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Et bredt forlig med fokus på velfærden 
Et bredt flertal i Aalborg Byråd har torsdag eftermiddag indgået bud-
getforlig for 2019-2022 med vægt på velfærd.  

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folke-
parti og Det Radikale Venstre har indgået et bredt budgetforlig - med 29 
ud af de 31 byrådsmedlemmer. Enhedslisten er ikke med i budgetforli-
get. 

Aalborg Byråd har indgået et velfærdsforlig med fokus på de ældre, 
mennesker med handicap, børn og de udsatte. 

Magistratens oprindelige budgetforslag er ambitiøst, både hvad angår 
service og investeringsomfang. Derfor indeholder dagens budgetforslag 
ikke de store armbevægelser, men er et forlig med fokus på at sikre de 
mest nødvendige velfærdsydelser i Aalborg Kommune. Forligspartierne 
er enige om, at det er godt for Aalborgs fremtid, udvikling og investerin-
ger. 

Med budgetforliget er der foretaget justeringer på højtprioriterede områ-
der samtidig med, at der opretholdes en tilstrækkelig balance i kommu-
nens økonomi – både på kort og på langt sigt. 

Budgettet understøtter væksten 
Aalborg Kommune står foran store anlægsinvesteringer. Det er nødven-
digt for at sikre udvikling og fremdrift i en kommune i vækst. Befolknings-
udviklingen er positiv og antallet af arbejdspladser stiger. Budgettet skal 
understøtte væksten. 

Der vil over de fire budgetår være et kasseforbrug. Men der er her tale 
om allerede opsparede midler til investeringerne i +Bus-løsningen, som 
for alvor tager fart fra 2019. 

I forhold til det oprindelige forslag er serviceudgifterne forøget med 46,7 
mio. kr. Dermed er det oprindelige budgets ledige serviceramme på 51,2 
mio. kr. stort set udnyttet. 

Skatteudskrivningsprocenter og –promiller er uændrede i forhold til 2018.

Kommunikation 

Borgmesterens Forvaltning 
Boulevarden 13 
9000 Aalborg 

Init.:LICH 
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Forliget medfører en kasseforbrug på 7,1 mio. kr. i 2019 før henlæggelse 
af 30 mio. kr. til den 3. Limfjordsforbindelse, jævnfør aftalen i Aalborg Al-
liancen. 

Aalborg Alliancen 
Budgetforligspartierne står alle bag den indgåede aftale i Aalborg Allian-
cen, som har tre hovelementer: 

 Erhvervslivet tilvejebringer nye jobs til borgere i Aalborg
 Aalborg Kommune hensætter 30 mio. kr. om året i 20 år til medfi-

nansiering af den 3. Limfjordsforbindelse
 Erhvervsdækningsafgiften forudsættes fastholdt på nuværende

niveau i perioden

Byrådet følger årligt op på elementerne i Aalborg Alliancen og tager om 
nødvendigt initiativer i forhold til erhvervslivets andel for at sikre, at det 
aftalte provenu opnås. 

Ændringer i budgettet 
Nedenfor kan ses en række udvalgte ændringer i forhold til Magistratens 
Budgetforslag. I referatet fra budgetforligsforhandlingerne kan alle æn-
dringerne findes. 

 Ældreområdet har fået tilført midler til plejehjemsområdet, til klip-
pekort på plejehjem og til opkvalificering af medarbejdere.

 På folkeskoleområdet er der tilført ekstra midler til PPR, idræt i
undervisningen, indsatser for tosprogede børn og pædagoger i
skoledelen.

 På social- dagpasning- og beskæftigelsesområdet styrkes bl.a.
udsatte området, dagplejeområdet, Parasollen, voksenlærlinge-
forløb og indsatsen for at få flere flygtningekvinder i arbejde.

 På kultur- og fritidsområdet bliver der tilført midler til Bevæg Dig
For Livet og til en tilbagevendende idrætsfestival. Der sker et
økonomisk løft af Aalborg Symfoniorkester, Ordkraft og Kunsten.

Kontaktinformation 
Line Christensen 
Presseansvarlig, Borgmesterkontoret 
Mob. 2520 1620 
E-mail: lich@aalborg.dk
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Referat fra budgetforligsforhandlingerne den
27. september 2018

Budgetforligspartierne er Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Det konservative 
Folkeparti og Dansk Folkeparti – d.v.s. 29 af Byrådets 31 medlemmer. 

Med budgetforliget er der foretaget justeringer på højtprioriterede områder som ældreområdet, 
skoler, børn og udsatteområdet, samtidig med at der opretholdes en tilstrækkelig balance i 
kommunens økonomi – både på kort og på langt sigt. 

Aalborg Kommune står foran store anlægsinvesteringer. Det er nødvendigt for at sikre udvikling og 
fremdrift i en kommune i vækst. Befolkningsudviklingen er positiv og antallet af arbejdspladser 
stiger. Budgettet skal understøtte væksten. 

Der vil over de fire budgetår være et kasseforbrug. Men der er her tale om allerede opsparede 
midler til investeringerne i +Bus-løsningen, som for alvor tager fart fra 2019. 

Budgetforliget indeholder en række ændringer på drift, anlæg og finansposter i forhold til det 
oprindelige forslag.  

KL har opfordret kommunerne til at foretage reduktioner særligt i anlægsudgifterne for at sikre, at 
aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi overholdes. Forliget bidrager til overholdelse 
af aftalen ved en reduktion i anlægsudgifterne i 2019 på 26,0 mio. kr. 

Anlægsudgifterne udgør 635,4 mio. kr. Det er ca. 26 mio. kr. lavere end det, der svarer til Aalborgs 
andel af den samlede landsramme på 17,8 milliarder kr. beregnet efter folketal. 

I forhold til det oprindelige forslag er serviceudgifterne forøget med 46,7 mio. kr. Dermed er det 
oprindelige budgets ledige serviceramme på 51,2 mio. kr. stort set udnyttet. 

Skatteudskrivningsprocenter og –promiller er uændrede i forhold til 2018.   

Forliget medfører et kasseforbrug på 7,1 mio. kr. i 2019 før henlæggelse af 30 mio. kr. til den 3. 
Limfjordsforbindelse jævnfør aftalen i Aalborg Alliancen. 

Budgetforligspartierne står alle bag den indgåede aftale i Aalborg Alliancen, som har tre 
hovedelementer: 

 Erhvervslivet tilvejebringer nye jobs til kommunens borgere
 Aalborg Kommune hensætter 30 mio. kr. om året i 20 år til medfinansiering af den 3.

Limfjordsforbindelse
 Erhvervsdækningsafgiften forudsættes fastholdt på nuværende niveau i perioden

Byrådet følger årligt op på elementerne i Aalborg Alliancen og tager om nødvendigt initiativer i 
forhold til erhvervslivets andel for at sikre, at det aftalte provenue opnås. 

De økonomiske konsekvenser af budgetforliget fremgår af vedlagte oversigt. 
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Statsgaranti kontra selvbudgettering 
Forligspartierne indstiller, at Byrådet ved valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af skatter, 
generelle tilskud og udligning vælger statsgaranti. 

Finansloven for 2019 

I Regeringens forslag til Finanslov for 2019 vedrører enkelte dele kommunernes økonomi og 
opgaver. Når Folketinget har vedtaget Finansloven, og når eventuelle konsekvenser for Aalborg 
Kommune er kendte, behandler Byrådet udmøntningen af disse. 

Potentiale på indkøbsområdet i 2019 og frem 

Der skal i alle forvaltninger fortsat være fokus på besparelsespotentialet ved at minimere andelen 
af indkøb med leverandører, Aalborg Kommune ikke har en aftale med (øge compliance), ligesom 
indkøbene i videst muligt omfang skal ske igennem kommunens indkøbssystem. Dermed sikres 
billigere indkøb, og der spares tid på indkøbsprocessen. 

På sektor Rammebeløb afsættes et rammebeløb vedrørende ”Forøget brug af kommunens 
indkøbsaftaler” på -9,5 mio. kr. årligt. Fordelingen af rammebeløbet på forvaltningerne forudsættes 
at ske ved en byrådsbehandling i januar 2019, når det korrekte datagrundlag foreligger. Eventuel 
manglende udmøntning i 2019 vil indgå ved fastsættelsen af potentialet for 2020.   

Analyse vedrørende geografisk decentralisering af Borgerservice 

Aalborg Kommunes Borgerservicecenter er beliggende i Rantzausgade 4 – d.v.s. i bycentrum. 

I Borgerservicecentret er der ca. 99.000 personlige henvendelser om året. Den største del af 
henvendelserne vedrører flytninger, NemId, pas, kørekort, opkrævning, vielser, sundhedskort og 
lægevalg. Borgerservicecentret anvender stort set alle kendte digitale selvbetjeningsløsninger, og 
der er elektronisk tidsbestilling. 

Alligevel er der er i lange perioder et stort kapacitetspres på Borgerservicecentret. 

Selvom Borgerservicecentret geografisk er placeret centralt i kommunen, er der for mange borgere 
en meget lang afstand til Borgerservicecentret. 

Budgetforligspartierne ønsker, at der i løbet af første halvår 2019 gennemføres en analyse af 
mulighederne for at decentralisere borgerbetjeningen geografisk – f.eks. ved at gøre brug af 
biblioteker og bogbusser. Der ønskes en vurdering af, hvilke opgaver, der hensigtsmæssigt og 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt, også vil kunne løses decentralt som et tilbud til borgerne. Analysen 
skal ligeledes beskrive de økonomiske og organisatoriske konsekvenser af forslagene. 

Forslaget om muligheden for pasfoto i Borgerservice fra 2019 udgår, idet spørgsmålet om fremtidig 
fotoløsning vil indgå i analysen. 

Analysen udføres af Borgmesterens Forvaltning med inddragelse af fagforvaltningerne.  
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Analyse af telefonisk borgerkontakt 

Aalborg Kommune har i sin nuværende organisering af borgerkontakten etableret en række 
callcentre og omstillinger i forvaltningerne, der varetager både beslægtede borgerkontaktopgaver 
og faglige opgaver i forhold til forvaltningernes sagsbehandling. 

Erfaringer fra andre større organisationer og kommuner peger på, at der gennem effektiv 
organisering af borgerkontakten kan opnås serviceforbedringer, samt et budgetmæssigt rationale. 
Pladsanvisningen indgår som eksempel på et område, hvor en ny organisering kan forbedre 
mulighederne for borgernes adgang til kontakt til kommunen.  

Der er enighed om, at der i 2019 gennemføres en analyse af Aalborg Kommunes organisering af 
borgerkontakten. Det er forventningen, at analysens resultater kan implementeres fra 2020, hvilket 
forventeligt indebærer både organisatorisk forandring i forvaltningerne og budgettilpasning. 
Analysen gennemføres eventuelt med ekstern bistand.  

Flytning af demensafdelingen i VUK 

Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK) er en specialskole for voksne under 
Skoleforvaltningen, der bl.a. tilbyder kompenserende undervisning til borgere med demens i et 
tidligt stadie i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen. Demensafdelingen er en 
selvkørende afdeling, der ligger geografisk placeret på en anden matrikel end Voksenskolen. Med 
henblik på at sikre optimal sammenhæng mellem indsatserne på demensområdet er det aftalt, at 
demensafsnittet i Voksenskolen, fra 2019 overgår fra Skoleforvaltningen til Ældre- 
Handicapforvaltningen. Der overføres således 1.150.000 kr. til Ældre- Handicapforvaltningen til 
dækning af demensafsnittets udgifter, herunder de ansatte medarbejder (1,5 årsværk), materialer, 
aktiviteter og transport. Der er ikke tilknyttet anlægsbevillinger til demensafsnittet i Voksenskolen.  

Cykelsikkerhed i Midtbyen 

Der afsættes 1,0 mio.kr i 2020 til projekter i midtbyen, som fremmer cykelsikkerheden. 

Cykelhandlingsplan 

Cykelhandlingsplanen tilføres 0,5 mio. kr. i 2020 således at mindre strækninger, hvor der mangler 
sammenhæng, kan etableres. 

Ny dagtilbudslov 

Det er vigtigt, at den nye dagtilbudslov kommer rigtigt fra start, og det er derfor besluttet at 
tilbagerulle en del af besparelsesforslaget vedrørende hhv. en leder og en tilsynspædagog i 
Dagplejen. 

Flere ledige skal i arbejde eller i gang med en uddannelse 

Til at understøtte en forstærket beskæftigelsesindsats iværksættes to investeringsmodeller: 

Der afsættes 1 mio. kr. til at få flere ledige i gang med et voksenlærlingeforløb. Virksomhederne 
efterspørger i stigende grad faglært arbejdskraft og i en tid med flaskehalse kan øget brug af 
voksenlærlingeordningen medvirke til, at endnu flere ufaglærte ledige bliver opkvalificeret og får en 
faglig uddannelse.  
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Der afsættes 3 mio. kr. til en målrettet beskæftigelsesindsats over for jobparate kontanthjælps-
modtagere, således at endnu flere ledige profiterer af det økonomiske opsving og de gode 
beskæftigelsesmæssige konjunkturer. Indsatsen skal intensiveres ved en tidligere vejlednings- og 
beskæftigelsesindsats samt jobklubaktiviteter for ny-ledige. De ledige skal hjælpes med 
udarbejdelsen af CV og jobsøgning og flere ledige skal ud i ordinære job eller alternativt en 
virksomhedsplacering enten via løntilskud eller virksomhedspraktik.  

Som følge af de to tiltag nedsættes udgifterne til forsørgelse på det budgetgaranterede område 
med tisvarende 4 mio. kr.  

 

Tværfagligt Team 

Tidlig, tværfaglig og forebyggende indsats er vigtigt, og det har vist sig muligt at sløjfe 
rammebesparelsen i Tværfagligt Team (0,5 mio. kr.). 

 

Udsatteområdet 

Det er vigtigt at sikre mennesker der lever i udsathed et værdigt liv. Derfor annulleres besparelsen 
på 0,4 mio. kr. på udsatteområdet.  

Det er samtidig erfaringen fra arbejdet i Udsatterådet, at der er vilje og ressource i målgruppen. 
Flere udsatte skal således tjene en almindelig løn fremfor udelukkende at modtage offentlig 
forsørgelse. Derfor etableres et antal småjobs, i et samarbejde mellem Job- og Ydelsesafdelingen, 
By- og Landskabsforvaltningen, Bo- og Gadeteamet samt Udsatterådet, ved de tre hellesteder, 
som oprettes for udsatte borgere i Aalborg Kommune. Formålet er, at udsatte borgere skal fungere 
som ’pedeller’ ved hellesteder i Midtbyen (Kildeparken, ved Medborgerhuset, Teglgaards Plads). 
Brugen af det sociale frikort vil medvirke til, at de ledige opnår en økonomisk gevinst ved at tage et 
almindeligt arbejde. 

 

Tidlig beskæftigelsesindsats over for grønlændere 

Der er relativt mange grønlændere, som er ledige og dermed uden for arbejdsmarkedet. For 
mange grønlændere bliver ankomsten til Danmark desværre starten på et liv i udsathed. Der 
afsættes derfor 0,5 mio. kr. til tidlig indsats ved ankomsten til Aalborg Kommune. En aktiv 
beskæftigelsesindsats skal sikre at flere grønlændere får en tilknytning til arbejdsmarkedet.  

 

Udsatte unge 

Det er vigtigt at fastholde og udbygge indsatsen med forebyggelse ift. udsatte unge. Derfor 
tilbagerulles besparelsen vedrørende Midtbysjakket (0.4 mio. kr.) samtidig med, at der tilføres 0,5 
mio. kr. til projekt ’En vej ind’, som skal forebygge unges rekruttering til bandemiljøer. 

 

Flere flygtningekvinder skal ind på arbejdsmarkedet 

Det går godt med at få flygtninge i arbejde eller uddannelse. Men erfaringerne fra integrations-
indsatsen viser, at kvinderne ikke i samme udstrækning som mændene kommer ind på 
arbejdsmarkedet eller i gang med en ordinær uddannelse. Derfor afsættes 0.5 mio. kr. til en mere 
målrettet beskæftigelsesindsats over for kvinder med anden etnisk baggrund. Det er vigtigt for 
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integrationen, at også flygtningekvinder er i arbejde og bidrager til samfundet på lige fod med alle 
andre.  

Cafe Parasollen 

Cafe Parasollen løser en stor opgave i forhold til kommunens udsatte. Cafeen oplever et stærkt 
pres, bl.a. som følge af at flere søger stedets tilbud om bespisning, og det er besluttet at afsætte 
0,150 mio. kr. til en udvidelse af driftsbudgettet.  

Omsætning af ”Nye Fælles Veje” i et §17, stk. 4 udvalg 
På tværs af Skole-, Ældre- og Handicap-, Beskæftigelses- og Familie- og Socialudvalgets områder 
skal der sikres mere sammenhængende indsatser på specialområdet. Det skal ske på baggrund af 
den fælles strategi på det specialiserede område ”Nye Fælles Veje”, som forventeligt vedtages af 
byrådet i november 2018. Der vil i den forbindelse skulle ses på serviceadgang og serviceniveauer 
bl.a. på servicelovens voksenområde, og på tværfaglige bæredygtige løsninger, der, som en rød 
tråd, sikrer borgerne et liv med uddannelse, arbejde, sundhed og fritidsinteresser. 

Strategien er udarbejdet på tværs af de omtalte politiske udvalg, og i processen har der været høj 
grad af inddragelse af medarbejdere og relevante interesse- og brugerorganisationer.  

For at sikre en fortsat høj grad af inddragelse og sammenhæng på tværs af forvaltninger i 
omsætningen af strategien, nedsættes der et rådgivende udvalg med repræsentanter fra de fire 
politiske udvalg, Handicaprådet samt andre relevante eksterne parter fx psykiatrien, erhvervslivet 
og frivillige organisationer. Udvalget etableres i henhold til den kommunale styrelseslov §17, stk. 4. 

Integration 

Budgettet til beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet er på grund af faldende tilgang af 
flygtninge reduceret med 2.6 mio. kr. i Magistratens budgetforslag for 2019 og efterfølgende år. 
Det vurderes, at der i 2020 fortsat vil ankomme få flygtninge, og at der dermed er basis for at 
reducere udgiften til indsatsen med yderligere 2,0 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år. 

På folkeskoleområdet er det ligeledes vurderingen, at det faldende antal tilkomne flygtninge vil 
reducere udgifterne til området i de kommende år. Derfor reduceres skoleforvaltningens budget til 
flygtninge med 2,0 mio. kr. fra 2020 og i de efterfølgende år.   

Opkvalificering af medarbejdere i Hjemmepleje Aalborg 
Aalborg Kommune har deltaget i Bedre til ord, tal og IT som pilotprojekt. Erfaringer viser, at 
grundlæggende færdigheder i dansk, matematik og IT har positiv betydning for kvaliteten af 
medarbejdernes daglige opgaver, deres generelle trivsel og deres mod på videreuddannelse og 
nye opgaver. Formålet er således at øge kvaliteten af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen og 
understøtte en bedre implementering af nye faglige metoder. Det forventes at ca. 450 
medarbejdere i Hjemmepleje Aalborg skal modtage undervisning i ét eller flere trin.  
Der tildeles 0,8 mio. kr. i 2019, 1,55 mio. kr. i 2020, 1,55 mio. kr. i 2021 og 1,55 mio. kr. i 2022 

Plejehjem 

Der tilføres 3,7 mio. kr. til plejehjem, således at besparelsen på 3,7 mio. kr. vedr. reduktion af 
serviceniveauet ikke gennemføres. Samtidig tilbageføres 5 mio. kr. af den påtænkte besparelse på 
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6,8 mio. kr. vedrørende klippekort på plejehjem. Det betyder, at der samlet set er 11,8 mio. kr. til 
klippekort, der giver beboere på plejehjem mulighed for valgfrie aktiviteter.  

Mangfoldighedsindsats 

Med ønsket om et yderligere fokus på Aalborg som en rummelig kommune afsættes 0,1 mio.kr. i 
2019 til materiale der støtter op om mangfoldighed som et væsentligt element i kommunens 
selvforståelse.  

Idræt i undervisning 

Det afsættes 3,0 mio. kr. hver år i årene 2019-2022 til ekstra idræt i folkeskolen med henblik på at 
forøge børnenes sundhed og trivsel ved hjælp af meningsfuld fysisk aktivitet. De ekstra idrætstimer 
implementeres, som en forsøgsordning på et antal skoler, ved omlægning af 4 lektioner fra 
understøttende undervisning. Forsøget er inspireret af de dokumenterede effekter fra Svendborg 
Kommunes forsøg med yderligere idrætstimer i løbet af skoledagen, hvor fysisk aktivitet øgede 
børnenes læring væsentligt.   

Skolepsykologisk rådgivning og ungdomsskolen 

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2019 til skolepsykologisk rådgivning og ungdomsskolen. 
Hensigten er at indsatsen for vedr. pædagogisk psykologisk vejledning til børn, forældre, 
daginstitutioner og skoler kan videreføres indtil der er vedtaget en ny model for inklusion på 
skoleområdet. Der er samtidig hensigten at ungdomsskolen skal kunne videreføre den nuværende 
indsats i forhold til intentionen i Ungdomsskoleloven. Den samlede reduktion for skolepsykologisk 
rådgivning bliver 0,5 mio. kr. årligt og for ungdomsskolen 1,5 mio. kr. årligt fra 2019. 

Indsatser for tosprogede børn 

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. fra 2020 til Skoleforvaltningens indsatser for 
tosprogede børn, herunder vejledning, kompetenceudvikling, sidemandsoplæring og 
forældresamarbejde, samt reduktion af timer til basisundervisningen og/ eller supplerende 
undervisning i dansk som andetsprog. Den samlede reduktion bliver 4,0 mio. kr. årligt fra 2020. 
Den konkrete udmøntning godkendes i Skoleudvalget med efterfølgende udmøntning fra skoleåret 
2020/2021. 

Pædagoger i skoledelen 

Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. årligt fra 2020 til pædagoger i skoledelen med 
henblik på sikre fortsat fokus på børnenes trivsel i deres skolegang, herunder bl.a. med henblik på 
at kunne inkludere flere elever i den almene undervisning. Der vil således ikke være en reduktion 
på området. 

Bevæg Dig For Livet 

Aalborg Kommune er Bevæg Dig For Livet Visionskommune, i samarbejde med Danmarks 
Idrætsforbund og DGI. For at sikre succes som Bevæg Dig For Livet Visionskommune, afsættes 
der 600.000 kr. til Fritidsområdet til primært at understøtte foreninger og aftenskoler der indgår 
som part i særlige initiativer i regi af Bevæg dig for livet, rekruttering af særlige målgrupper, 
udvikling af faciliteter mv.  
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Idrætsmødet  

Der afsættes 600.000 kr. til ”Idrætsmødet” - Aalborgs nye og tilbagevendende idrætsfestival. 
Idrætsmødet skal med primær afsæt i Havnefronten og Vestre Fjordpark have fokus på at gøre 
fysisk aktivitet og idræt tilgængeligt for alle. Samtidig skal der etableres et forum for debat om 
centrale idræts- og bevægelsespolitiske temaer. Idrætsmødet skal løbende tilpasses det aktuelle 
idræts og motionsbillede.  

Nibe Museum 

Nibe Museum omfatter lokalhistorisk arkiv samt materialer og genstande, som belyser Nibe bys og 
egns historie. Aalborg Kommune vil fortsat yde et årligt tilskud på 200.000 kr. til driften af Nibe 
Museum. 

Bogbusbetjening 

Der afsættes 200.000 kr. til understøttelse af bogbusbetjeningen. 

Ordkraft 

Ordkraft forbindes med Aalborg og er vokset til en betydelig kulturel aktivitet, som i høj grad er med 
til at sætte Aalborg på det kulturelle og ikke mindst litterære Danmarkskort. Desuden rækker 
Ordkraft ud i hele Nordjylland gennem et stærkt samarbejde med alle kommuner via folke-
bibliotekerne. Med henblik på konsolidering og videreudvikling af Ordkraft ydes et yderligere årligt 
tilskud på 200.000 kr. 

Kunsten 

Kunsten har fået øgede driftsudgifter efter modernisering af museet, hvilket bl.a. skyldes væsentligt 
øgede udgifter til EL efter, at museet har ibrugtaget et nyt og velfungerende klimaanlæg, der sikrer, 
at kunstværkerne kan holdes i god stand. Fra 2020 øges driftstilskuddet til Kunsten med 1.000.000 
kr.  

Aalborg Symfoniorkester 

I 2020 udløber en aftale mellem Kulturstyrelsen og Aalborg Kommune om finansieringen af 
Aalborg Symfoniorkesters udgifter til leje af prøvefaciliteter efter indflytningen i Musikkens Hus. Fra 
2020 yder Aalborg Kommune et yderligere årligt driftstilskud på 1.000.000 kr. til delvis finansiering 
af lejeudgifterne, under forudsætning af at Symfoniorkestret og Musikkens Hus i fællesskab 
tilvejebringer den resterende finansiering.  

Sønder Tranders Forsamlingshus 

Der afsættes 500.000 kr. i 2020 til at igangsætte processen med etablering af et forsamlingshus i 
Sønder Tranders. 
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Øster Hassing Forsamlingshus 

Der afsættes 500.000 kr. i 2020 til at understøtte etableringen af forsamlingshus i Øster Hassing. 

Motionsfacilitet i Farstrup 

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2020 til at understøtte etableringen af en bevægelses- og 
motionsfacilitet i tilknytning til Farstrup Hallen. En sådan facilitet vil udover at sikre efterspørgslen 
på motionsfaciliteter i lokalområdet også understøtte Aalborg Sundhedscenters decentrale tilbud 

Idrætshal i Klarup 

Den nuværende Klarup Hal er en af kommunens mest bookede haller, og dette sammenholdt med 
lokalområdets udvikling gør, at den nuværende hal inden for en kort tid ikke er tilstrækkelig. Derfor 
afsættes 3 mio. kr. i 2022 til at understøtte etableringen af en ekstra idrætshal i Klarup - i 
tilknytningen til den nuværende hal. 

Røgfri arbejdstid / røgfri kommune 

Budgetforligspartierne vil undersøge mulighederne for at indføre røgfri kommune eller røgfri 
arbejdstid. Med røgfri kommune menes, at medarbejderne ikke må ryge på de kommunale arealer 
i arbejdstiden og med røgfri arbejdstid at der ikke må ryges i arbejdstiden, uanset hvor 
medarbejderne befinder sig. Røgfri kommune / røgfri arbejdstid vil dels medføre forbedret sundhed 
og mindsket sygefravær blandt medarbejderne og vil også forebygge, at andre – især børn og 
unge – ser rollemodeller ryge. Undersøgelsen vil ske i tæt dialog med medarbejderne og 
kommunens medindflydelsesudvalg for at sikre, at afdækningen forholder sig til de 
problemstillinger, der rejses fra medarbejdernes side.  

Vandløbsregulativer 

Der er behov for at revidere de 278 vandløbsregulativer, der beskriver hvordan vandløbene 
vedligeholdes. Vandløbsregulativerne afbalancerer natur og afvandingsinteresser.  De nuværende 
regulativer stammer fra de tidligere kommuner samt Nordjyllands Amt - og trænger til en 
gennemgribende revision. Da der både skal tages hensyn til målopfyldelse for naturen og 
afvanding er arbejdet omfattende. Med de 200.000 kr. pr. år, der er afsat til området, er det muligt 
at komme i gang med den store opgave - der vil strække sig over mange år. 

P-huset på Sauers Plads

I 2019 skal der ske afklaring af mulighederne for salg af P-huset på Sauers Plads – herunder en 
afklaring af de afledte konsekvenser og Byrådets muligheder for at regulere parkeringsafgifterne. 
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Flere togstationer/trinbræt  

Budgetforligspartierne imødeser NT´s analyse vedrørende mulighederne for etablering af flere 
stationer/trinbræt nord og syd for fjorden, og Aalborg Kommune indgår i et muligt samarbejde med 
Region Nordjylland om dette. 

Byggeri af ny skole på Stigsborg 

I Budgetforslaget for 2019 – 2022 er der i perioden afsat 81,0 mio. kr. til byggeri af en ny skole på 
Stigsborg. Byggeperioden forventes at vare til og med 2023. Projektets endelige anlægssum – og 
fordeling på årene -  kendes endnu ikke, men der er mellem budgetforligspartierne enighed om, at 
der ved budgetlægningen for 2020 – 2023 tilvejebringes budgetmæssig dækning for 
anlægssummen. Dette vil bl.a. ske ved omprioriteringer i den flerårige investeringsoversigt og ved 
indregning af en salgssum for den nuværende Skansevejens Skole. 
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Bilag 1: Resultatopgørelse 2019-2022

Resultatopgørelse 2019-2022 - Skattefinansieret område
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022

Skattefinansieret område

Skatter (statsgaranti i 2019 - forventet statsgaranti 2020-22) -9.796,1 -10.117,8 -10.431,4 -10.735,6
Tilskud, udligning og div. reguleringer, ekskl. likviditets- og beskæftigelsestilskud -2.667,4 -2.623,8 -2.659,9 -2.693,7
Beskæftigelsestilskud 2019 - forudsat uændret 2020-2022 -334,0 -334,0 -334,0 -334,0
Huslejemoms 1,0 1,0 1,0 1,0
Renter og garantiprovision -11,2 -11,2 -11,2 -11,2
A. Indtægter i alt -12.807,8 -13.085,8 -13.435,6 -13.773,6

Driftsvirksomhed  (udgifter)

Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb, ekskl forsikrede ledige 12.162,9 12.115,9 12.134,7 12.132,1
Udgifter til forsikrede ledige 493,0 402,1 402,1 402,1
Lønfremskrivning 2020-2022 151,5 344,8 545,5
Hensat budgetgaranti m.m. jfr.  KL's tilskudsmodel 2019-21, inkl. satsregulering 100,0 177,3 260,0
Hensat til takstregulering serviceudgifter, 2020-2022 48,4 92,8 138,4
KL- Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering 2019-21, jf tilskudsmodel 25,9 48,7 71,5
B. Drift i alt (udgifter) 12.655,9 12.843,7 13.200,5 13.549,5

C. Resultat af ordinær drift (A+B) -151,9 -242,0 -235,1 -224,1

Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning) 

Bruttoanlægsudgifter 547,5 510,5 466,7 386,5
Rammereduktion til senere fordeling -50,0 -50,0
Anlægsindtægter -199,7 -163,2 -150,1 -112,4
D. Anlægsvirksomhed i alt 347,8 347,3 266,6 224,1

E. Resultat af skattefinansieret  område (C+D) 195,9 105,2 31,5 0,0

Finansieringsposter

Indskud i Landsbyggefonden 61,0 51,0 31,0 0,0
Frigivelser, el-deponeringer -98,7 -98,7 -98,7 -9,3
Frigivelser, deponeringer -6,0 -6,0 -6,0 -6,0
Diverse øvrige balanceforskydninger 2,7 2,7 2,7 2,7
Lånoptagelse skattefinansieret område - Energiinvesteringer mm. -85,5 -69,5 -65,2 -61,6
Lånedispensation 0,0 -10,0 -10,0 -10,0
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld 73,8 77,1 80,2 83,5
Nettoafdrag på ældreboliger 21,7 22,2 22,8 23,4
Provenu KMD-bygninger -1,0
F. Finansieringsposter i alt -32,0 -31,2 -43,2 22,7

G. Resultat 163,9 74,0 -11,7 22,7

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -196,8
H. Resultat efter tilskud styrkelse likviditet -32,9 74,0 -11,7 22,7

Vedrørende serviceudgifter

Effektivisering - andel af 0,5 mia. kr. pr år på landsplan -18,0 -36,0 -36,0
I. Resultat efter justering af serviceudgifter -32,9 56,0 -47,7 -13,3

+BUS samlet anlægsudgift 87,9 159,6 162,9 100,2
+BUS anlægstilskud -47,9 -90,8 -81,4 -50,1
J. Resultat efter +BUS-løsning 7,1 124,8 33,8 36,8

Henlæggelse til 3. Limfjordsforbindelse 30,0 30,0 30,0 30,0

K. Resultat efter henlæggelse til 3. Limfjordsforbindelse 37,1 154,8 63,8 66,8

 minus (-) = indtægt
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Mio. kr. 2019 2020 2021 2022
Budgetforslag - 1. behandling jf. resultatopgørelsen - 
resultat efter +BUS-løsning -7,500 125,500 29,000 36,000

Bevillingstekst - DRIFT
Borgmesterens Forvaltning:

 

Regulering af drift, energiinvestering 2019 -0,091 -0,091 -0,091
Nyt tag, Medborgerhuset etape II (20%)

Fra Anlæg til Drift 10,000 10,000 10,000 10,000
IT-monopolbrud -2,000 -3,000 -3,000
Pasfoto og kørekort 0,200 0,200 0,200 0,200 Bortfald af besparelse
Mangfoldighedstiltag 0,100 Nyt projekt

By- og Landskabsforvaltningen:
Fra Anlæg til Drift 8,950 9,250 10,250 9,250 Jfr. spec.i det udsendte forligsmatr. 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:

Regulering af drift, energiinvestering 2018 -0,095 -0,095 -0,095 -0,095
Renovering daginstitution jf. udleveret 
under forligsmødet

Regulering af drift, energiinvestering 2019 -0,100 -0,100 -0,100 Renovering daginstitution
Fra Anlæg til Drift 1,000 Jfr. spec.i det udsendte forligsmatr.
Flygtningeboliger -0,500 -1,500  
Fald i antallet af flygtninge -2,000 -2,000 -2,000  
Midtby-sjak 0,400 0,400 0,400 0,400 Bortfald af reduktion
Udsatteområdet 0,400 0,400 0,400 0,400 Bortfald af reduktion
Tværfagligt team 0,500 0,500 0,500 0,500 Bortfald af reduktion
Parasollen 0,150 0,150 0,150 0,150 Nyt projekt
Job til flygtningekvinder 0,500 0,500 0,500 0,500 Nyt projekt
Social indsats for udsatte grønlændere 0,500 0,500 0,500 0,500 Nyt projekt
Projekt "En vej ind" 0,500 0,500 0,500 0,500 Nyt projekt
Dagplejen 0,900 0,900 0,900 0,900 Bortfald af reduktion
"Flere ledige i gang med et voksenlærlingsforløb" 1,000 1,000 1,000 1,000 Nyt projekt - investeringsmodel
"En målrettet beskæftigelsesindsats over for jobparate 
kontanthjælpsmodtagere" 3,000 3,000 3,000 3,000

Nyt projekt - investeringsmodel

Udgifter til forsørgelse - det budgetgaranterede område -4,000 -4,000 -4,000 -4,000

Ældre- og Handicapforvaltningen:
Flytning af demensafdelingen i VUK 1,150 1,150 1,150 1,150 Flytning fra SK inkl. 1,5 årsværk
Fra Anlæg til Drift 7,475 0,550 0,530 Jfr. spec.i det udsendte forligsmatr.
Indkøbsaftale - inkontinent midler -2,000 -2,000 -2,000 -2,000
Konsolideringspulje -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
Udvalgspuljen  -2,000 -2,000 -2,000  
Projekt "Ord og tal" 0,800 1,550 1,550 1,550 Nyt projekt
Plejeboliger 3,700 3,700 3,700 3,700 Bortfald af reduktion

Klippekort på plejehjem 5,000 5,000 5,000 5,000 Bortfald af reduktion

Bilag 2: Sammendrag af ændringsforslag til budgetforslag 2019 - 2022
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Mio. kr. 2019 2020 2021 2022

Bilag 2: Sammendrag af ændringsforslag til budgetforslag 2019 - 2022

Skoleforvaltningen:

Regulering af drift, energiinvestering 2018 0,570 0,570 0,570 0,570
Justering af belåning i 2018 jf. notat 
udleveret under forligsmødet

Regulering af drift, energiinvestering 2019 -0,500 -0,500 -0,500 Nyt tag, Vester Mariendal Skole
Regulering af drift, energiinvestering 2019 -1,500 -1,500 -1,500 Folkeskoler generelt
Flytning af demensafdelingen i VUK -1,150 -1,150 -1,150 -1,150 Flytning til ÆH inkl. 1,5 årsværk
Fra Anlæg til Drift 1,800 2,500 2,500 2,500 Jfr. spec.i det udsendte forligsmatr.
Fald i antallet af flygtninge -2,000 -2,000 -2,000  
Pædagoger i folkeskolen 1,600 4,000 4,000 4,000 Bortfald af reduktion
Ungdomsskolen 1,000 1,000 1,000 1,000 Reduktion af besparelsen
Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning 1,000 1,000 1,000 1,000 Reduktion af besparelsen
2-sprogsområdet 1,500 3,000 3,000 3,000
Projekt "Flere idrætstimer i folkeskolen" 3,000 3,000 3,000 3,000 Nyt projekt

Sundheds- og Kulturforvaltningen:

Regulering af drift, energiinvestering 2018 -1,050 -1,050 -1,050 -1,050

Pulje og vandbehandling Nibe 
Svømmebad jf. notat udleveret under 
forligsmødet

Regulering af drift, energiinvestering 2019 -0,364 -0,364 -0,364
Nyt tag, Medborgerhuset etape II (80%)

Regulering af drift, energiinvestering 2019 -0,400 -0,400 -0,400 Idrætsfaciliteter generelt
Regulering af drift, energiinvestering 2019 -0,300 -0,300 -0,300 Renovering, Nibe Svømmehal
Fra Anlæg til Drift 6,125 5,125 5,125 5,125 Jfr. spec.i det udsendte forligsmatr.
Aalborg symfoniorkester, øget driftstilskud 1,000 1,000 1,000
Nibe Museum 0,200 0,200 0,200 0,200 Bortfald af reduktion
"Bevæg dig for livet" 0,600 0,600 0,600 0,600  
Ordkraft 0,200 0,200 0,200 0,200
Idrætsfestival 0,600 0,600 0,600 0,600 Nyt projekt
Bogbusser 0,200 0,200 0,200 0,200
Kunsten, øget driftstilskud 1,000 1,000 1,000  

Miljø- og Energiforvaltningen:
Fra Anlæg til Drift 0,600 0,600 0,600 Jfr. spec.i det udsendte forligsmatr.
Vandløbsregulativer 0,200 0,200 0,200 0,200

Rammebeløb:

Regulering af drift, energiinvestering 2018 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750
AaK-Bygninger - senere fordeling jf. 
notat udleveret under forligsmødet

Regulering af drift, energiinvestering 2018 -0,570 -0,570 -0,570 -0,570

Tagrenovering Medborgerhuset etape 1 
- senere fordeling jf. notat udleveret 
under forligsmødet

Regulering af drift, energiinvestering 2019  -0,350 -0,350 -0,350
Udvendig vedligeholdelse - senere 
fordeling

Regulering af drift, energiinvestering 2019 -0,240 -0,240 -0,240 Boulevarden 13 (senere fordeling)

Konsekvens køb af ejerlejlighed, Kjellerupstorv -0,400 -0,400 -0,400 -0,400
Lejemål Dreamhouse/Arcti Consensus

Lønfremskrivning, andre omkostninger -0,662 -0,662 -0,662 -0,662

Potentiale på indkøbsområdet 2019 og frem -9,500 -9,500 -9,500 -9,500

Fordeling af rammebeløbet forudsættes 
at ske ved byrådsbehandling i januar 
2019.

Ændring - drift 42,743 28,523 30,003 27,873
 - = mindreudgifter/merindtægter
 + = merudgifter/mindreindtægt
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Bilag 2: Sammendrag af ændringsforslag til budgetforslag 2019 - 2022

Bevillingstekst - ANLÆG
Borgmesterens Forvaltning:

Tag, Vester Mariendal Skole (energibesp. Foranstaltning) 10,000
Rammebeløb til udvendig 
vedligeholdelse

Fra Anlæg til Drift -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 Jfr. spec.i det udsendte forligsmatr.
Salg, Kjellerupsgade skole -5,000

By- og Landskabsforvaltningen:
Fra Anlæg til Drift -8,950 -9,250 -10,250 -9,250 Jfr. spec.i det udsendte forligsmatr.
Cykelsikkerhed i Midtbyen 1,000
Cykelstihandlingsplan 0,500
     
Ældre- og Handicapforvaltningen:   
Fra Anlæg til Drift -7,475 -0,550 -0,530 Jfr. spec.i det udsendte forligsmatr.
      
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:      
Fra Anlæg til Drift -1,000 Jfr. spec.i det udsendte forligsmatr.

Skoleforvaltningen:
Fra Anlæg til Drift -1,800 -2,500 -2,500 -2,500 Jfr. spec.i det udsendte forligsmatr.

Sundheds- og Kulturforvaltningen:
Fra Anlæg til Drift -6,125 -5,125 -5,125 -5,125 Jfr. spec.i det udsendte forligsmatr.
Klaruphallen 3,000
Etablering af kunstgræsbaner -3,000
Farstrup Sundheds- og Motionscenter 1,500  
Øster Hassing Forsamlingshus 0,500  
Sdr. Tranders Forsamlingshus 0,500
Pulje til forbedret fremkommelighed 0,500
Pulje til medfinansiering af lokale initiativer 0,500
Pulje til vedligeholdelse af svømme/idrætshaller 1,000
Pulje til Prioriteringskatalog 1,000
Pulje til Byfornyelse i mindre landsbyer 1,000

Miljø- og Energiforvaltningen:
Fra Anlæg til Drift -0,600 -0,600 -0,600 Jfr. spec.i det udsendte forligsmatr.

Ændring - anlæg -25,950 -29,025 -25,005 -26,875
 - = mindreudgifter/merindtægter
 + = merudgifter/mindreindtægt
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Bilag 2: Sammendrag af ændringsforslag til budgetforslag 2019 - 2022

Bevillingstekst - FINANSIERING
Øget garantiprovision -0,200 -0,200 -0,200 -0,200
Lån til betaling af ejendomsskatter og betaling af 
tilslutningsudgifter -2,000    

Ændring - finansiering -2,200 -0,200 -0,200 -0,200

Kasseforbrug jfr. forlig 7,093 124,798 33,798 36,798

 - = mindreudgifter/merindtægter

 + = merudgifter/mindreindtægt

 

 

Ændring på kasseforbrug sfa Forligspartiernes forslag 14,593 -0,702 4,798 0,798
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