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Budget 2020 Aalborg Kommune 

Referat fra budgetforligsforhandlingerne den 22. oktober 2019 

Der er i dag indgået forlig om Aalborg Kommunes budget for 2020 og overslagsårene 2021 – 
2023. 

Budgetforligspartierne er fire af byrådets seks partier – d.v.s. Socialdemokratiet, Enhedslisten, 
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. 

Med budgetforliget skabes en positiv balance i kommunens flerårige økonomi. Det er vigtigt for 
budgetforligspartierne, at de forhold, der særligt har presset kommunens økonomi, håndteres på 
en realistisk måde.  

Det er en udfordring, at finansieringen via bloktilskud ikke følger med udgiftsudviklingen på 
forsørgelsesområdet. Dertil kommer, at Aalborg Kommune årligt lider store tab som følge af 
finansieringsordningen vedrørende forsikrede ledige. I 2020 vil tabet være 195 mio. kr. 

Dette er med til at begrænse råderummet. Alligevel er det lykkedes at skabe forbedringer på de 
centrale velfærdsområder. 

Aalborg Kommune er en kommune i vækst. Midt i oktober 2019 bor der 217.557 borgere i 
kommunen. Det er en vækst på 2.287 borgere siden årsskiftet. 

Den positive befolkningsudvikling medfører stigende udgifter særligt vedrørende 
dagpasningsområdet, ældreområdet og voksen-handicapområdet.  

Aalborg Kommune har store anlægsinvesteringer. Det er nødvendigt for at sikre den nødvendige 
service overfor det stigende antal borgerne og for at understøtte skabelsen af arbejdspladser i 
erhvervslivet. 

Set over de fire budgetår vil der være en opbygning af likviditeten på små 60 mio. kr. 

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 2020 mio. kr. i forhold til forslaget ved Byrådets 1. 
behandling. 

I forhold til det oprindelige budgetforslag har budgetforliget forøget serviceudgifterne med 30,9 mio. 
kr., således at disse nu er 9.206,0 mio. kr. Dette er ca. 74 mio. kr. under den beregnede 
serviceramme. 

Bruttoanlægsudgifterne er reduceret med 9,5 mio. kr., således at disse nu er 664,7 mio. kr. 

Skatteudskrivningsprocenter og –promiller er uændrede i forhold til 2019.   

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

Lånoptagelse 

Social- og Indenrigsministeriet har den 7. oktober 2019 udmeldt lånedispensationer til 
kommunerne for 2020. Aalborg Kommune får lånedispensation på 24 mio. kr. fra lånepuljen til det 
ordinære anlægsområde. I budgetforslaget var indregnet en lånedispensation på 10 mio. kr. D.v.s. 
at der er tale om en forbedring på 14 mio. kr. i 2020. 

Af bekendtgørelsen om kommunernes låntagning fremgår, at kommunerne har adgang til at 
genbelåne lån til betaling af udgifter ejendomsskatter m.v. (indefrosne ejendomsskatter). I 
budgettet kan indregnes en yderligere lånoptagelse på 5 mio. kr. årligt. 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 

KL udsendte den 4. oktober de foreløbige kommunefordelte nøgletal for kommunal 
medfinansiering på sundhedsområdet (KMF), som KL har modtaget fra Sundheds- og 
Ældreministeriet. Aalborg Kommunes udgifter forventes at blive 722,6 mio. kr. I forhold til 
budgetforslaget er der tale om årlige mindreudgifter på 5,856 mio. kr.  

Forskerskat 

Forskerskatteordningen efter kildeskattelovens § 48 E og § 48 F indebærer, at udenlandske 
forskere og nøglemedarbejdere har mulighed for at opnå særligt gunstige skattemæssige vilkår 
ved arbejde i Danmark. I budgetforslaget er der forudsat indtægter fra forskerskatteordningen i 
2020 på 8,1 mio. kr. Såfremt det forudsættes, at indtægterne i 2020 – 2023 bliver på niveau med 
den foreløbige afregning i 2019, vil indtægtsbudgettet kunne hæves med 2,2 mio. kr. årligt i 2020 -
2023. 

Finansloven for 2020 

Regeringen har fremlagt forslag til Finanslov for 2020. Når Folketinget har vedtaget Finanslovens, 
og når eventuelle konsekvenser for Aalborg Kommune er kendte, drøftes disse først blandt 
budgetforligspartierne, hvorefter der er behandling i udvalg, Magistrat og Byråd. 

Jobvækst gennem forstærket indsats for tiltrækning af virksomheder og eksport 

Aalborg og Nordjylland har haft en lav jobvækst de senere år. Set i perioden 2013-2019 har 
jobvæksten i Aalborg ligget på 8,8% og i de øvrige nordjyske kommuner på 3,7%. 
Landsgennemsnittet ligger på 9,5% og for København (15,5%), Aarhus (14,5%), Odense (11,5%), 
så Aalborg og Nordjylland sakker bagud ud i forhold til at skabe nye jobs. 

Der er stort fokus på ledighedsbekæmpelse med udgangspunkt i “udbuddet” af arbejdskraft. En 
anden tilgang er at stimulere væksten og dermed “efterspørgslen” efter arbejdskraft. Det er til 
enhver tid virksomhederne, som skaber vækst og jobs, men man kan understøtte vækst og 
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jobskabelse ved forskellige erhvervsfremmeinitiativer. Dertil kommer, at virksomhedskonsulenterne 
ved BusinessAalborg samarbejder med og henviser til Jobcenter Aalborgs ydelser og tilbud i 
kontakten med virksomheder. 

 Erfaringer viser, at to indsatser kan påvirke jobvæksten effektivt: 

1. Forstærket indsats for tiltrækning af virksomheder. Der har været gode erfaringer og succes
gennem de seneste par års indsats på at tiltrække udenlandske investeringer via Invest in Aalborg
og indsatsen på Kina. En yderligere investering på kr. 1 mio. kr. (Eventuelt gearet med øvrige
midler), ville kunne bidrage effektivt og direkte til jobskabelsen.

2. Mere eksport giver mere vækst. Der er positiv udvikling i de aalborgensiske eksporterhverv,
men der er fortsat 8.021 virksomheder ud af 9.239 virksomheder i Aalborg, som ikke eksporterer.
En indsats og investering fra Aalborg Kommune på 1 mio. kr. for at skabe endnu mere eksport,
ville kunne øge beskæftigelsen i eksporterhvervene.

Med henblik på yderligere at fokusere erhvervsstrategiens forskellige initiativer på jobvækst, 
gennemføres der i 2020 en ekstern evaluering, herunder formulering af KPI’er for indsatsen. 
Evaluering foretages i regi af Aalborg Erhvervsråd. 

Øget indsats for jobvækst i Business Aalborg 

Business Aalborg vil med afsæt i Jobvækstpakken lave en øget indsats for at skaffe flere 
virksomheder til Aalborg-Alliancen samt skaffe flere jobåbninger til ledige aalborgensere. 

Iværksætterråd 

Der nedsættes et Iværksætterråd. 

Erhvervsuddannelser 

Erhvervslivet i Aalborg Kommune kalder på faglært arbejdskraft. Aalborg Kommune vil i det 
kommende budgetår arbejde målrettet med, at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. 
Indsatsen skal gå på flere ben.  

Folkeskolerne skal benytte virksomhedsforlagt undervisning og fokusere på implementeringen af 
de nye praksisvalgfag i udskolingen. Skoleforvaltningen sørger for, at der bygges bro mellem 
lærerne i folkeskolen og virksomhederne. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal bidrage til at flere unge med en 
studentereksamen vælger en erhvervsuddannelse. I et samarbejde mellem uddannelsesrådet og 
gymnasierne målrettes en indsats for, at nogle af disse unge efterfølgende vælger at tage en 
erhvervsuddannelse.  

De kommende budgetår vil Aalborg Kommune arbejde for, at få virksomheder til at give 
praktikpladsgaranti indenfor de fag, der mangler faglært arbejdskraft. Aalborg Kommune som 
arbejdsplads tager ligeledes ansvar i forhold til at etablere lærepladser. 

For nogle unge er den bedste uddannelsesvejledning er at være i beskæftigelse. Ungdommens 
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Uddannelsesvejledning skal afprøve mulighederne for, at unge uden uddannelse kommer i 
beskæftigelse for at blive afklaret til uddannelse.  

Effektivisering og optimering i Aalborg Kommune 

I forberedelsen af Budget 2020 blev der gennemført en ekstern nøgletals- og 
effektiviseringsanalyse på beskæftigelsesområdet i Aalborg Kommune med tilhørende opstilling af 
overordnede besparelsespotentialer. Budgetforligspartierne er enige om at udbrede 
arbejdsprocessen med eksterne nøgletals- og effektiviseringsanalyser til den resterende del af 
kommunen med henblik på at identificere yderligere besparelsespotentialer til efterfølgende 
omprioritering. 

 De kommende analyser vil samtidig, som afledt effekt, kunne tilvejebringe nyttig viden omkring 
effektiv organisering i og på tværs af Aalborg Kommune. 

 Der budgetteres på baggrund af indsatsen med en besparelse på 5 mio. kr. i 2020, stigende til 7,5 
mio. kr. i 2021 og 15 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023. Arbejdet med analyserne forankres i 
budgetforligspartierne i tæt samspil med Direktørgruppen, der vil have det koordinerende ansvar 
for processen. 

Grøn fond 
I Aalborg Kommune er bæredygtighed og den grønne omstilling højt politisk prioriteret – både i 
forhold til de overordnede ambitioner om at blive Danmarks Grønne Testcenter, men i ligeså høj 
grad i bevidstheden om, hvad hver enkelt af os kan gøre i hverdagslivet. 

 På den baggrund igangsættes der, når Aalborg Kommunes nye bæredygtighedsstrategi er politisk 
godkendt, konkrete handlingsinitiativer målrettet både kommunes ansatte og borgerne i Aalborg 
Kommune. For at sikre prioritering og kvalitet i disse indsatser afsættes der 3 mio. kr. fra 2021 og 
frem. 

 Indsatsen forankres i Direktørgruppen, der får til opgave både at udarbejde forslag til indsatser, 
samt sikre relevant opfølgning herpå.  

Medfinansiering af fleksjob 
Fleksjob er en mulighed for at arbejde, hvis arbejdsevnen er så nedsat, at man ikke kan klare et 
ordinært job. I kølvandet på ordningens indførelse i slutningen af 1990’erne, afsatte byrådet ad 
flere omgange midler til en central pulje, der gjorde, at kommunens arbejdssteder gratis kunne 
ansætte en person i fleksjob. Fra 2016 besluttede byrådet fortsat at yde tilskud til de borgere, der 
på det tidspunkt var ansat efter ordningen, men samtidig, at der herefter ikke ville blive ydet tilskud 
til nyansættelser i fleksjob. Det anses at være rimeligt, at de enkelte arbejdssteder i højere grad 
medfinansierer fleksjobbene. Derfor indføres en egenbetaling pr. fleksjob på 2.000 kr. om 
måneden. Egenbetalingen og reduktion af udgifterne til fleksjob vil samlet give en årlig 
budgetmæssig forbedring på 7,5 mio. kr., som anvendes til at reducere følgende besparelser på 
beskæftigelsesområdet:  

- Uddannelse af ledige
Som led i en omlægning af indsatsen i jobcentret sker der en reduktion af midlerne til
aktivering af ledige.
Det er dog vigtigt fortsat at kunne uddanne ledige til de jobåbninger, hvor virksomhederne
mangler kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er det et element i at sikre, at flere ufaglærte
bliver faglærte. Derfor reduceres de planlagte besparelser i jobcentret med 2,1 mio. kr.

5



- Ressourcecenter Aalborg
Ressourcecenter Aalborg (RCA) kan gennem en kombination af værkstedsforløb og
produktions-opgaver afklare ressourcer og arbejdsevne for grupper af ledige og
sygemeldte, hvor en virksomhedsplacering ikke er mulig. RCA har således en vigtig rolle i
f.eks. at sikre, at borgere hurtigt kan få en afklaring af, om de er berettiget til et fleksjob.
Derved har RCA også en vigtig rolle i at forebygge, at borgere kommer på passiv
førtidspension, men i stedet får et aktivt arbejdsliv. For fortsat at sikre en hurtigere afklaring
af borgere til f.eks. fleksjob reduceres besparelsen på RCA med 2,0 mio. kr.

- Mentorstøtte til ledige
Der kan som led i beskæftigelsesindsatsen bevilges mentorer, der f.eks. kan støtte
borgerne i forhold til at fastholde bolig, uddannelse eller job som led i at blive
selvforsørgende. Ordningen gives primært til unge enlige under 30 år. Som led i en
besparelse er det nødvendigt at reducere i denne indsats, men dog ikke i det foreslåede
omfang. Derfor reduceres de planlagte besparelser i jobcentret med 2,0 mio. kr.

- Indsats for grønlændere videreføres
Selv om de har haft et arbejdsliv på Grønland, så ender turen til Aalborg Kommune for alt
for mange grønlændere med ledighed. Mange ender endda som udsatte. De gode
erfaringer, der er med at få grønlændernes kompetencer i spil på byens arbejdspladser skal
derfor videreføres og udvikles. Derfor fjernes den planlagte besparelse på 0,5 mio. kr.

- Kollegium for enlige mødre videreføres
Skovpark Kollegiet er et tilbud til unge kvinder under 25 år, der er alene med et barn eller er
gravide uden en samlever. Målet for tilbuddet er at skabe trygge rammer- og støtte op om,
at de unge kvinder starter på- og fuldfører en uddannelse. I forbindelse med kollegiet har
der været ansat 1,25 normering til medarbejdere, der har stået for aktiviteter, lektiestøtte og
andet på stedet. Det vurderes, at kollegiet er et vigtigt element i at bryde den sociale arv,
og at sikre at flere unge mødre får en uddannelse. Derfor afsættes 0,9 mio. kr. til at
videreføre kollegiet.

Fokuseret indsats 

Antallet af borgere på dagpenge i Aalborg Kommune er højt. Det betyder også, at der er borgere 
der overgår fra dagpenge til kontanthjælp. For at forebygge eksklusion fra arbejdsmarkedet skal 
der udarbejdes en konkret model der sikrer, at borgere bliver støttet i intensiv jobsøgning i den 
sidste del af dagpengeperioden. Bærer denne indsats ikke frugt mødes den pågældende med 
øjeblikkeligt krav om aktivering efter en individuel vurdering - herunder eventuelt nytteaktivering. 
Den endelige model besluttes aftales i forligskredsen. 

Flere skal med 

Der er – fra beskæftigelsesprogrammet ”Flere skal med” – gode erfaringer med at få skabt en 
tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere, der i mange år har været på kontanthjælp med sociale, 
sundhedsmæssige eller personlige problemer.  Selv få løntimer kan være første skridt på vej til et 
fuldtidsjob. Det giver selvværd og et socialt netværk.  Aalborg Kommune vil søge staten om tilskud 
fra programmet ”Flere skal med II”. Det er således vurderingen, at en investering på 2,0 mio. kr. 
kan være med til at udløse en statslig bevilling under dette program på (maximalt) 13.6 mio. kr. Det 
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samlede formål for projektet er fortsat at få flere såkaldt aktivitetsparate borgere fra kontanthjælps-
systemet i gang med almindelige løntimer på arbejdsmarkedet.  Investeringen- og den forventede 
statslige bevilling vil blive brugt til at sænke sagstallet for de lediges jobformidlere. Derved kan der 
skabes en tættere relation mellem jobformidleren og den ledige. Det er, for denne målgruppe, 
første skridt mod at finde det rigtige job. Finansieringen sker via overførsler i Familie- og 
beskæftigelsesforvaltningen.  

Løfte til alle ledige dimittender 

De videregående uddannelser har haft en enorm betydning for Aalborg Kommunes udvikling. Det 
samme har de mange studerende, der vælger at tage deres uddannelse i kommunen. I takt med et 
stigende optag af studerende vokser antallet af nyuddannede ledige dimittender også.  Det er 
vigtigt, at de nyuddannede får lejlighed til at bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet. 
Samtidig er ledigheden et stigende problem for kommunens økonomi.  Alle ledige dimittender får 
fremover det løfte, at jobcentret fra dag 1 vil hjælpe med til at kvalificere deres jobsøgning og få 
deres kompetencer bragt i spil. Dette vil blive fulgt op af en forstærket indsats for at matche ledige 
med jobåbninger, tilbud om virksomhedspraktik efter senest 13 ugers ledighed, særlige jobklubber 
samt intensiv jobsøgning for langvarigt ledige dimittender. Der afsættes 5,5 mio. kr. til dette. Fra 
2021 og frem forventes i første omgang en besparelse på overførselsindkomster på 2.0 mio. kr. 
Såvel indsats som besparelse vurderes i løbet af 2020 mhp. evt. justeringer. 

Besparelser på dagpasningsområdet trækkes tilbage. 

Der var lagt op til at reducere i daginstitutionernes vikarbudget i sommerferien samt at skære i 
åbningstiden med en time om ugen. Begge forslag er rullet tilbage. Samtidig er de foreslåede 
besparelser om at lukke 24 aftenpladser i børnehaven Fuglsang trukket tilbage, ligesom den 
foreslåede omlægning af 20 natpladser til aftenspladser på Sdr. Skovvej annulleres. Hermed er der 
fortsat mulighed for pasningstilbud i aften- og nattetimerne. 

Vuggestuepladser i landsbyordningen i Bislev 
Landsbyordningen i Bislev, hvor der nu er 20 børn i alderen 3-5 år, indrettes, så der også bliver 
plads til 7 vuggestuebørn. Der afsættes til etablering og drift 0.5 mio. kr. Iværksættelsen drøftes og 
aftales i forligskredsen.  

Der tale om et treårigt pilotprojekt, hvorefter ordningen evalueres. 

Rammebesparelse på de tre Fritidscentre i Aalborg Øst 
Det er vigtigt at kunne planlægge indsats og åbningstider dynamisk, så tilbud og åbningstid 
matcher børne- og ungegruppens behov og bevægelse i området. Besparelsen på Herningvejens 
Ungdomsklub reduceres med 0.5 mio. kr., og samtidig vil der ske en drøftelse den endelige 
udmøntning af besparelsen mellem fritidscentrene i området. Den endelige udmøntning sker 
således efter dialog med området og besluttes endeligt af Familie- og Socialudvalget. 

Særlige fritidstilbud til unge over 18 år 

Besparelsen på fritidstilbud til unge med særlige behov reduceres med 0,3 mio. kr. i 2020 og 1,0 
mio. kr. fra 2021. Samtidig sikres det, at de 18 - 20 årige med behov fortsat tilbydes et særligt 
fritidstilbud. 
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Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland 

På Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilføres de nødvendige midler til at sikre et 
fortsat højt specialiseret niveau på tilbuddet. Budgettilførslen er nødvendig i kraft af at flere af de 
øvrige Nordjyske Kommuner har valgt ikke at indgå en fornyet aftale. Der tilføres 2,8 mio. kr. i 2020 
og 2,0 mio. kr. årligt fra 2021  

Demensområdet 

På demensområdet afsættes midler til den fortsat drift af Aktiv med Demens, der er et uvisiteret 
rådgivnings- og aktivitetscenter til hjemmeboende borgere med en lettere til moderat 
demenssygdom og deres pårørende. Der er ligeledes afsat midler til den fortsatte drift af det 
praksisnære team der yder faglig rådgivning til plejehjemspersonalet i særlige borgerforløb. Der 
afsættes i alt 2,0 mio. kr. årligt til den fortsatte drift af tilbuddene. 

Flere elever på SOSU-uddannelserne 

Dimensioneringsaftalen for SOSU-uddannelserne medfører at Aalborg Kommune skal optage flere 
elever i praktik som SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter i årene 2020-2021. Merudgifterne til den 
øgede dimensionering forudsættes finansieret af trepartsmidlerne. Trepartsmidlerne vil således 
fremadrettet hovedsageligt blive anvendt til elever og til opkvalificering af ufaglært arbejdskraft. Der 
afsættes 3,6 mio. kr. i 2020, 6,7 mio. kr. i 2021, 5,2 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2023. 

Tilbagerulning af besparelse på aktivitetsområdet 

Besparelserne på aktivitetsområdet på 0,5 mo.kr. rulles tilbage således at aktivitetscentrene også 
fortsat har mulighed for at rumme komplekse borger, der udsluses gennem efterbyggelsesteamet. 

Øget normering i aften- og nattevagt på plejehjem 

Der tilføres i alt 6 mio. kr. årigt til at øge normeringen i aften- og nattevagt på kommunens 
plejehjem. 

Læger på plejehjem 

Der i tilføres 0,6 mio. kr. årligt til at videreføre ordningen med faste læger på plejehjem, således at 
den sundhedsfaglige rådgivning til plejehjemspersonalet kan fortsætte efter ophør af ekstern 
finansiering.  

Rekruttering og fastholdelse på ældre- og sundhedsområdet samt skabelse af jobåbninger 
til ledige 

I de kommende år vil behovet for medarbejdere til at løse opgaver på ældre- og sundhedsområdet 
være stærkt stigende. Det stigende behov skyldes to forhold nemlig et stigende antal ældre med 
behov for hjælp samt pensionering af de store årgange. Ældre- og sundhedsområdet har behov for 
uddannet arbejdskraft og derfor øges antallet af elevpladser med 26 SSH-elever og 44 SSA-elever 
i budget 2020. 
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Aalborg Kommune har indgået en aftale med FOA omkring styrket rekruttering og fastholdelse af 
medarbejdere. I aftalen lægges op til øget anvendelse af senioraftaler. I lighed med rammeaftalen 
mellem KL og de faglige organisationer, der opfordrer til at medarbejdere på 60 år og derover efter 
eget ønske kan gå ned i arbejdstid med fuld pensionskompensation. 

For at understøtte skabelsen af jobåbninger til ledige forudsættes følgende forhold at være 
gældende ved udmøntning af de flere elevpladser og senioraftalerne: 

• Ledige tilskyndes til at søge ansættelse som ufaglærte med henblik på uddannelse til SSH
og SSA – 28 ledige tilbydes ansættelse jf. FOA-aftalen pr. år.

• Ledige med sundhedsrelaterede professionsbachelor uddannelse tilbydes omskoling til
SSA og ansættes som ufaglært på vilkår som i FOA-aftalen

• Omsætningen af frigjort timer ved indgåelse af seniorordninger monitoreres med henblik på
sikring af nye stillinger

• Der oprettes mindst 10 IGU-forløb i Ældre- og sundhedsafdelingen, ÆHF bla. på plejehjem
og i hjemmeplejen

• For at sikre rekrutteringen til SSH- og SSA-uddannelsen tilbydes voksenelevløn til
ufaglærte på det såkaldte GF2 forløb

• Der ansættes ”Læringsbuddy” i lighed med Regionens ordning til at støtte SSH- og SSA-
elever og som hjælper eleverne via sparring til færdiggørelse af deres uddannelse

Ovenstående implementeres indenfor en økonomisk ramme på 1,5 mio. kr., hvoraf 700.000 kr. går 
til senioraftaler indenfor Ældre- og sundhedsområdet. 

Lollandshus 

Bygningen der i dag rummer Lollandshus sælges ved fraflytning til privat under forudsætning af, at 
provenuet svarer til tidligere projekt for ungdomsboliger. 

Fortsat udbygning af plejehjemspladser 

Der er i budgetforliget sikret midler til den fortsatte udbygning af plejeboligmassen i Aalborg 
Kommune. 

I Gandrup opføres et nyt plejehjem med 50 almene boliger. Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2022 og 
netto 7 mio. kr. i 2023. Grundkapitalindskuddet på 9,6 mio. kr. afholdes af By- og 
Landskabsforvaltningen og er fuldt finansieret af indtægter fra det kommunale grundsalg på 10,6 
mio. kr. 

I Storvorde udvides plejehjemmet med i alt 10 almene boliger. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2022 og 
netto 0 mio. kr. i 2023. Grundkapitalindskuddet på 1,8 mio. kr. afholdes af By- og 
Landskabsforvaltningen og er fuldt finansieret af indtægter fra det kommunale grundsalg på 1,9 
mio. kr. 

Det nye plejehjem i Klarup nednormeres fra 75 til 60 pladser. Det betyder at udgiften til 
grundkapitalindskud reduceres med 2,2 mio. kr. 

Cyklisme – Med gode forbindelser 

Nøgletal viser at cyklismen både på landsplan og i Aalborg er faldende. Budgetforligspartierne 
ønsker at understøtte, at denne udvikling kan vendes. 

Der afsættes derfor 5,0 mio. kr. pr. år til drift og vedligehold af cykelstier, så fremkommeligheden 
øges og flere vælger cyklen. 
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Investering i bedre forhold for cyklisme understøtter flere af pejlemærkerne I Aalborg DNA – ikke 
mindst ”Med gode forbindelse” og ”I grøn balance”. Bedre forhold for cyklister vil medvirke til at 
flere vælger cyklen til - både til arbejde, uddannelse og som pendling. 

Og der er gevinster – forskning peger b.la. på følgende: Knap 6 kr. i samfundsmæssige 
besparelser pr. km når cyklen erstatter bil, Øget livskvalitet og færre 

sundhedsudgifter og Høj intern forrentning af supercykelstiprojekter (11%). 

Parkering omkring Sauers Plads 

Med budgetforslaget udvides antallet af p-pladser i området omkring Sauers Plads med op til 160 
pladser. Det sker ved at lave parkeringspladser på fladen på arealer ved Toldstrupsgade, der 
ligger syd for det nuværende p-hus på Sauers Plads i retning med Jyllandsgade. 

Til budget 2019-22 blev det aftalt, at der i 2019 skulle ske en afklaring af parkeringsforholdene 
omkring p-huset på Sauers Plads. Der blev derfor i budgetårene 2019 og 2020 afsat anlægsbudget 
til at udbygge p-huset på Sauers Plads med et ekstra dæk. Med budgetforslagets løsning med 
parkering på fladen bortfalder planen om udbygning med et ekstra dæk. Samlet over 2019 og 2020 
giver det en netto besparelse på 10 mio. kr. på dette projekt. 

Forligspartierne er enige om, at løsningen med parkering på fladen giver en bedre helhedsløsning 
– samtidig med at den skaber yderligere op til 70 bynære parkeringspladser i forhold til løsningen
med udbygning af p-huset.

Som forberedelse af planlægningen i forhold til den tidligere Kjellerupsgade skole indtænkes 24 af 
de 160 pladser til opfyldelse af en fremtidig plans afledte parkeringsbehov. 

Indenfor den samlede økonomi sikres midler til det nye forslag til parkeringsprojekt, hvor der 
afsættes i alt 5,5 mio. kr. i anlægsudgift i 2020. Heraf forventes knap 50% at kunne finansieres fra 
Aalborg Kommunes parkeringsfond. 

Arealerne, der tages i anvendelse til parkering rummer i dag bl.a. skaterbane og legeplads. Som 
led i budgetforliget flyttes disse anlæg til andre arealer i midtbyen. 

Sideløbende med etablering af det nye parkeringsareal, udbydes p-huset på Sauers Plads til salg. 
Salget finder sted, når det nye p-anlæg er etableret. Der er indarbejdet et forventet salgsprovenu i 
2020.  

Inden udbudsprocessen igangsættes, drøftes vilkår for brugere af det nuværende P-hus i 
budgetforligspartierne. 

PlusBus og Midtbyplan kræver omdannelse i midtbyen 

PlusBussen (BRT) skal køre fra 2023. Det kræver, at der samtidige laves mindre anlægsarbejder i 
midtbyen, så fremkommeligheden for bybusserne kan sikres i anlægsfasen for PlusBus. 

Der er derfor afsat midler til mindre ombygninger i Danmarksgade (1,6 mio. kr.), hvortil bybuslinjer 
omlægges, og krydset Jernbanegade, Danmarksgade, Prinsensgade (4,0 mio. kr.). 
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Legeplads på Frederikstorv 

Som et led i den videre udvikling af Frederiks Torv som et attraktivt byrum afsætte 1,5 mio. kr. i 
2020 til etablering af en legeplads. Dette erstatter også legepladsen ved Sauers Plads. 

 

Skiltepolitik 

Der skal gøres en aktiv indsats i forhold til kommunens skiltepolitik. 

 

Fortsat byudvikling – byudvikling og Oplandsbyer 

Med budgetforslaget afsættes midler til, at der kan fortsættes byudvikling i Oplandsbyerne. Der 
afsættes 5,0 mio. kr. i 2022 og 2023 til at afrunde det store oplandsbyprojekt, hvor der har været 
afsat 28,0 mio. kr. over 4 år. Med midlerne kan der udføres særligt ønskede projekter, der ikke blev 
prioriteret i første runde. 

Også byudviklingsplan for Skalborg følges der op på. Med 2,0 mio. kr. i 2020, der er fremrykket, 
kan der igangsættes nogle mindre projekter i bydelen, så byudvikling kan sættes på dagsordenen 
igen.  

 

Nedrivningspulje – forfaldne huse 

I 2022 og 2023 afsættes 0,5 mio. kr. pr. år. Der udarbejdes beskrivelse af muligheder og 
medfinansiering til prioritering i Budgetforligspartierne. 

 

Rumlestriber Rærup-Stae 

På en stræk mellem Rærup og Stae etableres der såkaldte ”rumlestriber” så trafiksikkerheden for 
cyklister styrkes. 

 

Støttet byggeri – også i oplandsbyer og landdistrikter 

Indenfor det støttede byggeri prioriteres projekt i Frejlev herunder seniorboliger, hvor der er forhold 
til vækst og udvikling er meget få almene boliger. Der afsættes op til 7 mio. kr. til 
grundkapitalindskud. 

For at kickstarte byudvikling og bosætning i de mindre oplandsbyer afsættes i 2021 og 2022 3 mio. 
kr. pr. år til grundkapitalindskud til projekter, der vil sikre almene boliger – og dermed et mere 
varieret boligudbud. Dette sikrer at mulighed for at blive boende i sit lokalområde i et passende 
boligtilbud styrkes. 

 

Finansiering sker ved dels ikke at gennemføre støttet boligbyggeri på Frederik Bajersvej og dels 
ved at overføre midler fra den såkaldte ”jordfond” til landdistrikterne. 

 

Landsbypedeller  

Forligspartierne ønsker at understøtte landsbyer og landdistrikter i de mange gode tiltag 
eksempelvis Samråd og lokale ildsjæle gør for at sikre gode rammer for fællesskabet. 
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Aalborg Kommune har tidligere haft en Landsbypedelordning, hvor seniorjobbere i regi af Aalborg 
Kommunes entreprenørenhed (EBL) løste opgaver i byer og landsbyer. Budgetforligspartierne 
ønsker at en sådan ordning genetableres. 

 

I dialog med relevante interessenter udarbejdes i efteråret 2019 et forslag til ordning – herunder en 
beskrivelse af opgaver, rammer og dialogpartnere – der efterfølgende drøftes i 
Budgetforligspartierne. I beskrivelsen vurderes blandt andet, hvordan samspillet med den øvrige 
organisation kan sikre løsning af flest mulige opgaver.  

Der afsættes 1,0 mio. kr. pr. år til opgaven.  

 

Togstop 

Aalborg Kommune indgår i en drøftelse med Region Nordjylland om betjening af eksiterende 
stationer samt eventuelt etablering af nye togstop på de banestrækninger, som Nordjyske 
Jernbaner betjener i Aalborg Kommune. Idet der henvises til regionens budgetforlig 2020 – 2023 
kan de nye stationer ikke betjenes førend 2024. 

 

Fagdelt undervisning 

Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2021 til den fagdelte undervisning med 
henblik på at sikre skolerne de samme forudsætninger for den fagdelte undervisning fremadrettet 
som i skoleåret 2019/2020 i forhold til antallet af lærere i klasserne, mulighederne for holddeling 
osv. 

 

Skoleledelse 

Det er aftalt, at der indføres fælles ledelse mellem mindre og større skoler i Aalborg Kommune. 
Skoleforvaltningen skal inden 1. juni 2020 gennemføre en proces med henblik på udarbejdelse af 
et beslutningsgrundlag med forskellige modeller og strukturer for fælles ledelse. Det er hensigten, 
at en model fortsat skal understøtte ledelse tæt på kerneopgaven. Den endelige model for fælles 
ledelse skal være implementeret fra skoleåret 2021/2022. 

  

Det er aftalt, at den budgetmæssige besparelse ved fælles ledelse skal udgøre -2,0 mio. kr. i 2021 
og -3,0 mio. kr. årligt fra 2022. Der er således ikke besparelser i 2020. 

 

Playmakerordningen 

Den fælles playmakerordning på kulturområdet mellem Skoleforvaltningen og Sundhed- og 
Kulturforvaltningen nedlægges.  

 

Skolemad 

Det har vigtigt for budgetforligspartierne, at skolebørnene i Aalborg Kommune har mulighed for at 
godt og sundt måltid mad i løbet af skoledagen. Det er derfor aftalt, at der frem mod budget 2021 
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skal udarbejdes modeller for etablering af et bredt fælles skolemadstilbud for kommunens skoler 
som også tager højde for levering og anretning af den sunde skolemad, samt muligheder for en 
differentieret betalingsmodel, hvor økonomiske udfordrede familier kan søge tilskud til 
madordningen. Modellen skal udarbejdes ved inddragelse af MadService Aalborg.  

 

Skoleforvaltningen  

Det er aftalt, at der foretages en reduktion på 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 på Skoleforvaltningens 
administrative opgaver. Herunder en forventning om at forvaltningens formidlingsopgaver justeres 
og målrettes. Reduktionen sker i bevillingen til centralforvaltningen i Godthåbsgade. 

 

Pædagoger i undervisningen 
Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2020 og 5,7 mio. kr. årligt herefter til pædagoger i undervisning med 
henblik på at sikre de samme forudsætninger for pædagogkompetencer i undervisning 
fremadrettet som i skoleåret 2019/2020. Dermed sikres det, at der vil være uændrede 
pædagogkompetencer på både mellemtrinnet samt i udskolingen med henblik på bl.a. fortsat at 
kunne bidrage elevernes sociale og personlige udvikling som en del af undervisningen, herunder 
særlige forløb for udfordrede elever.  
 

 

Effektivisering af flextrafik 

Aalborg Kommunes udgifter til flextrafik, dvs. kørsel af borgere, som af forskellige grunde er 
visiteret til kommunal kørsel, er markant stigende. Samtidigt er antallet af visiterede borgere 
næsten uændret, hvilket kan tyde på et skred i bevillingspraksis. Nordjyllands Trafikselskab (NT) 
vurderer, at der er et betydeligt effektiviseringspotentiale i kommunerne, blandt andet ved 
tilpasning af serviceniveauer og bedre koordinering og udnyttelse af vogne. Der afsættes derfor en 
rammebesparelse på flextrafik på 3 mio. kr. i 2020 og yderligere 3 mio. kr. i overslagsårene, 
svarende til i alt 6 mio. kr. fra 2021 og frem.  

Aalborg Kommune og NT gennemfører i fællesskab en analyse af visitation og organisatorisk 
setup og kommer med forslag til konkrete tiltag og forventet fordeling af effektiviseringen. Analyse 
og forslag drøftes af budgetforligspartierne primo 2020 mhp. den konkrete udmøntning. Der 
gennemføres ultimo 2020 en evaluering af, om besparelsen kan realiseres.   

 

Kampagner om seksuel sundhed 

I budget 2020 prioriteres 200.000 kr. til unges seksuelle sundhed. Formålet er at komme 
systematisk rundt om de forpligtende mål, der gælder for seksualundervisning og derved styrke de 
unges kompetencer til at handle og træffe valg i forhold til deres sundhed og trivsel. 

 

Folkeoplysende foreninger 

Der tilføres 1,5 mio. kr. til Folkeoplysningsudvalgets ramme til at understøtte folkeoplysende 
foreninger, fx idrætsforeninger og aftenskoler. Med tilførslen neutraliseres den planlagte 
besparelse, og rammen hæves med netto 0,5 mio. kr.  
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Skaterbane 

Skaterbanen ved Th. Sauers Plads nedlægges mhp. etablering af parkeringspladser. 
Placeringsmuligheder for en ny skaterbane afdækkes i samspil med skatermiljøet, fx i Karolinelund 
eller ved Streetfood. Der søges fundraiset til nyt og tidssvarende skateranlæg. Der afsættes 3 mio. 
kr. 

 

Udviklingsmidler til landdistriktet 

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 i udviklingsmidler til anlæg i landdistriktet.  

 

Aalborghus Slot 

Projektet med at flytte Nordjyllands Historiske Museum til Aalborghus Slot skrinlægges. Der 
optages forhandlinger med Nordjyllands Historiske Museum om at realisere visionen for et 
moderne museum i eksisterende rammer.  

 

Binderup Å 

Der er bevilget midler til at  fjerne spærring ved Binderup Mølle Dambrug og naturgenopretning i 
ådalen.  

Binderup Å er i dansk sammenhæng helt unik, og der er nu midler til at fjerne den sidste spærring i 
vandløbet. En samtidig indsats i forhold til naturgenopretning i Ådalen vil være et meget  vigtigt 
bidrag til at bevare områdets naturtyper og en række arter på regionalt og nationalt plan.  

 

Indkøbsaftaler/udbud 

I budgetforslaget er indarbejdet mindreudgifter til køb af varer og tjenester på brutto 4,0 mio. kr. 
som følge af nye udbud. Ifølge incitamentsmodellen forbliver 40 pct. af besparelserne på de 
institutioner m.v., der foretager indkøbene – d.v.s. 1,6 mio. kr. Nettobeløbet efter incitamentsmodel 
på 40 pct. er 2,4 mio. kr. Der skal gennemføres 18 udbud. Der er allerede gennemført syv udbud, 
som har givet et bruttoprovenu på 3,7 mio. kr. Det antages, at de resterende 11 udbud giver 4,0 
mio. kr., hvorefter det samlede bruttoprovenu vil være 7,7 mio. kr. - og netto 4,6 mio. kr. Det er en 
forbedring på 2,2 mio. kr. 

 

Ændring af betegnelse på bevilling 

Inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ændres sektornavn (bevilling), således at 
”Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration” ændres til ”Sektor 
Myndighed og administration”. 

 

Bruger- og adgangsstyring 

I Aalborg Kommune er der mere end 20.000 IT-brugere og mere end 350 systemer. Det anslås, at 
der årligt bruges 10-15 årsværk på brugeradministration og 7-12 årsværk på kontroller og 
opfølgning. 
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I 2020 gennemføres udbud af IT bruger- og adgangsstyringsløsning indenfor en forventet 
udgiftsramme på 4 mio. kr. Udgiften afholdes af opsparede midler i IT Centret (resultatcenter), idet 
en intern lånepulje vedrørende udrulning af fibernet er ved at være tilbagebetalt. Direktørgruppen 
behandler, inden udbuddet iværksættes, forslag til principper for ressourceanvendelse, 
organisering og gevinstrealisering. Gevinstrealiseringen fastlægges nærmere ved 
budgetlægningen for 2021. 

 

Demografiregulering af børnetal 

Det foreslås, at der på dagpasningsområdet (0-2-årige) foretages en regulering af 
budgettildelingen baseret på det faktiske børnetal ultimo 2020.  

 

 

 

 

15



22-10-2019 21:03

Bilag 1. Resultatopgørelse 2020-2023 

Resultatopgørelse 2020-2023 - Skattefinansieret område
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023
Skattefinansieret område
Skatter (statsgaranti i 2020 - forventet statsgaranti 2021-23) -10.130,6 -10.479,2 -10.822,5 -11.189,2
Tilskud, udligning og div. reguleringer, ekskl. likviditets- og beskæftigelsestilskud -2.848,5 -2.902,6 -2.936,1 -2.887,5
Modregning i statstilskud vedr. Parkeringsindtægter 20,0 20,0 20,0 20,0
Beskæftigelsestilskud 2020 - forudsat uændret 2021-2023 -309,9 -309,9 -309,9 -309,9
Huslejemoms 1,0 1,0 1,0 1,0
Renter og garantiprovision -6,0 -5,5 -5,5 -5,5
A. Indtægter i alt -13.274,0 -13.676,2 -14.053,0 -14.371,1
Driftsvirksomhed  (udgifter)
Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb, ekskl forsikrede ledige 12.606,1 12.623,0 12.616,5 12.611,8
Udgifter til forsikrede ledige (inkl. forudsat reduktion sfa. Aalborg-alliancen på 12 
mio. kr.) 505,0 505,0 505,0 505,0
Lønfremskrivning 2021-2023 165,5 370,0 581,3
Hensat budgetgaranti m.m. jfr.  KL's tilskudsmodel 2020-23, inkl. satsregulering 109,4 226,7 297,6
Hensat til takstregulering serviceudgifter, 2020-2022 40,8 82,6 125,5
KL- Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering 2020-23, jf tilskudsmodel 0,0 24,4 49,5 75,4
B. Drift i alt (udgifter) 13.111,2 13.468,0 13.850,3 14.196,5

C. Resultat af ordinær drift (A+B) -162,8 -208,2 -202,7 -174,5
Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning) 
Bruttoanlægsudgifter 394,6 432,5 279,4 189,1
Lånefinansieret anlæg, eksklusive Hals-Egense færge 100,5 69,7 61,6 61,6
Ny Færge - Hals-Egense - Grøn omstilling -lånefinansieret 70,0
Rammereduktion til senere fordeling -50,0 -50,0 -50,0
Anlægsindtægter -196,5 -206,1 -117,3 -106,7
D. Anlægsvirksomhed i alt - ekskl. Plusbus 298,6 246,1 243,7 94,0

E. Resultat af skattefinansieret  område (C+D) 135,7 37,9 40,9 -80,6
Finansieringsposter
Indskud i Landsbyggefonden 51,0 31,0 9,2 0,0
Frigivelser, el-deponeringer -98,7 -98,7 -9,3 0,0
Frigivelser, deponeringer -6,0 -7,1 -7,1 -7,1
Diverse øvrige balanceforskydninger 2,7 2,7 2,7 2,7
Lånoptagelse skattefinansieret område - Energiinvesteringer mm. -105,5 -74,7 -66,6 -111,3
Lånoptagelse - Hals-Egense færge -70,0
Lånedispensation -24,0 -10,0 -10,0 -10,0
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld 77,5 79,3 80,3 80,0
Nettoafdrag på ældreboliger 22,1 22,7 23,3 23,8
F. Finansieringsposter i alt -80,9 -54,8 -47,5 -21,9

G. Resultat 54,8 -16,9 -6,6 -102,5
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -199,9
H. Resultat efter tilskud styrkelse likviditet -145,1 -16,9 -6,6 -102,5
Vedrørende serviceudgifter
Effektivisering -36,0 -36,0 -36,0
I. Resultat efter justering af serviceudgifter -145,1 -52,9 -42,6 -138,5
Plusbus samlet anlægsudgift 169,6 162,9 100,2
Plusbus anlægstilskud -100,8 -81,4 -50,1
J. Resultat efter Plusbus-løsning -76,3 28,6 7,5 -138,5
Henlæggelse til 3. Limfjordsforbindelse 30,0 30,0 30,0 30,0
K. Resultat efter henlæggelse til 3. Limfjordsforbindelse -46,3 58,6 37,5 -108,5
 minus (-) = indtægt

16



22-10-2019 21:04

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023
Budgetforslag - 1. behandling jf. resultatopgørelsen - 
resultat efter Plusbus-løsning -1,800 51,800 35,700 -113,900

Bevillingstekst - DRIFT
Borgmesterens Forvaltning:
Jobvækst-pakken -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
Invest in Aalborg 1,000 1,000 1,000 1,000
Styrkelse af eksportinitiativer 1,000 1,000 1,000 1,000
Grønne Fond 3,000 3,000 3,000

By- og Landskabsforvaltningen:
Seniorordning landsbypedeller 1,000 1,000 1,000 1,000
Vedligehold - cykelstier 5,000 5,000 5,000 5,000
Fra anlæg til drift 7,900 6,400 5,400

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:
Investeringsmodel - dimittent ledighed 5,500 -2,000 -2,000 -2,000
BH Fuglesang 1,600 1,600 1,600 1,600
BH Sdr. Skovvej 1,100 1,100 1,100 1,100
Åbningstider - daginstitutioner 2,400 2,400 2,400 2,400
Fritidscentre (18 - 20 årige - STU) 0,300 1,000 1,000 1,000
Fleksjob:
- Midler til ordinære uddannelse på Tech College + AMU 2,100 2,100 2,100 2,100
- Mentorstøtte 2,000 2,000 2,000 2,000
- Ressourcecenter Aalborg 2,000 2,000 2,000 2,000
- Mødrekollegiet 0,900 0,900 0,900 0,900
- Grønlænderindsats 0,500 0,500 0,500 0,500
Vuggestue, Bislev m.fl. 0,500 0,300 0,300 0,300
Vikarbudget daginstitutioner 1,800 1,800 1,800 1,800
Pædagogmedhjælpere 0,600 0,600 0,600 0,600
Musik i daginstitutioner -0,200 -0,500 -0,500 -0,500
Repatriering 0,100 0,100 0,100
Fra anlæg til drift 1,000 1,000 1,000 1,000

Ældre- og Handicapforvaltningen:
Aften-/nattevagter på plejehjem 6,000 6,000 6,000 6,000
Indsats mod demens incl. Praksisteam 2,000 2,000 2,000 2,000
Taleinstituttet 2,800 2,000 2,000 2,000
Rekrutteringsindsats 1,500 1,500 1,500 1,500
Aktivitetscentre 0,500 0,500 0,500 0,500
Læger tilknyttet plejehjem 0,600 0,600 0,600 0,600

Bilag 2: Sammendrag af ændringsforslag til budgetforslag 2020 - 2023
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Mio. kr. 2020 2021 2022 2023

Bilag 2: Sammendrag af ændringsforslag til budgetforslag 2020 - 2023

Skoleforvaltningen:
Projekt "Flere idrætstimer i folkeskolen" -3,000 -3,000 -3,000 -3,000
Vejledning - folkeskoler (UU) -0,400 -0,900 -0,900 -0,900
Administration - herunder justering af formidling -0,500 -0,500 -0,500 -0,500
Fælles skoleledelser -2,000 -3,000 -3,000
Fagdelt undervisning 1,600 3,900 3,900 3,900
Pædagoger i undervisningen 2,400 5,700 5,700 5,700

Sundheds- og Kulturforvaltningen:

Aktivitetsbestemt medfinansering i 2020 15,844 15,844 15,844 15,844
Endelig udmelding 
2020 

Flex-kørsel, NT -3,000 -6,000 -6,000 -6,000
Fordeles i berørte 
forvaltninger

Forebyggelse af seksuelle sygedomme 0,200 0,200 0,200 0,200
Foreningstilskud 1,500 1,500 1,500 1,500
Kulturplaymaker -0,500 -0,500 -0,500 -0,500
Fra anlæg til drift 3,000

Miljø- og Energiforvaltningen:

Rammebeløb:
Justering af driftsrammer 2021-2023, energiinvesteringer 
2020 -4,700 -4,700 -4,700
Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering -21,700 -21,700 -21,700 -21,700

Centrale fleksjob (2.000 kr./md.) i Aalborg Kommune -7,500 -7,500 -7,500 -7,500

Fordeles efter-
følgende til berørte 
forvaltninger 

Øget brug af indkøbsaftaler/udbud, netto -2,200 -2,200 -2,200 -2,200 Incitamentsmodel
Konsulentanalyse AK - serviceniveau og effektivisering -5,000 -7,500 -15,000 -15,000

Ændring - drift 31,144 14,544 5,044 -0,356
 - = mindreudgifter/merindtægter
 + = merudgifter/mindreindtægt
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Bevillingstekst - ANLÆG
Borgmesterens Forvaltning:
Udvendig vedligeholdelse 3,600

By- og Landskabsforvaltningen:
Parkering - Th. Sauers Plads (nyt projekt) -10,500
Salg af P-hus Sauers Plads -45,000
Ny legeplads - Frederiks Torv 1,500
Byudvikling, Skalborg (fremrykning fra senere) 2,000
Omlægning af Danmarksgade ifm. busprojekt 1,600
Omlægning af kryds, Jernbanegade/Prinsensgade 2,000 2,000
Rumlestriber Stae/Rærup 0,150
De 11 oplandsbyer 5,000 5,000
Nedrivning af bygninger - landdistrikterne 0,500 0,500
Salg af grund ifm. Gandrup Plejehjem -10,600
Salg af grund ifm. Storvorde Plejehjem -1,900

Fra anlæg til drift -7,900 -6,400 -5,400

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:
Fra anlæg til drift -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
   
Ældre- og Handicapforvaltningen:   
10 plejeboliger - Storvorde Plejecenter 0,700 0,400
- Indtægt -0,400
50 Plejeboliger - Gandrup Plejecenter 1,900 9,000
- Indtægt -2,000

Sundheds- og Kulturforvaltningen:
Ny skater-bane 3,000
Fra anlæg til drift -3,000
Udvikling i Landdistrikterne 2,500 2,500

Miljø- og Energiforvaltningen:
Spærring ved Binderup Mølle dambrug og naturopretning i 
ådalen 0,400 3,800 0,200 0,300
- Indtægter -2,300
Naturgenopretning i ådalen ved Binderup Mølle dambrug 0,650 0,650 0,550 0,550

Ændring - anlæg -54,500 -0,950 -5,550 12,550
 - = mindreudgifter/merindtægter
 + = merudgifter/mindreindtægt
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Bevillingstekst - FINANSIERING
Øgede forskerskatter -2,200 -2,200 -2,200 -2,200
Yderligere lånedispensation (ordinær lånepulje) -14,000
Øgede afdrag ifm. energilån 2020 1,000 1,000 1,000
Øgede renteudgifter ifm. energilån 2020 0,500 0,500 0,500
Belåning af udgifter til lån til betaling af indefrosne 
ejendomsskatter -5,000 -5,000 -5,000 -5,000
Grundkapitalindskud:
- 10 nye pladser, Storvorde Plejecenter 1,800
- reduktion på 15 pladser i Klarup Plejecenter -2,200
- 50 nye pladser, Gandrup Plejecenter 9,600
HMN-naturgas -1,100 -1,100 -1,100

Ændring - finansiering -21,200 -6,800 2,400 -6,800

Kasseforbrug jfr. forlig -46,356 58,594 37,594 -108,506

 - = mindreudgifter/merindtægter

 + = merudgifter/mindreindtægt

Ændring på kasseforbrug sfa Forligspartiernes forslag -44,556 6,794 1,894 5,394
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