plejeboliger
Forvaltningen står for tildelingen af pleje- og ældreboliger. Plejeboliger tildeles personer med et omfattende
behov for pleje, samvær og aktiviteter og som selv ønsker at flytte på plejehjem. Ældreboliger tildeles personer, som har brug for en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt for personer med funktionsnedsættelse.
Forvaltningen driver 1768 plejehjemspladser fordelt på 36 plejehjem, der varierer i størrelse fra 18 boliger til
100 boliger. 5 plejehjem er specialplejehjem for hhv. borgere med gerontopsykiatriske lidelser, borgere med
demens samt borgere med misbrugsproblematikker og hjerneskader som følge af misbrug. Af de 1768 plejehjemspladser er 96 midlertidige boliger. Desuden driver forvaltningen kommunens Akuttilbud, hvor akut
syge pensionister eller borgere over 65 år, der har behov for kompleks sygepleje, men ikke behøver indlæggelse, kan få ophold.
Hjemmesygepleje
Forvaltningen leverer hjemmesygepleje efter Sundhedsloven. I marts måned 2021 blev der leveret sygepleje
til omkring 4.450 borgere. Forvaltningen har stort fokus på rehabiliterende sygepleje til understøttelse af
forvaltningens kerneopgave med at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv. Borgere som
kan selv eller kan trænes til at varetage en opgave helt eller delvist guides til dette. Alternativt tilbydes borgeren at komme på sygeplejeklinik. Hvis dette ikke er muligt, kan sygeplejen ydes i hjemmet. Sygeplejen
ydes derfor i borgers eget hjem, på plejehjem, botilbud eller på en af kommunens i alt 18 sygeplejeklinikker.
Træningstilbud
Iværksættelse af forskellige former for træningsindsatser udgør en afgørende del af forvaltningens kerneopgave med at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv. Forvaltningen bevilliger og varetager træning med et rehabiliterende sigte samt vedligeholdende træning eller træning ved sygdom eller
svækkelse uden sygehusindlæggelse. Hjælpen er behovsbestemt og bevilges efter Serviceloven til alle personer over 18 år.
Forebyggelses- og Rehabiliteringscentre
Forvaltningen driver to rehabiliteringscentre med både døgnpladser og dagpladser, hvor der er fokus på korterevarende, intensive rehabiliteringsforløb, der styrker borgerens mulighed for at leve uafhængigt af forvaltningens ydelser. Målgruppen er borgere i eget hjem, der vurderes at ville kunne forbedre deres funktionsevne og nedsætte deres behov for hjemmehjælp. Rehabiliteringscentrene er ”selvfinansierende” via den
effekt, rehabiliteringen giver i form af mindre behov for hjemmehjælp.
Aktivitetstilbud
Forvaltningen driver i alt 36 aktivitetscentre, hvoraf 10 er brugerstyrede. Ugentligt er der ca. 14.000 besøgende og der er tilknyttet 1.200-1.300 frivillige. Aktivitetscentrene tilbyder en række aktiviteter og vedligeholdende træning for førtidspensionister, efterlønsmodtager og pensionister. Mange brugere vedligeholder
deres funktionsniveau i forlængelse af andre kommunale indsatser via aktivitetscentrene. Aktivitetscentrene
har desuden en forebyggende rolle eks. i forhold til ensomme ældre, borgere i risiko for fald samt tidlig opsporing i forhold til demens. Til borgere med demens driver forvaltningen visiterede aktivitetstilbud, herunder dagtilbud, opgangsfællesskab, cafeer og klubber samt vejledning- og rådgivningstilbud til borgere med
demens og deres pårørende. For beboere på plejehjemmene er der blandt andet aktiviteter i regi af Bedre
Ældre liv, som har bredt fokus på rehabilitering.
Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til ældre
Forvaltningen har stort fokus på en forebyggende og sundhedsfremmende indsats for ældre. Det sker både
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gennem bevillingerne til træningsindsatser, gennem aktivitetscentrenes tilbud og gennem særskilte projekter og indsatser med inddragelse af frivillige. Der er herunder et særligt fokus på forebyggelse af ensomhed
ved at bygge bro mellem borgere, medarbejdere, pårørende, frivillige organisationer m.fl. i forhold til konkrete relevante lokale tilbud og aktiviteter i borgernes eget nærmiljø. De forebyggende medarbejdere, der jf.
Serviceloven, bl.a. skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til personer, der er over 75 år og endnu ikke
modtager hjælp, indgår som en vigtig del af denne indsats.
Hjælpemidler
Forvaltningen har ansvaret for tildelingen af personlige hjælpemidler til alle personer over 18 år uanset forsørgelsesgrundlag. Der findes mere end 60.000 typer hjælpemidler, der kan være af teknisk karakter, som fx
ganghjælpemidler eller personlige, som fx ben- og armproteser. Økonomisk støtte til køb af handicapbil sker
også gennem Ældre- og Omsorgsforvaltningen.
Kørsel
Forvaltningen varetager bevillingen af en lang række af kørselsydelser, herunder bevilling af Flex handicapkørsel, kørsel til bevilget træning, aktivitetstilbud samt kørsel eller befordringsgodtgørelse til læge eller speciallæge.
Snitflader
Forvaltningen har en række snitflader til de øvrige forvaltninger, der varetager andre dele af Aalborg Kommunes borgernære velfærd. Da hovedparten af ydelserne under Ældre- og Omsorgsforvaltningen (herunder
hjemmepleje, hjælpemidler, sygepleje mv.) tildeles voksne personer uafhængigt af deres alder og forsørgelsesgrundlag, vil der altid være borgere, der modtager samtidige indsatser fra flere forskellige forvaltninger.
Det gælder ikke mindst i forhold til borgere indenfor det specialiserede socialområde samt borgere, der udskrives med en genoptræningsplan fra Sygehuset. Ældre- og Omsorgsforvaltningen har derfor et særligt fokus på at sikre et tæt og tværgående samarbejde på disse områder med hhv. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Sundheds- og Kulturforvaltningen.

4. Forvaltningens budget og normeringer

Budget og normeringer er udtrykt i 2021 niveau, korrigeret for forventede justeringer i forvaltningsstrukturen. Opgørelsen er foreløbig.
Sektor serviceydelser for ældre

Budget (1.000 kr.) Normeringer

Hjemmepleje inkl. madservice

442.513

847,98

Hjemmesygepleje

178.532

391,28

Plejeboliger

847.816

2.135,26

Træning, aktivitet og forebyggelse

102.507

241,56

Hjælpemidler

133.358

Øvrige
196.858
I alt
1.901.584
Sektor Myndighedsopgaver og administration
Afventer

121,88
3.737,96
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Forvaltningsgrundlag for en evt. kommende Børne- og Ungeforvaltning i
Aalborg Kommune 1. januar 2022

1. Forord
- en ny fælles retning
Et godt børne- og ungeliv skal være forankret i stærke fællesskaber og gode læringsmiljøer, som
møder børnene, dér hvor de er. Den hensigt skal vi understøtte, så alle børn og unge får mulighed for
at være sig selv, lære og trives. Som barn og ung i vores kommune skal man derfor mødes med
forståelse, støtte, klare forventninger, lyttende ører og en sikker hånd, når vi følges ad fra første dag i
vuggestue eller dagpleje, og indtil vi vinker farvel efter sidste skoledag.
Vi står på en række overordnede, fælles politikker og et kommunalt mål om at være en børnevenlig
kommune samt at udvikle hele kommunen sammen, og vi står naturligvis også i vores egen
forvaltning på et fælles grundlag, når vi løser vores kerneopgave, som er børn og unges udvikling,
læring, trivsel og dannelse.
Vores grundlag gør os til én fælles forvaltning med ét fælles mål, som skal give børn, unge og
forældre trygge rammer, solide fællesskaber og gode overgange. Vi drager gensidig fordel af at være
en samlet forvaltning og dermed af hinandens fagligheder og faggruppers samspil. Vi trækker på
hinandens viden og metoder og de erfaringer, vi har fra tidligere organiseringer, og de mål og
visioner, vi havde der. Derfor sørger vi for at kigge indad, lytte til og inddrage børnene, de unge og
deres forældre og søge råd og sparring fra kollegaer og afdelinger på tværs. Men vi kigger også udad
mod kommunens øvrige forvaltninger og det lokale foreningsliv for at underbygge og udvikle det, vi
lykkes med. Samtidig skal vi sammen sætte nye mål og retning for et endnu stærkere fællesskab i
opgaveløsningen.
I vores organisation skal børn, unge, forældre og medarbejdere vide, at de har indflydelse på deres
hverdag og deres udvikling. Derfor er samskabelse og inddragelse en forudsætning for, at vi lykkes.
Som medarbejdere og ledere er vi fagligt stærke og løser vores opgaver med høj kvalitet i stærkt
samarbejde. Det giver os stort handlerum og mulighed for at sætte vores professionelle dømmekraft i
spil. Vi har en tydelig ledelsesvej, der er aldrig langt til den nærmeste leder, og man har garanti for at
blive lyttet til og få vist tillid. Vi løfter kvaliteten af vores arbejde gennem faglig ledelse og et stærkt
fokus på udvikling. Derfor tør vi - med respekt for den organisation vi er en del af - at træffe valg og
beslutninger, som løser kerneopgaven bedre, og gør det godt og nemt for børn, unge og deres
forældre at være en del af vores forvaltning.
Som en del af Børne- og Ungeforvaltningen er vi en del af en politisk organisation, hvor det er vores
ansvar at leve op til de politiske forventninger. Samtidig er det også vores ansvar at hjælpe med til at
gøre politik muligt, så der bliver truffet de bedste politiske beslutninger til gavn for børn og unge.
Vores opmærksomhed er helt naturligt rettet mod positiv udvikling af vores område, og vi kigger mod
og påvirker derfor også den nationale dagsorden. For når vi skal lave det bedst mulige tilbud for børn
og unge, skal vi ud over at se indad, også søge viden om, hvordan andre griber samme opgave an.
Kun med indsigt og udsyn bliver vi ved med at styrke vores faglighed og løsningen af vores fælles
kerneopgave. Derfor deler vi også vores mål, vores udfordringer, og alt det, vi lykkes med med resten
af verden.
Vi vil en Børne- og Ungeforvaltning, som er ambitiøs på børn og unges vegne, og vi vil arbejde hver
dag på at leve op til vores fælles ambitioner. Vi vil levere trivsel, læring, dannelse og udvikling ved at
møde andre med forståelse og tage medansvar, så vi sammen kan gøre tiden fra første til sidste dag
børn og unge er hos os, til den bedste tid for dem og deres familier.

2. Forvaltningens overordnede organisering og politiske betjening

Der er et fælles ønske om at skabe en ny sammenhængende Børne- og Ungeforvaltning, som kan
mere, end vi kan, når vi er organiseret hver for sig.
Det stiller krav til at sikre en proces, hvor vi tager os tid til at tale sammen om, hvilken organisering,
som understøtter den intention bedst muligt. Ovenstående diagram viser, at der er roller og
opgavefelter, som er givet i enhver struktur, men at der også er rig mulighed for i fællesskab at
strukturere en ny forvaltning, så den løser den fælles kerneopgave bedst muligt.
Processen kommer til at bygge på grundprincipperne i Aalborg Kommunes delpolitik om forandringer,
som er:
-

Vi ved hvorfor
Vi ved hvem
Vi ved hvad og hvordan
Vi kommunikerer

Som bilag er vedlagt en faseinddelt procesplan for, hvordan vi sammen sætter rammerne for en
kommende Børne- og Ungeforvaltning, som lever op til den politiske intention, og hvor vores
organisering bedst muligt understøtter kerneopgaven omkring børn og unges udvikling, læring,
dannelse og trivsel.
Vores kommende organisering vil bygge på flere af de værdier, som kendetegner os i dag.
Eksempelvis ønsker vi faglig ledelse tæt på medarbejderne med fokus på kerneopgaven, og børn og
unge i Aalborg Kommune vil fortsat møde den daginstitution, den skole og det fritidstilbud, de kender.
Forskellen er, at vi nu har en unik mulighed for at skabe en ramme og et rum, hvor vi forpligter os til at
have fokus på at skabe sammenhæng og helhed, og hvor børn og unge er vores fælles udgangs- og
omdrejningspunkt for opgaven.

Planen er indrettet således, at den nye Børne- og Ungeforvaltning er klar den 1. januar 2022. Herefter
vil der være fokus på at udvikle de nye arbejdsfællesskaber og samarbejdsflader, samt at understøtte
det nye politiske udvalg og rådmanden i at sætte mål og retning for forvaltningens arbejde.

3. Tværgående strategiske indsatsområder
Hver dag møder cirka 33.000 børn og unge op i et af de mange tilbud, som er en del af vores
mangfoldige Børne- og Ungeforvaltning. Vi dækker over ambitiøse dagtilbud, skoler,
landsbyordninger, fritidstilbud, specialskoler og -institutioner og specialområdet, Danmarks største
kulturskole, en lang række tilbud igennem en innovativ ungdomsskole og meget mere.
I Børne- og Ungeforvaltningen skaber vi i fællesskab. Vi skaber i egen forvaltning mellem
medarbejdere og ledere, på tværs i kommunen, med børn, unge, forældre, foreninger, erhvervslivet,
interessenter, andre kommuner – ja, listen er endeløs. For alt, hvad vi gør, gør vi for børn og unges
skyld, og derfor skal vi være klar til at sætte ind, inddrage og række ud, hvor det giver strategisk og
praktisk mening. Det arbejde kommer vi til at sætte retning for sammen med det kommende Børneog Ungeudvalg, ledere og medarbejdere, børnene og de unge.
For at sikre stærke, tværgående indsatser og samarbejder, er det også vigtigt at tage det med, som
fungerede før. Vi har nemlig et stærkt udgangspunkt at bygge en ny forvaltning på, når vi tager alt det
gode med fra den tidligere struktur, og udvikler derfra.
Vi arbejder ind i de fælleskommunale politikker og strategier, ligesom vi arbejder ind i de strategier og
politikker, som går på tværs af vores eget område. Overordnet arbejder vi for, at børn og unge i
Aalborg Kommune trives, lærer og udvikler sig, og derfor er der områder, vi vil have et særligt, fælles
fokus på.
En af de vigtigste strategiske indsatsområder i en kommende Børne- og Ungeforvaltning bliver at
arbejde for en styrket helhedsorienteret og sammenhængende indsats til gavn og glæde for alle
børn og unge i Aalborg Kommune. Derfor bliver Børne- og Ungepolitikken også fremadrettet helt
central. Der skal være en rød tråd for barnet, hvor medarbejdere og ledere kender og efterspørger de
samarbejdsmuligheder og snitflader, der findes. Samtidig skal det være tydeligt for børn, unge og
forældre, hvordan vi arbejder sammen om at sørge for gode overgange, stærke fællesskaber, og for
at skabe tilbud, som giver alle børn mulighed for et godt børne- og ungdomsliv og et stærkt afsæt til
voksenlivet.
Vi ønsker en styrket fælles tilgang til børns udvikling i meningsfulde fællesskaber, herunder at finde
veje sammen, som bidrager til en bedre sammenhæng mellem almen- og specialområdet, og
sætte ind tidligt, når børn har brug for det, så vi på sigt mindsker det stigende antal børn, som bliver
segrerede i vores tilbud.
Vi sætter fokus på det hele menneske. Børn og unges sundhed handler om såvel det fysiske som
det mentale. Vi arbejder eksempelvis med sociale kompetencer, bevægelse som en fællesskabende
aktivitet, med sund skolemad og vi har øje for den gode balance mellem hjerne og hjerte.
Vi arbejder ambitiøst med digitalisering og kommunikation - herunder eksempelvis ensartede
anvendelsesstrategier i samarbejdet med forældrene via Aula (kommunikationsplatform) og måden, vi
kommunikerer med og mellem hinanden. Vi lægger os op ad den kommunale strategi om åbenhed og
tilgængelighed - både i forhold til medieinteresse men også i forhold til at udbrede kendskabet til
vores område, indsatser og resultater og at tage ved lære af andre.
Vi stiller skarpt på anlægsområdet. Vi har fokus på udvikling og nytænkning af
bygningsfællesskaber, når vi løbende kommer til at bygge om, bygge til og bygge nyt for at
imødekomme den demografiske vækst i kommunen. Her vil bæredygtighed og den grønne omstilling
være en helt naturlig del.
Vi er alle ambassadører for Aalborg Kommune som Børnevenlig Kommune, hvor børn og unge
tænkes ind i processer som ligeværdige og kompetente individer for at styrke vores arbejde og
samtidig opnå større kendskab til og forståelse for rettigheder, demokrati og medborgerskab.

Kvalitetsdagsordenen bliver central for os. Vi vil fortsat have fokus på at udvikle og levere
højkvalitetstilbud i dagtilbud og skoler samt i special- og fritidstilbud. Vi har fokus på de gode
læringsmiljøer leg, læring og udforskning. Vi ønsker et stærkt samspil, som afspejles i struktur, proces
og resultater.
Dette er blot nogle af de tværgående strategiske områder, som vi ønsker at have fokus på i en
kommende Børne- og Ungeforvaltning, hvor de i fællesskab skal formes, udvikles og afprøves.

4. Forvaltningens opgavefelter og snitflader
Før en endelig organisering ligger fast, vil det være vanskeligt uden samtidig at sætte ramme for den
endelige beslutning at beskrive opgavefelter og snitflader ud fra en forventning om, hvordan
opgaverne fordeler sig i forhold til afdelinger i den foreslåede, nye Børne- og Ungeforvaltning samt
den endelige struktur for den foreslåede omstrukturering af kommunens andre forvaltninger.
Derfor tager denne beskrivelse udgangspunkt i generelle opgavefelter internt i den skitserede Børneog Ungeforvaltning og snitfladerne i og uden for forvaltningen.

4.1 Opgaver
I en kommende forvaltning, vil der være tale om fire overordnede opgavefelter, nemlig:
•
•
•
•

Dagtilbud og private pasningsordninger
Skoler og DUS
Fritid (Kulturskolen, Ungdomsskolen, ungdomsklubber mv.)
Understøttende funktioner i form af rådgivende og udviklende funktioner inden for kvalitet,
udvikling og forebyggelse samt understøttende funktioner i form af sekretariatsbetjening,
politisk betjening samt økonomiske og administrative funktioner.

Dagtilbud
Opgavefeltet dækker over dagplejer, vuggestuer, børnehaver og specialtilbud samt tilsyn med private
tilbud og pasningsordninger.
Målet er sammen med det enkelte barns forældre at understøtte alle muligheder for at skabe de
bedste udviklingsbetingelser og læringsmiljøer for barnet uanset udgangspunkt og behov.
Dagtilbuddene er af høj kvalitet og skaber solide fællesskaber gennem et inkluderende børnesyn og
understøtter relationer og individuelle behov gennem praksisnær kompetenceudvikling med
udgangspunkt i det enkelte barn og i kraft af tidlig opsporing.
På dagtilbudsområdet såvel som på skoleområdet arbejdes med specialiserede tilbud til børn med
specifikke vanskeligheder af somatisk karakter eller ift. trivsel, læring og familieliv.
Skoler og DUS
Opgavefeltet dækker over alle kommunens skoler, specialskoler, landsbyordninger, DUS I og II, 10.
klasse samt målrettede uddannelsesforløb på UngAUC.
Målet er i samarbejde med forældrene at give børn og unge kundskaber og færdigheder, der
forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere. Vi skal give børn og unge
mod til at indgå i vores samfund med rygsækken fuld af viden, dannelse, trivsel, gode fællesskaber og
sociale kompetencer - uanset udgangspunkt og behov.
Skolerne er solidt forankret i lokalområdet, hvilket kræver tydelighed, samarbejde og dialog med
forældre, dagtilbud, ungdomsuddannelser, forenings- og erhvervsliv mv. Høj kvalitet, faglighed og
evne til at følge med udviklingen er blandt de vigtigste elementer.
På skoleområdet såvel som på dagtilbudsområdet arbejdes med specialiserede tilbud til børn og unge
med specialpædagogiske behov.

Fritid (Kulturskolen, Ungdomsskolen, ungdomsklubber, juniorklubber mv.)
Opgavefeltet dækker over alle aktiviteter uden for eller som et ekstra tilbud i skoletiden og er centreret
om fællesskaber for alle.
Målet er ud over læring og trivsel, personlig dannelse, sociale kompetencer og udvikling for alle børn
og unge. Her lærer børn og unge, hvad det vil sige at være en del af noget større, samtidig med, at
der er plads til individuel fordybelse og dygtiggørelse.
En del af opgavefeltets arbejde er forebyggende, idet gode fællesskaber, stærke relationer og styrket
selvtillid modvirker nogle af de samfundsmæssige udfordringer blandt børn og unge som eksempelvis
mobning, angst og ensomhed.

Understøttende funktioner
Opgavefeltet dækker over alle understøttende, rådgivende og udviklende funktioner inden for kvalitet,
udvikling og forebyggelse samt understøttende funktioner i form af sekretariatsbetjening, politisk
betjening samt økonomiske og administrative funktioner. Med andre ord alle centrale, administrative
medarbejdere, som rådgiver, udvikler vejleder og betjener den samlede Børne- og Ungeforvaltning og
det politiske udvalg og rådmand.
Målet er at sikre gode understøttende funktioner til hele organisationen inden for en lang række felter.
Blandt andet inden for pædagogisk, psykologisk rådgivning, jura, løn- og ansættelsesforhold,
udvikling, rådgivning, arbejdsmiljø, vidensindsamling og –deling, kommunikation, budget og anlæg.
Desuden skal området sørge for professionel sagsbehandling, som gør det politiske lag i stand til at
træffe gode beslutninger på et oplyst grundlag til gavn for kommunens børn og unge og deres
familier. Fagspecialister, tilgængelighed og samarbejde er blandt hovedordene for denne del af
organisationen, som løser opgaver på tværs i såvel egen forvaltning som i kommunen som helhed.

4.2 Snitflader
De konkrete snitflader kan beskrives, så snart den konkrete organisering er på plads. Der kan dog
ikke herske tvivl om, at det fortsat vil kræve stærke samarbejder at gøre det bedste for børn og unge,
uanset hvordan en endelige organisering kommer til at se ud.
Vi ser vores arbejdsopgaver som en del af en større sammenhæng og i et helhedsperspektiv. Det
betyder, at der bliver nogle naturlige men også helt centrale samarbejdsflader internt i forvaltningen,
med andre forvaltninger og med eksterne interessenter. Herunder nævnes eksempler på nogle af de
samarbejder, som vi vil have fokus på.

•

Familieliv, børneliv og trivsel
For at give alle børn og unge lige vilkår for et godt børneliv med trivsel, læring, dannelse og
udvikling, er et solidt og trygt samarbejde med barnet eller den unges hjem nødvendigt.
Derfor vil der naturligt være stort fokus på familiesamarbejdet for alle børn uanset behov.
Stærkt samarbejde med og om familier er også en essentiel del af arbejdet med tidlig
opsporing og trivsel, hvorfor det ikke blot er vigtigt at arbejde med familier i relation til den
gode overgang i Børne- og Ungeforvaltningen, men også i relation til kommunens øvrige
indsatser omkring familie- og trivselsarbejde. I den forbindelse bliver samarbejdet med en
kommende Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltningen central ift. samarbejdet med
især fritidscentrene og familiegrupperne.

•

Sundhed
At understøtte udviklingen af livsduelige samfundsborgere kræver ud over læring, trivsel,
dannelse og udvikling også et solidt fokus på sundhed. I Børne- og Ungeforvaltningen vil der
derfor være et naturligt fokus og samarbejde omkring bevægelse og kost, ligesom den
mentale sundhed vil have stor opmærksomhed.
Naturlige snitflader vil i den forbindelse være til Sundheds- og Kulturforvaltningen ift. særligt
sundhedsplejen og tandplejen samt øvrige kommunale og nationale sundhedstilbud og
samarbejdspartnere.

•

Kultur
Dannelse og social forståelse hænger i høj grad sammen med forståelse for og brug af
kulturtilbud. I Børne- og Ungeforvaltningen er der i alle institutioner fokus på kultur i form af
men ikke afgrænset til musik, kunst, teater, sang og dans.
Af naturlige snitflader vil være samarbejder med museer, kommunale kulturtilbud, foreninger
og andre kulturelle aktører. Herunder et fortsat stærkt samarbejde med Sundheds- og
Kulturforvaltningen.

•

Ungdomsuddannelse
At give børn og unge et solidt grundlag for at tage aktivt del i samfundet, kræver ikke blot
fokus på tiden i Børne- og Ungeforvaltningen, men også på tiden, hvor vores
forvaltningsopgave slutter, og en anden organisation tager over.
Naturlige snitflader vil være eksempelvis gymnasier og erhvervsskoler, den åbne skole og
arbejdet med at forene henholdsvis kommunale tilbud samt forenings- og erhvervslivet med
skole- og dagtilbudsområdet. Også Ungdommens Uddannelsesvejledning, som bliver
placeret i en kommende Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltning, vil være blandt de
væsentligste snitflader i forhold til denne opgave.

•

Byggeri og anlæg
33.000 børn og unge kræver plads og gode faciliteter inde som ude. Der vil derfor helt
automatisk være stort internt fokus på bæredygtighed, vedligehold, drift og anlæg.
I forbindelse med om- og tilbygning samt nybyggeri, vil der være snitflader med kommunalt
ansvarlige for byggeri og eksterne leverandører. Andre snitflader kan være i forbindelse med
anlæg af eksempelvis cykelstier, stisystemer og sikre skoleveje.
Vi har samarbejder med den kommende Klima- og Miljøforvaltning samt By- og
Landskabsforvaltningen i opgaveløsningen.

5. Forvaltningens budget og normeringer
Forvaltningens samlede servicebudget er på ca. 3,15 mia. kr. Der udarbejdes et mere nøjagtigt
budget af ØP-gruppen senere i processen.
Omkring 33.000 børn og unge udgør grundlaget for forvaltningens kerneopgave.
Forvaltningens normering er på ca. 6405 fuldtidsstillinger svarende til ca. 7727 personer fordelt på en
lang række af kompetencer på det pædagogiske, administrative og servicetekniske område.

Vejen frem mod en forventet Børne- og Ungeforvaltning
- Procesplan

Baggrund
Der er et politiske ønske om at skabe en ny Børne- og Ungeforvaltning, som kan sikre endnu bedre sammenhæng rundt om og sammen
med børn og unge i Aalborg Kommune. Den nye forvaltningsstruktur forventes at blive vedtaget på Byrådets møde den 21. juni 2021.
Forvaltningsstrukturen skal træde i kraft per 1. januar 2022.
Denne plan antager en politisk vedtagelse. Skulle det ikke ske, afsluttes arbejdes efter fase 1.

Status
Der har indtil nu været nedsat en faglig arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentation som har haft til opgave at beskrive hhv.
dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet. Altså alt det, som skal blive til én forvaltning med udgangspunkt i dét, som vi kender i dag.
Der har ligeledes været nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som har haft til opgave at afklare og opgøre hvor mange administrativt
understøttende funktioner, som evt. vil skulle flytte med dagtilbudsområdet over i en ny Børne- og Ungeforvaltning.
Samtidig har Skoleforvaltningens direktør haft til opgave at lave en overordnet beskrivelse af forventningerne til den kommende
forvaltning: et forvaltningsgrundlag. Her er de centrale opgaver og snitflader beskrevet, sammen med den overordnede intention og
strategiske indsatsområder for den kommende forvaltning. Der er ligeledes et afsnit, som beskriver forvaltningens organisering. I den
forbindelse er denne plan vedlagt for at vise, hvordan vi sammen vil nå frem til den bedst mulige organisering af opgaven. I denne
indledende fase indeholder diagrammet udelukkende de elementer, vi ved, vil være en del af den endelige organisering, og disse er ikke
beskrevet detaljeret ift. indhold og snitflader. Hvordan organiseringen rundt om og ned i vores kerneopgave vil se ud, er også lagt ud til
drøftelse og beslutning i den kommende proces. Det endelige organisationsdiagram kommer derfor til at se anderledes ud.
Arbejdsgruppen har givet deres input til forvaltningsgrundlaget, og der er et fælles ønske om at skabe en ny forvaltning, hvor vi kan mere
sammen, end vi kunne hver for sig.
Det ønske er afspejlet i den kommende proces.

Opgaven fremadrettet
Inddragelse af medarbejdere og ledere er nødvendigt for at lave en proces, som understøtter den politiske intention. Derfor vil der også i
denne proces være bred inddragelse, og man vil opleve, at der ikke bliver langt mellem tanke og handling, da opgaven stiller krav om, at
nogle beslutninger træffes på et relativt tidligt tidspunkt, efter den politiske beslutning er truffet.
Det er vigtigt at have for øje, at børn og unge i Aalborg kommune i den nye struktur vil opleve, at de har det dagtilbud, den skole og de
fritidstilbud, som de kender i dag. Langt de fleste medarbejdere vil have den ledelsesreference, som de har i dag. Men særligt for de
centrale ledelsesmæssige samt understøttende funktioner kan der besluttes nye snitflader og opgavestruktur til gavn for børn og unge,
som kræver at vi indretter os anderledes end i dag, for at imødekomme ønsket om at skabe en forvaltning som kan mere fremadrettet,
end vi kan i dag.
Denne plan stiller skarpt på de vigtigste nedslag i processen samt tidsplanen herfor. Derudover skitseres organiseringen rundt om
opgaven.
Processen vil tage udgangspunkt i Aalborg Kommunes delpolitik om forandringer. Vi ved, at forandringer kan være svære at håndtere.
Både for organisationer og mennesker. Derfor er det vigtigste at skabe mening om og tillid til forandringen. Både for dem, forandringen
skal gavne, og for dem, der skal sørge for den gode forandring. Denne procesplan er blot ét tiltag i at skabe overblik, indsigt og vished
om, hvordan vi gør, hvornår vi gør, og hvem der gør. Samtidig forpligter vi os til at kommunikere kontinuerligt og tydeligt gennem
processen til alle medarbejdere for at skabe gennemsigtighed, tydelighed og synlighed.
Den nye Børne- og Ungeforvaltning træder i kraft den 1. januar 2022. Herfra vil der være en ny Børne- og Ungerådmand samt et nyt
Børne- og Ungeudvalg, som forvaltningen skal være klar til at betjene. Derfor er det en præmis for processen, at så mange delelementer
som muligt skal være klar til implementering fra den 1. januar 2022. Der kan naturligvis være områder, hvor det ikke er muligt at være klar
til den 1. januar 2022 – eksempelvis ift. konkret fysisk placering osv. De ansvarlige for hver del i processen har til opgave at udarbejde
tydelige tidsplaner for, hvornår implementeringen kan forventes på plads.

Faseoversigt og overordnet indhold i den kommende proces

Fase 1
Mar - jun
2021

• Den politiske beslutning forberedes og træffes
• Den faglige arbejdsgruppe udarbejder leverancer til den politiske sag om ny forvaltningsstruktur
• Der udarbejdes et forvaltningsgrundlag for en kommende Børne- og Ungeforvaltning som skitserer forvaltningens opgaver og snitflader, budget og
normering og organisering/proces for organisering
• Materialet fremsendes til drøftelse i hhv. direktørgruppen, HMU, Magistrat og til endelig beslutning i Byrådet (21. juni 2021)

• Forberedende arbejde
• Styregruppen konstitueres og godkender kommissorium samt procesplan og drøfter præmisser for den kommende organisering (inden 21. juni)
Styregruppen godkender præmisser for den kommende organisering (efter 21. juni)
Fase 2
• Der pågår fokusgruppeinterviews med ledersparringsgruppe om præmisserne for kommende organisering (inden den 21. juni)
Maj - 2. juli • Ledersparringsgruppe drøfter og kommer med input til præmisser for ny organisering (efter 21. juni)
2021
• MED-arbejdsgruppen drøfter og kommer med opmærksomhedspunkter ift. præmisser for ny organisering (efter 21. juni)

Fase 3
Aug / sep
2021

Fase 4
Okt - dec
2021

• Forslag til ny organisering udarbejdes og godkendes
• På baggrund af præmisserne udarbejdes forslag til ny organisering i en proces hvor styregruppen udarbejder et eller flere alternativer til drøftelse med
ledersparringsgruppen. MED-arbejdsgruppen drøfter og bidrager til kvalificering af processen.
• Organisationsdiagrammet er en del af et revideret forvaltningsgrundlag, som beskriver forvaltningens overordnede formål og opgave samt afdelingernes
formål, opgavefelt og snitflader samt interne struktur og opbygning. Ledelsesreferencer for afdelingernes medarbejdere fremgår af beskrivelsen.
• Der afholdes et seminar med fokus på forvaltningsgrundlag samt organisering, hvor styregruppen, ledersparringsgruppen samt MED-arbejdsgruppen
deltager.
• Endeligt forslag til ny organisering samt forvaltningsgrundlag sendes til drøftelse og udtalelse i relevante MED-fora (6. september - 17. september)
• Ny organisering besluttes og sendes ud til alle medarbejdere 30. september. Alle medarbejdere ved på denne dato hvilken afdeling de hører til samt
hvilken ledelsesreference, de har.
• Styregruppens opgave er afsluttet og procesplanen justeres ift. fase 4 og 5.
• Forberedelse til implementering
• Der nedsættes en implementeringsstyregruppe ift. den vedtagne organisering.
Gruppen beslutter og justerer procesplanen fremadrettet, og sætter rammer for evt. rekruttering såfremt ny organisering kræver dette. Gruppen beslutter
ligeledes hvilke udvalg/grupper der er behov for fremadrettet (eksempelvis ift. konkret fysisk placering, mødefora, adminstrative ændringer som følge af
beslutningen osv.). Der er relevant medarbejderrepræsentation i alle udvalg/grupper som nedsættes.
• Afdelinger, teams og arbejdsfællesskaber mødes og drøfter potentialer og opmærksomhedspunkter inden den nye organisering træder i kraft. Herunder
også med opmærksomhed på forberedelse af nye snitflader til andreforvaltninger.

• Ny Børne- og Ungeforvaltning træder i kraft
• Børne- og Ungeudvalget sætter politisk retning for den nye forvaltning
• Forvaltningsledelsen udarbejder strategiske og organisatoriske mål på baggrund af den politiske retning
Fase 5
• Nye mødefora træder i kraft
1. jan 2022 • Nye arbejdsfællesskaber arbejder med opgaveløsning og snitflader i egen og andre forvaltninger.

Organisering
Projektejer er nuværende direktør for Skoleforvaltningen, Jakob Ryttersgaard

Styregruppen for ny Børne- og Ungeforvaltning
Der nedsættes en styregruppe som består af projektejer samt niveau 2-lederne i Skoleforvaltningen samt Børne- og Familieafdelingen.
Gruppen har til opgave at godkende procesplanen, styre processens overordnede faser, sikre fremdrift samt fungere som tæt sparring for
projektejeren. Styregruppens vigtigste opgave bliver at bidrage til at skabe præmisserne for den kommende organisering, selve
organiseringen og tilhørende MED-struktur for en kommende Børne- og Ungeforvaltning.
Styregruppen kan beslutte at nedsætte midlertidige arbejdsgrupper til at understøtte arbejdet.
Der udarbejdes et kommissorium for gruppens arbejde.
Gruppens medlemmer er:
•
•
•
•
•
•

Jakob Ryttersgaard
Susanne Nielsen
Mads Jørgensen
Hans Christian Mariegaard
Pernille Simonsen
Morten Skipper Christensen

Gruppen sekretariatsbetjenes af projektlederen.

Ledersparringsgruppe for ny Børne- og Ungeforvaltning
Sparringsgruppen består af en række niveau 3 og 4-ledere fra Skoleforvaltningen samt Børne- og Familieafdelingen. Gruppen fungerer
som en vigtig referencegruppe og sparringspartner for styregruppen. Gruppen skal komme med input til præmisserne for den kommende
organisering, selve organiseringen samt tilhørende MED-struktur.
Derudover får gruppen en central rolle ifm. forberedelsen og implementeringen af den nye organisering.

Der udarbejdes et kommissorium for gruppens arbejde.
Gruppens medlemmer er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morten Lyhne, viceskolechef
Lars Tybjerg Mølgaard, viceskolechef
Anne Weinkauff, områdechef Nord/øst
Helle Berg, områdechef centrum/sydvest
Ole Thinggaard, sekretariatschef Børne og Familiesekretariatet
Claus Neist Jørgensen, teamleder
Dorte Alrø, Tilsynschef Afsnit for tilsyn og Privat Pasning
Peter Ottesen, dagplejechef
Lise Bech Andersen, leder af PPR
Rikke Beha, centerchef Center for Børns Udvikling
Rasmus Greve, leder af Pædagogisk & Digital Udvikling
Rasmus Flemming Jensen, leder af Ung Aalborg
Jan Jacobsen, leder af Kulturskolen
Jens Bak Rasmussen, leder af Skoletjenesten
Brian Klitgaard, sektorleder
Dagtilbudsleder
Carsten Søndergaard, Skoleleder

Gruppen sekretariatsbetjenes af Børne- og Familiesekretariatet i tæt koordinering med projektleder.

Medarbejderinddragelse
I alle faser vil der være fokus på medarbejderinddragelse i processen.
Tværgående MED-arbejdsgruppe
I processens første faser inddrages afdelings-MED fra hhv. Børne- og Familieafdelingen, Forebyggelse & Fællesskaber, Skoler og
centralforvaltningen (Godthåbsgade). Der dannes på tværs af de 4 afdelings-MED en tværgående MED-arbejdsgruppe, som har til
opgave at være medarbejdernes talerør, og tage de lokale drøftelser med ind i en fælles tværgående drøftelse. Gruppen vil blive bedt om
at drøfte præmisser for organisering, drøfte og udtale sig om organisering og forvaltningsgrundlag samt blive involveret ift.
implementeringsarbejdet.

Der udpeges 2 repræsentanter til gruppen af hver af de 4 AMU’er. Næstformanden i hver af de 4 AMU’er har ansvaret for at sikre en
udpegning til gruppen. Herefter vælger gruppen en tovholder for arbejdet, som koordinerer med projektlederen. Der udarbejdes en
beskrivelse af gruppens formål og opbygning.
Det er styregruppen, som beder AMU’erne om at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe ifm. deres endelige godkendelse af
procesplanen.
I implementeringsfasen udvides medarbejderinddragelsen naturligt og betragteligt, så der er grundlag for at sikre det størst mulige
ejerskab til hvordan rammerne udfyldes og implementeres på den bedst mulige måde.

Projektleder og overordnet tovholder på processen er Louise Langbo Meyer

Nyt forvaltningsgrundlag Sundheds- og Kulturforvaltningen
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1. Forord
Aalborg Kommunes grundfortælling ”Vi udvikler os sammen”, og de tilhørende pejlemærker til konkrete
handlinger, sætter de politiske rammer for udviklingen af kommunen. Mange af Sundheds- og
Kulturforvaltningens ansvarsområder er fremhævede, og skal bidrage aktivt til at få ”Vi udvikler os
sammen” foldet ud.
Forvaltningen inddrager borgerne i udviklingen af forvaltningens tilbud. I udmøntningen vil vi have særlig
fokus på pejlemærkerne:
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
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.
Sundheds- og Kulturforvaltningens hovedansvarsområder er:
•
•
•
•

Sundhed
Kultur, herunder biblioteker
Fritid og Landdistrikt, herunder idræts-, og foreningsområdet, aftenskoler, faciliteter mv.
Borgerservice

Der er for flere af områderne udarbejdet politikker og strategier, som sætter retning for arbejdet. Med
ændringen af forvaltningsstrukturen er der tilført opgaver med henblik på nye indsatsområder, som
medfører et behov for at se på, om der er brug for nye/yderligere politikker eller strategier eller for at
justere de eksisterende.
De mest markante ændringer i forvaltningen er tilførsel af Borgerservice og samlingen af
sundhedsområdet.
Ved at samle sundhedsområdet forventes det, at der kan skabes synergi og dermed øgede resultater for
folkesundheden. Der vil ikke mindst blive sat fokus på sundheden blandt børn og unge. Forvaltningen skal
endvidere bidrage aktivt i det forestående sundhedsreformarbejde og forberede håndteringen af
opgaverne i kommunen.
Borgerne i Aalborg kommune har alle behov for at kunne komme i kontakt med Borgerservice. Betjeningen
skal fremover, der hvor det giver mening, tilrettelægges i et tæt samarbejde med Bibliotekerne.
Borgerservice skal også fremadrettet understøttes af digitale løsninger.
Forvaltningens struktur ændres med tilgang af mange nye kolleger og store driftsområder med
myndighedsansvar. Vi vil på den baggrund sætte yderligere fokus på, hvordan vi i den nye forvaltning – og i
samarbejde med borgere, foreninger, den øvrige del af Aalborg kommune og samarbejdspartnere i øvrigt –
kan udvikle såvel vores ydelser til borgerne som borgernes indflydelse på dem. Hertil kommer, at vi på en
lang række områder især fremmer borgernes egen livsudfoldelse.
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Forvaltningen vil derfor på de indre linjer sætte fokus på:
•
•

Skabelsen af fælles værdier og en fælles kultur
Identificere synergier i opgavevaretagelsen

2. Forvaltningens overordnede organisering og politiske betjening
2.1 Forvaltningens hovedfunktioner
Den nye forvaltning har to typer af hovedfunktioner:
1. Ansvar for udvikling og drift af bestemte kommunale kerneopgaveområder – Sundhed, Kultur, Fritid
og Borgerservice.
2. Koordinerende funktioner på tværs af forvaltningerne i kommunen
a. Tværgående udvikling og koordinering indenfor det sundhedspolitiske område (Aalborg
Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og Aalborg
Kommune, der begge udmøntes i nært samarbejde med de andre forvaltninger).
b. Udvikling af Aalborg Kommunes landdistrikt, herunder betjening af Samråd
c. Tværgående administrative funktioner: Koordinering af kommunale arkiver (Aalborg
Stadsarkiv).

2.2 Forvaltningens opgaveløsning har sit afsæt i:
•

Den sektorspecifikke lovgivning, der sætter rammerne for Sundheds- og Kulturforvaltningen
(udfoldes under opgavebeskrivelsen i de enkelte afdelinger)

•

Aalborg Byråds beslutninger indenfor sektorområderne:
➢ Det vedtagne budget
➢ Landdistriktspolitikken
➢ Fritidspolitikken
➢ Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen
➢ Kulturpolitikken og Den regionale Kulturaftale

2.3 Forvaltningen sekretariatsbetjener følgende udvalg:
•
•
•
•

Sundheds- og Kulturudvalget
Folkeoplysningsudvalget
Kommunalt Lægeligt Udvalg
Landdistriktsudvalget, Musikudvalget, Aalborg Kommunes Kunstfond og Eliterådet (§ 17 stk. 4
udvalg)
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2.4 Forvaltningens foreløbige organisering

Den endelige organisering af forvaltningen, herunder hvordan de enkelte nye enheder skal indgå i den
samlede organisering, vil blive besluttet på et senere tidspunkt, med henblik på synergier i
opgavevaretagelsen.

3. Tværgående strategiske indsatsområder
Med udgangspunkt i Aalborg Kommunes grundfortælling og pejlemærker vil Sundheds- og
Kulturforvaltningen sætte fokus på:
•
•
•
•
•
•

Sammen med borgerne at skabe attraktive muligheder for livsudfoldelse.
Videreudvikling af forvaltningens borgerrettede aktiviteter.
At vi i opgavevaretagelsen retter os mod udviklingen af kommunen Aalborg – i tæt koordineret
samspil og samarbejde med de øvrige forvaltninger.
At forvaltningen henvender sig til en bred skare af borgere i alle aldersgrupper, og at kontakten til
forvaltningen for mange af kommunens borgere er baseret på et positivt tilvalg.
At have stor kontakt med det frivillige Aalborg.
Fortsat at have sikker drift af forvaltningens arbejdsområder, herunder myndighedsområder, for
øje.

Udviklingen af den nye forvaltning og fastsættelse af nye fælles mål vil ske i nært samarbejde med de nye
enheder, som tilgår Sundheds- og Kulturforvaltningen, og med det nye politiske udvalg.
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4. Forvaltningens opgavefelt og snitflader
Drift og udvikling af de enkelte kerneområder i Sundheds- og Kulturforvaltningen vil blive varetaget i en
række organisatoriske søjler/ledelsesfelter.

4.1 Sundhedsafdelingen
Forvaltningen har ansvaret for en lang række driftsopgaver på sundhedsområdet inden for egen
forvaltning, som vil blive gennemgået i overskriftsform i det efterfølgende. Sundheds- og
Kulturforvaltningen varetager desuden en række kommunedækkende opgaver på sundhedsområdet, som
løses i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger.
Blandt de tværgående funktioner er udvikling og opfølgning på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik og
samarbejde om implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har på Aalborg Kommunes vegne ansvaret for
sundhedsaftalesamarbejdet mellem region og kommuner og for samarbejdet med de praktiserende læger.
Det indebærer, at forvaltningen varetager kommunens poster i sundhedsaftaleorganisationen, ligesom
forvaltningen varetager det kommunale formandskab samt sekretariatet for Det Kommunalt-Lægelige
Udvalg (KLU). Dette indebærer ligeledes et tæt samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger.
I forlængelse heraf varetager forvaltningen en koordinerende funktion ift. udviklingsopgaver i forbindelse
med udvikling af et nært sammenhængende sundhedsvæsen f.eks. udviklingsarbejde i forbindelse med
etablering af sundhedshuse og aftaler indgået i sundhedsaftaleregi.
Aalborg Kommunes budget til den kommunale medfinansiering af de sundhedsydelser, som kommunens
borgere modtager i regionalt regi, er placeret i forvaltningen. Kommunen medfinansierer behandling i regi
af hospital, speciallæge, almen praksis, psykiatri mm. Derudover finansierer forvaltningen vederlagsfri
fysioterapi samt specialiseret genoptræning i hospitalsregi.

Aalborg Sundhedscenter
Aalborg Sundhedscenter har ansvaret for den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelsesindsats i
Aalborg Kommune samt en række indsatser i forhold til den borgerrettede forebyggelse og andre
sundhedsopgaver.
Rammerne for Aalborg Sundhedscenters arbejde er Sundhedsloven § 119, faglige bekendtgørelser, kliniske
retningslinjer samt faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Der arbejdes indenfor:
•
•
•

De patientrettede tilbud: tilbud til følgende diagnosegrupper på Aalborg Sundhedscenter:
lungesygdomme/KOL, diabetes, hjerte-/karsygdomme, kræft og osteoporose.
De borgerrettede tilbud: indsatserne med henblik på at forebygge at sygdom opstår, gennem
rekruttering til sundhedstilbud og motivering til livsstilsændringer.
Udskolingsundersøgelser og sundhedsindsatser på ungdomsuddannelser: Sund Ung Team er en
del af Aalborg Sundhedscenter. Teamet består af sundhedsplejersker, der varetager de lovpligtige
udskolingsundersøgelser jvf. Sundhedsloven § 121, stk. 2. Derudover gennemfører teamet
sundhedsindsatser på ungdomsuddannelsesinstitutionerne beliggende i Aalborg Kommune efter
Sundhedsloven § 119. Dette koordineres i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Sundhedsplejen
Hovedopgaven for Sundhedsplejen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode
forudsætninger for et sundt voksenliv. Dette gøres gennem en generel forebyggende og
sundhedsfremmende indsats, der tilbydes gravide og barslende forældre og alle børn indtil
undervisningspligtens ophør. Sundhedsplejen arbejder efter Sundhedsloven §§ 120-126 og tilhørende
bekendtgørelse og vejledning. Sundhedsplejen arbejder indenfor følgende overordnede områder:
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•
•

Småbørnssundhedsplejen omfatter tilbud til familier med almene behov og til familier med særlige
behov, herunder barselskontakt, hjemmebesøg i familien, diverse sårbarhedsindsatser samt
forældrekurset Hånd om Barnet.
Skolesundhedsplejen omfatter tilbud til børn og familier med almene behov samt til børn og
familier med særlige behov, herunder indskolingssamtaler, sundhedssamtaler, diverse generelle
sundhedspædagogiske indsatser, behovssamtaler og/eller -undersøgelser samt deltagelse i
individuelle, behovsorienterede indsatser.

Træningsenheden
Træningsenheden varetager træning efter Sundhedslovens § 140 og tilhørende bekendtgørelse. Træning
efter sundhedslovens § 140 er almen genoptræning, der tilbydes vederlagsfrit til alle personer, som 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.
Træningsenheden leverer desuden træning efter Sundhedslovens § 140a om vederlagsfri fysioterapi og
efter Sundhedslovens § 119 om sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.
Genoptræningen varetages inden for rammerne af fire fagspecialiserede teams – Medicinsk Team,
Neurologisk Team, Ortopædkirurgisk Team og Reumatologisk Team.

Tandplejen
Den kommunale tandpleje er reguleret af Sundhedsloven §§ 127 – 137. Derudover reguleres den
kommunale tandpleje af Bekendtgørelse om tandpleje – BEK nr. 1077 af 30/06/2020, Vejledninger fra
Sundhedsstyrelsen og Kliniske retningslinjer. Tandplejen har følgende fire hovedopgaver:
•
•
•
•

Børne- og ungdomstandplejen – hovedopgaven 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.
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.
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.
Socialtandplejen - målgruppen er de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de
eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller i privat praksis. Det
drejer 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, og som ikke kan udnytte de eksisterende tandplejeordninger.

Herudover varetager tandplejen konsulentopgaver i sager om tilskud til tandbehandling jf. Sundhedsloven §
135 samt varetager Aalborg Kommunes forpligtelser i forhold til administrations- og drift af tandpinevagten
jf. Sundhedsloven § 137.

Center for Mental Sundhed
Center for Mental Sundhed varetager opgaver inden for mental sundhedsfremme, forebyggelse af
alvorligere psykiske helbredsproblemer og bedre mestring af sygdom. Centrets opgaver udføres med
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udgangspunkt i Sundhedslovens § 119 og Aalborg Kommunes Sundhedspolitik. Centret har følgende
indsatsområder:

•
•
•
•

Varetagelse af stresskursus til voksne borgere med symptomer på stress.
Indsats til unge på ungdomsuddannelserne og 10. klasserne samt opkvalificering af medarbejdere
på skolerne.
Kursusforløb til voksne med moderat angst og depression og som er på kanten af arbejdsmarkedet.
Kommunal videnscenterfunktion inden for mental sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedsstrategisk Team
Sundhedsstrategisk team varetager kommunedækkende opgaver i forhold til at understøtte og sikre en
sammenhængende og koordineret politik og strategi indenfor sundhedsområdet i Aalborg Kommune og i
forhold til det tværsektorielle arbejde. Inden for disse opgaveområder indgår og varetager
sundhedsstrategisk team også i udviklings-, projekt- og analyseopgaver. Opgaverne er fastsat i
Sundhedsloven § 119 og § 205. Herudover varetager teamet tværgående sekretariatsbetjening af politiske
og administrative repræsentanter i nationale og tværsektorielle samarbejder indenfor sundhedsområdet.

Center for anvendt kommunal sundhedsforskning i Aalborg (CAKSA)
Center for anvendt kommunal sundhedsforskning i Aalborg har til opgave at etablere og styrke samarbejdet
mellem Aalborg Kommune og relevante forskningsinstitutioner om forskning i det kommunale
sundhedsområde. Centeret fungerer som brobygger og indgår aktivt i arbejdet med at projektmodne,
forventningsafstemme og indgå konkrete aftaler mellem parterne. Herudover formidler centeret
forskningsbaseret viden til den kommunale praksis.

4.2 Fritids- og Landdistriktsafdelingen
Fritid
Opgaverne i fritid varetages med afsæt i fritidspolitikken og folkeoplysningsloven og understøtter
borgernes mulighed for at mødes omkring fælles interesser, for gennem dialog og aktiv deltagelse at styrke
deres lyst til at tage ansvar for deres eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Fritid rådgiver og yder tilskud til foreninger, aftenskoler og daghøjskoler, selvejende institutioner og
faciliteter, selvorganiserede grupper m.fl. samt varetager rådgivning og støtte til frivilligt socialt arbejde.
Fritid har snitflader og samarbejde med mere end 800 faciliteter i Aalborg Kommune, der indeholder en
stor mangfoldighed af store og små faciliteter. Fritid initierer og rådgiver i forhold til udviklingsopgaver og
projekter, der har til formål at gøre fritidslivet endnu bedre og lettere tilgængeligt for endnu flere borgere.
Fritid varetager sekretariatsfunktionen for Aalborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Aalborg Idrætspark
Aalborg Idrætspark er en paraply for en lang række større og mindre kommunale fritidsfaciliteter, herunder
Gigantium, Aalborg Stadion og Haraldslund Vand- og Kulturhus. Aalborg Idrætspark sikrer driften af
faciliteterne, samt forestår en lang række arrangementer og events både af idrætslig, kulturel og
erhvervsmæssig karakter.

Elitesport Aalborg
Elitesport Aalborg sikrer en koordineret indsats i Aalborg Kommune indenfor talentudvikling for idrætten.
Elitesport Aalborg sikrer overordnet den sammenhængende talentudviklingsstruktur mellem uddannelse,
idræt og trivsel i form af Idrætsklasser i grundskolen med morgentræning, samarbejde med
uddannelsesinstitutioner og fysisk træning for udøvere tilknyttet Team Danmark-uddannelsespartnere i
Aalborg. Elitesport Aalborg driver Aalborg Idræts College med bomulighed, bespisning og opsyn. Elitesport
Aalborg varetager sekretariatsfunktionen for Eliterådet.
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Frivilligt socialt arbejde – Servicelovens § 18
Kommunen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunen skal årligt
afsætte et beløb til henholdsvis Frivilligt socialt arbejde for udsatte (§ 18 puljen) og Foreningshuse/mødelokaler, som stilles gratis til rådighed for målgruppen.
Fritidsområdet samarbejder med og rådgiver de frivillige sociale foreninger. Formålet med Aalborg
Kommunes støtte til frivilligt socialt arbejde er særligt at vægte et socialt fokus i forhold til svage grupper,
dvs. syge, svage og truede/udsatte grupper i samfundet. Størstedelen af støttemidlerne tilfalder udsatte
børn og unge.

Landdistrikt
Landdistrikt har til opgave at sikre en helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret politik og
strategi for landdistriktsudvikling i Aalborg Kommune, samt at understøtte en lokalt funderet udmøntning
af denne. Udviklingsindsatsen varetages med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik, og er
et aktivt og fælles redskab for borgere, foreninger, embedsmænd, erhvervslivet og politikere.
Udviklingsindsatsen på landdistriktsområdet er karakteriseret ved borgerinddragende processer og
involvering af relevante lokale aktører, samt at samarbejdsrelationen internt og eksternt foregår dynamisk,
fleksibelt, effektivt og resultatorienteret med stor fokus på at understøtte frivillighed, foreningslivet,
byfællesskabet og den lokale initierede udvikling.
Landdistrikt varetager sekretariatsfunktionen for Aalborg Kommunes Landdistriktsudvalg (§ 17 stk. 4),
administration af puljemidler inden for landdistriktsområdet samt sekretariatsfunktionen for kommunens
47 samråd. Herudover varetages servicering af Aalborg Kommunes 29 forsamlingshuse og lignende lokaler i
regi af forvaltningens landdistriktsområde.

4.3 Kulturafdelingen
Kultur i Aalborg Kommune driftes og udvikles i henhold til kommunalfuldmagten og en række speciallove
for fx museer, arkiv, teater, musik, zoologiske haver og biblioteker. Aalborg Kommunes kulturpolitik er
vedtaget i 2020, og de kommunale kulturinstitutioner har egne politisk vedtagne strategier og/eller
visioner.
Kulturområdet bestå af følgende kommunale enheder: Aalborg Bibliotekerne, Stadsarkivet, KORMA,
Kunsthal Nord, Trekanten og Kultur.

Aalborg Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne drives iht. Biblioteksloven og består af Hovedbiblioteket, ti lokalbiblioteker, to
bogbusser og HistorieAalborg (et arkivsamarbejde med Stadsarkivet). Biblioteket stiller materialer,
faciliteter, events og aktiviteter til rådighed for alle interesserede. Aalborg Bibliotekerne varetager
centralbiblioteksfunktionen.

Aalborg Stadsarkiv
Stadsarkivet drives iht. Arkivloven og indsamler, sikrer og formidler dokumentation om kommunens og den
enkelte borgers identitet, liv og virke. Adgangen til arkivalier er både fysisk og digitalt. Arkivet består bl.a.
også af Det Danske Udvandrerarkiv. Iht. Arkivloven skal et stadsarkiv være en selvstændig afdeling. Aalborg
Stadsarkiv varetager arkiveringsopgaver for andre kommuner.

KORMA – Kompetencecenter for Rytmisk Musik i Aalborg
KORMA er oprettet i 2019 og støtter vækst- og talentmiljøet på det rytmiske område i Aalborg
Kommune bl.a. med workshops, koncertrækker og rådgivning.
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Kunsthal Nord
Kunsthal Nord har eksisteret siden 2009, og er har til formål at udstille og formidle eksperimenterende
nutidigt dansk og international billedkunst. Kunsthal Nord har en særlig forpligtelse ift. den regionale
kunstscene og det lokale talent- og vækstlag.

Trekanten Kulturhus
Trekanten er et kommunalt kulturhus, der fungerer som et mødested i Aalborg Øst med bl.a. et bibliotek,
værksteder, MakerSpace, café, lokaleudlån. Trekanten har en række faste brugere, fx bydelsløfterne
i Kvarterværkstedet, Foreningen Grønlandske Børn og forfatteruddannelsen South Gate.

Kultur
Kultur servicerer, rådgiver og fører tilsyn med en række selvejende eller foreningsdrevne
kulturinstitutioner, som modtager kommunalt støtte, jf. driftstilskudsloven. Der er 14
kulturinstitutioner, som hver modtager mere end 0,5 mio. kr. i årligt tilskud, og som Aalborg Kommune har
samarbejdsaftaler med. Derudover er der mere end 20 mindre kulturtilbud, som også
modtager årligt tilskud samt en række andre kulturaktører, som fx modtager støtte via puljer eller
rådgivning.
Kultur betjener Aalborg Kommunes Kunstfond og Musikudvalget, varetager sekretariatsfunktionen for
KulturKanten i Nordjylland og administrerer bl.a. anlægs- og aktivitetspuljerne ”Rum &
Rammer” og ”Kulturpuljen”. Kultur varetager desuden en lang række opgaver vedr. politisk betjening,
ledelsesbetjening, udvikling af projekter og tilbud, kommunikation, analyse, planlægning, koordination mv.

4.4 Direktørens Sekretariat og Borgerservice
Borgerservice
Borgerservice løser en lang række myndighedsopgaver, størstedelen som frontbetjening af borgerne,
men også en del, der knytter sig til sagsbehandling. Borgerservice har både personlig og digital betjening,
og desuden snitflader med mange forvaltninger og myndigheder mv. Borgerservice varetages iht. Lov om
kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre, Lov om udstedelse af NemID, Lov om
Offentlig Digital Post samt en række specifikke bekendtgørelser om de enkelte funktioner i Borgerservice.
•
•
•

Frontopgaverne dækker bl.a. bestilling af pas, kørekort, NemID, digital post, sygesikring,
sundhedskort og lægevalg, indrejse, flytning og bopælsregistrering, skat mm. For de fleste opgaver
gælder, at der er flere underkategorier, der varierer i størrelse og kompleksitet.
Folkeregister og vielseskontoret varetager opgaver vedr. folkeregistrering, bopælsregistrering,
valgopgaver, grundlovsceremonier, vielser og snitflader til mange forskellige lovgivninger og
forvaltninger.
Hovedomstilling sørger for at viderestille borgere, firmaer mv. til relevante kommunale enheder og
medarbejdere.

Direktørens Sekretariat
Sekretariatets opgaver omfatter betjening af udvalg, rådmand og direktør og MED udvalg, samt det
personalepolitiske område, herunder arbejdsmiljø- og HR-arbejde.
Sekretariatet varetager udarbejdelse af analyse og udviklingsopgaver på tværs i forvaltningen, herunder
mål og udviklingsplaner for forvaltningen samt rådgivning vedr. tilgængelighed, tværgående funktioner
vedr. digitalisering, fundraising og kommunikation.
Sekretariatet varetager forvaltningens sekretariatsopgaver, herunder telefonpasning, superbrugerfunktion
på eDoc og Silkeborg Data.
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4.5 Økonomi og IT
Økonomi og IT løser opgaver af tværgående karakter og understøtter såvel forvaltningens øverste ledelse
som den samlede ledergruppe. Afdelingen er organiseret i tre teams.
•

•

•

Økonomiteamet er overordnet ansvarlig for tilrettelæggelsen og udviklingen af forvaltningens
økonomistyringsprocesser, budgetlægning, opfølgning og rapportering, bogføring og
regnskabsaflæggelse. Herudover har teamet ansvaret for vedligeholdelse og udvikling af Business
Intelligence til økonomirapportering og indkøbsrapportering.
IT-teamet er ansvarlig for koordinering og medvirken til implementering af koncernfælles og egne
IT-systemer i hele forvaltningen, dog varetages en række opgaver på baggrund af aftale med
Aalborg Kommunes IT-Center, bl.a. sikkerhed og support af fagsystemer. Forvaltningen yder
support på basis IT inkl. indkøb af IT-udstyr for hele forvaltningen.
Intern service er ansvarlig for bygningsdrift og indkøb for centralforvaltningen, samt praktiske
opgaver som klargøring af mødelokaler, postfordeling mv.

5. Forvaltningens budget og normeringer
5.1 Budget
Nedenstående tabel viser Sundheds- og Kulturforvaltningens nuværende økonomi korrigeret for flytning af
opgaver mellem forvaltningerne. Der er pt. ikke taget stilling til overflytning af normeringer for den
beregnede administrative understøttelse af opgaver som flyttes, og dette er indregnet som økonomi.
Foreløbig version, der vil ske tilretning vedr. budget for borgerservice.

Sundheds- og Kulturforvaltningens økonomi
Sektorer

Nuværende budget

i mio. kr.
Sundhed, kollektiv Trafik og administration
Ikke rammebelagte driftsudgifter
Serviceudgifter:
Forebyggende medarbejdere
Kollektiv trafik og kørselskontor
Træning efter Sundhedsloven
Tandplejen
Sundhedsplejen
Borgerservice
Ligestillingsrådet
Handicapråd, Uddannelsesråd & Integrationsråd
Fritid og Landdistrikt
Serviceudgifter
Kultur og biblioteker
Serviceudgifter
SUN budget i alt

1.055
732

Ændringer
-24
0

1.031
732,0

-4,5
-195,9
41,2
80,8
37,4
18,0
-0,1
-0,8
0
0
0
0
-24

323,0
-4,5
-195,9
41,2
80,8
37,4
18,0
-0,1
-0,8
159
159
220
220
1.410

323

159
159
220
220
1.434

Nyt budget

5.2 Normeringer
Nedenstående tabel viser Sundheds- og Kulturforvaltningens nuværende personalenormeringer korrigeret
for flytninger af opgaver mellem forvaltningerne. Opgørelsen indeholder ikke flytning af normeringer
vedrørende den beregnede administrative understøttelse af opgaver som flyttes, da der pt. ikke er truffet
beslutning herom.
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Sundheds- og Kulturforvaltningens personale
Sektorer
Sundhed, kollektiv Trafik og administration
Fuldtidsnormeringer
Forebyggende indsats
Kollektiv trafik og kørselskontor
Træning efter Sundhedsloven
Tandplejen
Sundhedsplejen
Borgerservice
Ligestillingsrådet
Uddannelsesråd, Handicapråd & Integrationsråd
Fritid og Landdistrikt
Fuldtidsnormeringer
Kultur og biblioteker
Fuldtidsnormeringer
SUN normeringer i alt

Nuværende normeringer
132,9
132,9

109,0
109,0
181,1
181,1
423,0

Ændringer
279,2
-9,2
-11,0
70,0
140,2
60,5
29,5
-0,1
-0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
279,2

Nyt normering
412,1
132,9
-9,2
-11,0
70,0
140,2
60,5
29,5
-0,1
-0,7
109,0
109,0
181,1
181,1
702,2
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Forvaltningsgrundlag for Klima- og Miljøforvaltningen
Dette notat beskriver rammer, retning, opgavefelter, snitflader og arbejdsmetoder for den kommende Klima- og Miljøforvaltning.
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1) Forord
Med den påtænkte ændring i forvaltningsstrukturen for Aalborg Kommune pr. 1. januar 2022 ændre
Miljø- og Energiforvaltningen navn til Klima- og Miljøforvaltningen. I forslaget er der lagt op til at Aak Bygninger flyttes fra Borgmesterens forvaltning og at Kollektiv Trafik og Kørselskontoret flyttes fra Sundhedsog Kulturforvaltningen til Klima- og Miljøforvaltningen, mens Våd Natur flyttes fra Miljø- og Energiforvaltningen til By- og Landsskabsforvaltningen. Øvrige dele af den nuværende Miljø- og Energiforvaltning fortsætter som hidtil.
Herudover er der lagt op til at Klima- og Miljøforvaltningen får ansvar for tværgående politikformulering,
der skal fremme og understøtte den grønne omstilling i alle forvaltninger.

2) Forvaltnings organisering og politiske betjening
Klima- og Miljøforvaltningen organiseres indledningsvis med tre afdelinger under rådmand og direktør.

Klima- og Miljøforvaltningens opgave er at varetage Klima- og Miljøudvalgets område.
Dette omfatter forvaltningsmæssige opgaver inden for følgende områder:
•
•

Rådgivning af fagforvaltningerne inden for den samlede bygningsportefølje i Aalborg Kommune
på ca. 1 mio. m2, herunder bl.a. ledelse og styring af projektering og bygningsvedligeholdelse.
Planlægning af kollektiv trafik i Aalborg Kommune via bybusser, Plusbus, lokale ruter, FLEXtrafik
og vejanlæg samt planlægning af kommunalt visiteret kørsel til borgerne på vegne af fagforvaltningerne og i tæt samarbejde med disse.
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•
•
•
•
•
•

Strategisk planlægning og myndighedsopgaver inden for miljø, varme, vandforsyning spildevand,
affald og bæredygtighed.
Godkendelse af og tilsyn med virksomheder, landbrug og dambrug.
Betjening af Limfjordsekretariatet
Gennemførelse af projekter, som arbejder målrettet med bæredygtighed
Indsamling og modtagelse af forskellige typer affald fra husninger og virksomheder, samt drift af
genbrugspladser.
Administrationsfunktioner og understøttelse af Klima- og Miljøudvalget, rådmanden og forvaltningsledelsen.

Klima- og Miljøforvaltningens mission er:
Vi skaber tryghed og bæredygtighed – også for kommende generationer.
Og vision er:
Aalborg for fremtiden
•
•
•

Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd som grundlag for grøn omstilling
Vi skaber helhedsløsninger, der opfylder samfundets behov for fornyelse, tryghed og sikker drift.
Vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd, så vi trives og føler medejerskab.

Værdier for arbejdet i forvaltningen er:
Vi gør, hvad vi siger og siger, hvad vi gør.
•
•
•
•
•

Tillid – Vi stoler på hinanden og har frihed under ansvar.
Respekt - Vi møder omverdenen og hinanden med indsigt og gør en positiv forskel.
Faglighed – Vores opgaveløsning er baseret på høj faglighed og kvalitet.
Samarbejde – Vi hjælper hinanden og har fælles ansvar for fælles opgaver
Udvikling – Vi er nyskabende, omstillingsparate og proaktive.

3) Tværgående strategiske indsatsområder
Klima- og Miljøforvaltningen prioriterer de opgaver, som er de væsentligste i forhold til klima, miljø og
sundhed, og er af størst betydning for virksomheder, borgere og alle forvaltninger i Aalborg Kommune.

AaK Bygninger
AaK Bygninger varetager den tværgående bygherrerolle og grundejerforpligtigelse i Aalborg Kommune i
tæt dialog og samarbejde med forvaltningerne 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 kunne 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
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andenstørste kommunale ejendomsportefølje målt på m² (ca. 1.4 mio. m² ejede/lejede ejendomme, hvilket primært skyldes den langstrakte geografi langs fjorden, og ikke så kompakt som fx Århus Kommune).
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 ejendomsportefølje strategi kan nævnes:
•

Kommunale bæredygtighedsmanualer for vedligehold og nybyggeri siden 2015. Det har givet et
markant videnløft til egen organisation så vi i dag er på forkant med bæredygtigt byggeri og betragtes som frontløber blandt kommunerne.
Digitalisering af stamdata, 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 digital tilstandsvurdering af de kommunale ejendomme i
perioden 2019-2020.
• Tilstandsvurderingen var grundlaget for budgetindstillingen til en ny bæredygtig vedligeholdelsesstrategi 2020.
• 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 er klimaloven med en reduktion af drivhusgasudledningen med 70% i 2030 ift. 1990
og her er kommunerne en vigtig og nødvendig part i 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 klimaloven 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 med de kommunale ejendomme er forankret i den Strategiske Ejendomsgruppe med repræsentanter fra hver forvaltning og med bygningschefen som forman med reference
til direktørgruppen.

Miljø- og Plan
I Miljø- og Plan prioriteres at løse opgaver med stort politisk fokus, hvor der er indgået aftaler om servicemål og sagsbehandlingstider. Miljø og Plans budget er afhængigt af medfinansiering i form af tilsynsgebyrer og ekstern finansiering af projekter. Løses disse opgaver ikke, holder budgettet ikke.
Miljø og Plan prioriterer opgaverne under hensyntagen til følgende:
•
•

Opgaver, der ligger til grund for årets budget, f.eks. opgaver med brugerbetaling, projekter med
eksternt tilskud samt konkrete opgaver, som er politisk besluttet i forbindelse med budgetlægningen.
Langsigtet planlægning og helhedsorienterede løsninger for at sikre miljø og sundhed.
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•

Lovkrav samt landspolitiske og lokalpolitiske aftaler, beslutninger og mål, f.eks. én indgang og aftale mellem KL og regeringen om servicemål.

Det skal herudover sikres at den kollektive trafik er grøn, bæredygtig, 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. Der skal ligeledes sikres en effektiv tilrettelæggelse af den samlede visiterede FlexTrafik i Aalborg Kommune set ud fra både hensyn til borgerne, forvaltningernes økonomi og den samlede
kommunale økonomi.

4) Forvaltningens opgavefelter og snitflader
a) Beskrivelse af de enkelte afdelinger
Aak Bygninger
Aak Bygninger varetager bygherreansvaret (grundejerforpligtigelsen) jf. styrelsesvedtægten med reference til Magistraten. Driftsherreansvaret er i dag decentral forankret i de respektive forvaltninger.
Aak Bygninger er intern bygherrerådgiver for forvaltningerne i forbindelse med om- til og nybyggerier og
varetager den interne projektledelse gennem alle byggeriet faser frem til aflevering til drift. Herudover
varetager Aak Bygninger energiledelsesforpligtigelsen på tværs af forvaltningerne.
Der er indgået rammeaftaler med 5 af de 7 forvaltninger (BLF og MEF ekskl.) og varetager som følge heraf
tilstandsvurdering samt vedligeholdelse af klimaskærm og primære tekniske installationer på de kommunale bygninger.
Herudover er Aak Bygninger ”Udlejer” de kommunale bygninger ud på en intern huslejemodel og varetager ejendomsadministrationen i forhold til køb, salg og udleje af interne og eksterne lejemål.

Miljø- og Plan
Kollektiv trafik og kørselskontoret
Kollektiv Trafik står overordnet for den kommunale kollektive køreplanlægning af Bybusser, Plusbus, lokale ruter og åben FlexTrafik. Dette arbejde består bl.a. i general køreplanlægning med udarbejdelse eller
deltage ved udarbejdelse af politikker for området og deltage ved større trafikprojekter samt udbud af
kørsel.
Årlig udarbejdes køreplansindstilling til udvalg og byråd samt status til udvalget.
Kollektiv Trafik foretager også detailplanlægning ved udmøntning af køreplan, samt drift- og tilsynsopgaver med ekstrabusser, større planlagte omkørsler, læskærme og stoppesteder m.v.
Kørselskontoret har ansvaret for den kommunale planlægning af al borgervisiteret kørsel for de øvrige
forvaltninger i Aalborg Kommune, samt kørsel fra andre kommuner, som benytter institutioner i Aalborg
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Kommune. Opgaven varetages i stort samarbejde med forvaltningerne, og består i planlægning af ture og
drift i forhold til bestilling af ture og ændring af disse meget via telefonisk betjening.
Udover samarbejdet med familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen samt Ældre og Handicapforvaltningen om visiteret kørsel, har Kollektiv Trafik og Kørselskontoret også et tæt samarbejde
med NT, som via en kontrakt driver bybuskørslen.
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.
Herudover har Kollektiv Trafik og Kørselskontoret snitflader ind til Regionen i forhold til den regionale kollektive trafik, Miljø- og Energiforvaltningen ved overordnede klima- og miljøspørgsmål samt Nordjyllands
Politi ved fx placering af stoppesteder.

VandMiljø
VandMiljø består af 3 teams samt et understøttende administrativt sekretariat for hele Miljø- og Plan
Grundvand
Spildevand
Limfjordsrådets sekretariat
Funktionen varetager blandt andet følgende myndighedsopgaver:
• Udarbejdelse af Vandforsyningsplan, som omfatter strategien for vandindvinding, vandforsyning
og grundvandsbeskyttelse.
• Udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
• Opgaver i henhold til vandforsyningsloven, herunder, vandindvindingstilladelser, analyseprogrammer for drikkevand, samt tilsyn med drikkevandskvalitet og teknisk tilsyn på vandforsyningsanlæg.
• Udarbejdelse af spildevandsplan samt tillæg hertil
• Meddele spildevandstilladelser
• Tilsyn med badevandskvalitet og spildevandsudledninger
Et administrativt sekretariat understøtter opgaveløsning i Miljø og Plan, indenfor bl.a. økonomi mm.
Limfjordsrådet er et fagpolitisk partnerskab mellem 18 nord- og midtjyske kommuner og understøtter klimaindsatsen og forbedringer af Limfjordens miljø- og naturtilstand. Det gælder specielt varetagelsen af de
kommunale opgaver i forbindelse med koordinering og implementering af vandplanerne. Sekretariatets
finansiering bygger på eksterne projektmidler, kontingentbidrag fra medlemskommunerne og sekretariatet udfører opgaver mod betaling fra de deltagende kommuner.
Sekretariatet løser opgaven på vegne af de 18 Limfjordskommuner og opgaven udgøres af primært 3 hovedgrupper af opgaver
•
•

Gennemførsel vandplan projekter inden for vandløb, vådområder, lavbundsarealer osv. Ved løsning
af disse opgaver er medarbejderne udlånt til den kommune for hvem de løser opgaven
Gennemførsel af Limfjordsnaturgenopretningsprojekter i fjorden og tilknyttede planlægning og projektering
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•

Gennemførsel af projekter som fremmer en bæredygtig fjord og bæredygtighed på land, dvs. en
bæredygtig erhvervsudvikling.

•

By- og LandMiljø
By- og LandMiljø består af 5 teams
VirksomhedsMiljø
LandMiljø
JordMiljø
BorgerMiljø
Center for Grøn Omstilling
Funktionen varetager blandt andet følgende myndighedsopgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opgaver i forhold til miljøbeskyttelsesloven vedr. miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder,
risikosagsbehandling og miljøvurdering af planer herunder tilsyn med 750 virksomheder omfattet
af reglerne om regelmæssigt tilsyn
opgaver i henhold til husdyrbrugsloven samt behandler ansøgninger om etablering, udvidelser
eller ændringer af husdyrbrug. Derudover behandles sager vedrørende slam og affaldsprodukter
til landbrugsarealer
opgaver i henhold til jordforureningsloven samt kommunens jordregulativer.
Opgaver i forhold til støj fra restauranter, musikarrangementer mm
sagsbehandling i forhold til rottebekæmpelse
Ajourføring med Aalborg kommunes Beredskabsplan, og koordinering med øvrige myndigheder
Kontraktansvarlig for Nordjyllands Beredskab
Udarbejdelse af Klimastrategi samt Bæredygtighedsstrategi
Udarbejdelse af affaldsplan
Udarbejdelse af energiplan
opgaver målrettet grøn omstilling hos borgerne,

Aalborg Renovation
Renovation håndterer alt affald, herunder de genanvendelige materialer og restaffald ved kommunens ca.
110.000 husstande og ca. 5.000 sommerhuse. Derudover administreres og indsamles der restaffald ved
alle virksomheder i kommunen.
Husstande og små virksomheder har mulighed for at aflevere affald på genbrugspladserne Over Kæret,
Sundsholmen, Storvorde, Hou, Gandrup og Nibe. På genbrugspladserne er der mulighed for at aflevere
sorteret affald til direkte genbrug og til genanvendelse.
Husstande, virksomheder og sommerhuse i Aalborg Kommune skal være tilsluttet den kommunale indsamling af restaffald. Indsamling af restaffald sker i containere, storcontainere, vippecontainere samt nedgravede containere. Indsamlingen af restaffald er delt i 4 distrikter, hvor Renovation selv indsamler i ét
distrikt med ca. 75.000 tømninger. I de øvrige 3 distrikter indsamler en privat renovatør. Renovation division tager sig af alle kundereklamationer, også i de områder der er udliciteret.
Derudover kan Aalborg Forsyning Renovation divisions aktiviteter opdeles i:
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• Indsamling af papir og pap samt plast og metal til genanvendelse ved alle husstande.
• Indsamling af haveaffald ved enfamilieboliger i byerne. Haveaffaldet indgår enten i at fremstille kompost, som borgerne efter komposteringsprocessen kan afhente på genbrugspladserne eller det anvendes til biobrændsel.
• Diverse indsamlingsordninger ved kommunale institutioner. Herunder indsamling af farligt affald.
• Bestillerordning, hvor borgerne kan bestille afhentning af stort affald.
• Information om affaldshåndtering.
Aalborg Forsyning Renovation division er også ansvarlig for drift af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal
med bl.a. jorddeponering og kartering.
Det er planen at etablere Nordjyllands Ressourcepark i samarbejde med I/S Reno Nord. Der bliver tale om
en visionær ny ressourcepark med fokus på mere genbrug, genanvendelse, grøn omstilling og cirkulær
økonomi i partnerskaber med andre interessenter.

5) Forvaltningens budget og normeringer
Normeringer pr. jan 2021
Aalborg Renovation
Administration & Service
- Aalborg forsyning
- Skattefinansieret
- NBE
Miljø- og Plan
VandMiljø (incl. Vandløb)
By- og LandMiljø
Administration

182,9
20,9
10,6
16,6
47,2
48,9
5,0
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Budget - 2021
Aalborg Renovation - drift
Administration & Service
Fælles Funktioner
Ikke Rammebelagt drift
NBE
Miljø- og Plan - serviceudgifter
VandMiljø - ekskl. Vandløb
By- og LandMiljø
Administration
Bidrag Nordjyllands beredskab I/S
Miljø- og Plan brugerfinansieret drift
Vandsamarbejdet Nibe
Miljø- og Plan - Anlæg skattefinansieret
Miljø- og Plan - Anlæg brugerfinansierede

Udgifter
313.851

Indtægter
-272.235

6.206
5.515
13.931

0
0
-9.331

29.319
39.910
8.675
49.309

-14.726
-14.364
-80
0

25
5350
460

-550
0
0

6) Øvrige bemærkninger
I forbindelse med etablering af den nye Klima- og Miljøforvaltning og konsolidering af Aalborg Forsyning hvor medarbejderne i Service A/S skal overflyttes til Dansk Industris overenskomst - er det en del af processen, at der sker en afklaring af dobbeltansættelser i Service og Administration & Service med henblik
på, at medarbejdere fremover kun har ét ansættelsesforhold og løser opgaver for enten Aalborg Forsyning eller Aalborg Kommune.
Der vil ske en afklaring af, hvilke opgaver der i den forbindelse fremover skal kunne håndteres i henholdsvis Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune, og hvilke medarbejdere, som skal være ansat de respektive
steder. Organisationsopbygningen forventes at blive tilpasset i takt med afklaring heraf.
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