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Godkendelse af dagsorden.
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Punkt 2.

Godkendelse af niveau for Moderniserings- og
Effektiviseringskataloget/Omprioriteringskataloget i Budget 2020
2019-014049
Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i ”Den udvidede Magistrat”, at Magistraten godkender,
at Moderniserings- og Effektiviseringskataloget i fremtiden benævnes Omprioriteringskataloget,
at hvert udvalg frem mod den 1. juli 2019 udarbejder forslag til Omprioriteringskataloget svarende til 1,5% af
serviceudgifterne med de korrektioner, der fremgår af Tabel 1 i sagsbeskrivelsen,
at Direktørgruppen arbejder videre med fælles indsatser som beskrevet i sagsbeskrivelsen, og
at der ved budgetlægningen for 2020 søges reserveret en budgetramme til gennemførelse af
investeringsmodeller, idet forvaltningerne arbejder videre med forslag hertil som en del af budgetlægningen.
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen kan ikke godkende 2. "at", idet spareforslag for 133 mio. kr. ikke kan undgå at medføre
serviceforringelser.

Magistraten

Møde den 18.03.2019
kl. 09.00

Side 2
1 af 35
7

Magistraten
Sagsbeskrivelse
I henhold til den vedtagne plan- og budgetprocedure for Budget 2020 – 2023 skal Magistraten fastsætte
niveauet for Moderniserings- og Effektiviseringskataloget i Budget 2020.
1. Resultatopgørelse – budgetoverslagsår 2020
Resultatopgørelsen i 2019-budgettets budgetoverslagsår 2020 viser et underskud på 154,8 mio. kr. efter
effektivisering, +businvesteringer og henlæggelsen til 3. Limfjordsforbindelse.
Efterfølgende er der korrigeret for +Bus, idet denne finansieres af den særlige kassebeholdning, der er
reserveret til formålet.
BO 2020
Resultat før effektivisering serviceudgifter, +Bus og 3. Limfjordsforbindelse

74,0

Vedrørende serviceudgifter:
Effektivisering - andel af 0,5 mia. kr. pr år på landsplan
Resultat efter justering af serviceudgifter
Henlæggelse til 3. Limfjordsforbindelse
Resultat efter henlæggelse til 3. Limfjordsforbindelse (eksklusive +Bus)

-18,0
56,0
30,0
86,0

Det fremgår, at resultatopgørelsen i budgetoverslagsår 2020, eksklusive +Bus, viser et underskud på 86 mio.
kr. I dette tal er indregnet en forudsat besparelse på 18 mio. kr. vedrørende effektivisering. Der skal således i
alt indhentes 104 mio. kr. (86 +18) for at skabe balance i 2020, når der ses bort fra +Bus-investeringerne.
Derudover er de øvrige kendte udfordringer i resultatopgørelse 2020:




Budgetgaranti – vækst kun indregnet i 2019, men ikke i overslagsårene – 102,9 mio. kr.
Forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud) - vækst kun indregnet i 2019, ikke i overslagsårene – 78,9
mio. kr.
P–afgifter, ny lovgivning – mindreindtægter i 2020, foreløbigt skøn – ca. 20 mio. kr.

Det bemærkes, at der ikke er budgetteret med likviditetstilskud i 2020. Dette indbragte i 2019 196,8 mio. kr.
Såfremt kommunerne modtager tilsvarende tilskud i 2020, og såfremt fordelingen sker efter den hidtidige
model, vil det omtrent kunne finansiere ovenstående øvrige kendte udfordringer. Likviditetstilskuddet vil
indgå i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2020 mellem KL og Regeringen.
Andre udfordringer i 2020
Magistraten godkendte 3. december 2018 (punkt 7) kommissorium for analyse af fremtidige demografi- og
budgettildelingsmodeller. I foråret 2019 vil der foreligge forslag til politisk behandling.
Merudgifter som følge af det demografiske udgiftspres er ikke indregnet i budgetoverslag 2020.
Ovenstående resultatopgørelse tager udgangspunkt i forudsætningerne i KL’s skatte- og tilskudsmodel
vedrørende budgetoverslagsår 2020. Her er det ikke forudsat, at kommunerne modtager finansiering til
demografisk udgiftspres. Dette forventes ligeledes at være en del af forhandlingerne om økonomiaftalen for
2020, og det er muligt, at kommunerne vil modtage noget finansiering til demografisk udgiftspres, ligesom
det var tilfældet i aftalen for 2019.
Det er også en del af forhandlingerne, hvilket niveau for drifts- og anlægsudgifter og øvrige udgifter,
kommunerne skal have finansiering til. Resultatet af disse forhandlinger vil også påvirke resultatopgørelsen.
2. Omprioriteringskatalog
Det foreslås, at Moderniserings- og Effektiviseringskataloget i fremtiden benævnes Omprioriteringskataloget,
da denne betegnelse er mere retvisende.
Nedenstående Tabel 1 viser de enkelte forvaltningers andele af 1,5% af serviceudgifterne:
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Tabel 1: Bidrag til Omprioriteringskataloget fordelt på forvaltninger ved 1,5% reduktion
Serviceudgifter
Vedtaget Budget 2019
Mio. kr.
Borgmesterens Forvaltning,
Fælles Kommunale Udgifter

Beredskab
Vedtaget og
MEP
budget
rammebeløb Grundlag 1½ pct
460,778

377,846

5,668

Borgmesterens Forvaltning,
Administration

82,932

1,244

By- og Landskabsforvaltningen
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltning.

344,047

344,047

5,161

2.504,735

2.504,735

37,571

Ældre- og Handicapforvaltningen

2.798,017

2.798,017

41,970

Skoleforvaltningen

2.016,099

2.016,099

30,241

Sundheds- og Kulturforvaltningen

679,695

679,695

10,195

Miljø- og Energiforvaltningen

108,024

43,032

64,992

0,975

-1,689
8.909,706

-1,689

Rammebeløb
I alt - Aalborg Kommune

0,000
0,000
8.868,363 133,025

3. Forslag til model
Som udgangspunkt skal udvalgene i lighed med tidligere år udarbejde forslag til Omprioriteringskataloget jf.
ovenstående.
Derudover videreføres og igangsættes initiativer på tværs af forvaltningerne, som kan være med til at
tilvejebringe yderligere finansiering.
4. Omprioriteringskatalog og tværgående indsatser
4.1. Forslag der vedrører det enkelte udvalg/forvaltning (Omprioriteringskataloget)
Ved byrådets godkendelse af Plan- og budgetproceduren 2020 – 2023 den 25. februar 2019 forelå som bilag
den skabelon, der særligt vil kunne anvendes vedrørende forslag, der vedrører det enkelte
udvalg/forvaltning.
4.2. Forslag der vedrører alle stående udvalg/forvaltninger (Tværgående indsatser)
4.2.1 Fælles forudsætninger og principper
Der er allerede i Budget 2019 igangsat initiativer, der vedrører alle stående udvalg/forvaltninger – og flere
kan komme til.
For at kunne høste det maksimale udbytte af disse initiativer, er det nødvendigt, at det tværgående arbejde
foregår under nogle fælles forudsætninger og principper:





Målet er at tilrettelægge besparelser, der ikke medfører servicereduktioner – men gerne andre måder at
løse opgaverne på
Omlægningerne skal ske med respekt for en passende personaletilpasning med sigte på eventuel
naturlig afgang og omrokering, og MED-systemet skal inddrages, jf. MED-aftalen
Alle forvaltninger skal bidrage aktivt i analysearbejdet og i udmøntningen af godkendte forslag
Alle udvalg og forvaltninger skal være indstillet på at følge målet om optimering af gevinst og
ressourceforbrug for kommunen som en helhed – og ikke ved forvaltningsvis suboptimering
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Opgørelsen af de økonomiske potentialer skal ske både for kommunen som en helhed og forvaltningsvis
Udvalg og forvaltninger skal være åbne overfor forslag, der kan medføre opgaveflytninger og flytninger
af personaleressourcer mellem forvaltningerne, hvis dette er den optimale løsning.

Igangværende og nye initiativer:
4.2.2 Indkøbsområdet (fra Budget 2019)
Ved vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev der besluttet følgende:
”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.”
Potentialet har været drøftet i Økonomi- og Planlægningsgruppens møder den 18. januar og 14. februar
2019. Potentialet fordeler sig grundlæggende på to områder:
1) De enkelte forvaltningers konkrete besparelse ved udbud gennemført i 2018
2) Potentiale ved at forøge compliance på varekøb (indkøb af varer som er aftaledækket).
Ved gennemgang af besparelser som følge af bedre aftaler ved udbud i 2018, er den samlede årlige
besparelse opgjort til godt 9 mio. kr. Heraf er ca. 3,1 mio. kr. allerede indarbejdet i forvaltningernes budgetter
for 2019, og for ca. 1,1 mio. kr. vedrører en stor del af besparelsen brugerfinansieret område. Det vil sige, at
der nu kan identificeres nye besparelser på 4,8 mio. kr. (9,0 – 3,1 – 1,1 mio. kr.) som en følge af de
gennemførte udbud. Der er tale om besparelser, som ikke tidligere er indarbejdet i forvaltningernes
budgetter.
Der vil blive arbejdet videre på at opnå de resterende 4,7 mio. kr. i 2019. Fremadrettet skal der vedvarende
arbejdes for, at brugen af kommunens indkøbsaftaler forøges.
Budgetperspektivet
Der kan eventuelt fra 2020 indarbejdes en stigende rammebesparelse baseret på øget brug af
indkøbsaftalerne.
4.2.3 Automatisering af bilagsbehandling (fra Budget 2019)
Ved vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev der besluttet følgende:
”Der igangsættes et projekt på tværs af alle forvaltninger om automatisering af bilagsbehandling. Projektet
tager udgangspunkt i et review af konteringsparksis med henblik på afdækning af potentialet. Projektet har
også til opgave at fokusere på kontrolmuligheder og sikkerhed på tværs af kommunen, f.eks. momskontrol,
bedragerianalyse samt dobbeltfaktureringsanalyse. Endvidere skal det også medvirke til en bedre styring af
kommunens indkøb af vare- og tjenesteydelser ved brug af eksisterende indkøbsaftaler (compliance)”.
Projektet er igangsat. Der er gennemført en markedsundersøgelse, og der forventes skal afholdt et udbud
vedrørende den tekniske løsning.
I 2018 blev der i Aalborg Kommune bogført 439.000 fakturaer. Ca. 50% af fakturaerne var på under 1.000 kr.
75% af fakturaerne var på under 4.000 kr. 3,2% af fakturaerne var på over 50.000 kr.
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I de syv forvaltninger findes der i alt 246 bogføringssteder. Over halvdelen af bogføringsstederne bogfører
under 1.000 fakturaer om året.
Hvis det antages, at det i gennemsnit tager 12 minutter at bogføre en faktura, anvender Aalborg Kommune
45,6 årsværk på fakturahåndtering.
Det er ikke urealistisk, at mindst 50% af fakturaerne vil kunne bogføres i en automatiseret løsning.
En afdækning af arbejdsgange og potentialet vil anskueliggøre, om en optimering vil forudsætte
organisatoriske ændringer.
Budgetperspektivet
Der skal udarbejdes en business-case, der omfatter alle besparelser og omkostninger – herunder
konsekvenser for alle forvaltninger - med henblik på indarbejdelse i Budget 2020 - 2023.
4.2.4 Analyse af telefonisk borgerkontakt (fra Budget 2019)
Der er i budget 2019-2022 godkendt en hensigtserklæring om, ”at der i 2019 gennemføres en analyse af
Aalborg Kommunes organisering af borgerkontakten”, og at ”det er forventningen, at analysens resultater
kan implementeres fra 2020, hvilket forventeligt indebærer både organisatorisk forandring i forvaltningerne
og budgettilpasning.”
I den nuværende organisering af borgerkontakten foregår der en række 1. kanal henvendelser og
omstillinger i de enkelte forvaltninger. Det er analysens udgangspunkt, at den telefoniske kontakt er en
væsentlig støttekanal for de digitale kanaler, der skal spille sammen hermed og samtidig være det - af
borgeren - oplevede gode alternativ til det fysiske fremmøde.
Den igangværende foranalyse har til formål at afdække de eksisterende callcentre og omstillinger i Aalborg
Kommune, dels gennem kvalitativ indsamling fra de respektive fagdomæner, dels gennem, hvordan de mere
end en ½ mio. kald fordeler sig, og hvilken type de har (omstilling, generel information/vejledning,
fejlhenvendelser, information om eksisterende sag og transaktionshenvendelser).
I den igangværende foranalyse beskrives aktivitetsplan og proces.

Call centre

Telefonomstillinger

Borgmesterens Forvaltning
9931 1800 Borgerservice

Borgmesterens Forvaltning
9931 3131 Hovedomstillingen

Sundheds- og Kulturforvaltningen
9931 3458 Sundhedscenter Aalborg fra 2016

Sundheds- og Kulturforvaltningen
9931 1955 Omstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen
9982 5000 Omstilling

Skoleforvaltningen
9931 4000 Omstilling

Miljø- og Energiforvaltningen
9931 9400 Kundecenter
9931 9445 Virksomhederne under Miljø og Energi
9931 9455 Renovation
9931 2050 Miljø

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
9931 2660 Omstilling
9931 5830 Social Integration

By- og Landskabsforvaltningen
9931 2000 Kundecenter, Park & Natur, Trafik &
Veje
9982 8200 Byggeri
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
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9931 3744 Ydelses- og Socialcenter
9931 2585 Socialcentret
9931 9000 Jobhuset
9931 2598 Uddannelseshuset
9931 3778 Job- og Aktivhuset
9931 9010 Virksomhedscentret
9982 7200 Sygedagpengehuset Udbetaling
9982 7300 Sygedagpengehuset Indsats
9931 2820 Pladsanvisningen

Budgetperspektivet
Analysen skal resultere i en business-case, der omfatter alle besparelser og omkostninger – herunder
konsekvenser for relevante forvaltninger - med henblik på indarbejdelse i Budget 2020 - 2023.
4.2.5 Effektivisering af facility management i Aalborg Kommune (ny)
I det følgende forstås facility management som effektivisering og strategisk forankring af alle bygherre- og
driftsherrefunktioner/services, der understøtter kerneopgaven (kommunal velfærd), i en samlet facility
management organisation. Det er således en bredere forståelse heraf, end blot driften af kommunens
ejendomme (eksempelvis vedligehold og rengøring).
I 2014 blev AaK Bygninger organiseret som et resultatcenter under Borgmesterens Forvaltning med henblik
på samlet at varetage en række opgaver i relation til forvaltningerne. Opgaverne er bygherrerådgivning,
bestillerfunktion for nybyggeri, energirådgivning, udvendig bygningsvedligehold, projektering, lejekontrakter,
køb og salg af ejendomme med videre.
Forvaltningerne har ansvaret for driften (indvendig vedligehold, rengøring, intern service mv.) af egne
bygninger, varetager dialogen med egne brugere, institutioner og foreninger i forhold til deres ønsker og
behov, samt vurderer på egne fremtidige ejendomsmæssige behov. Der foretages løbende koordinering
mellem AaK Bygninger og forvaltningerne herom.
Bygninger og lokaler er, udover lønudgifter, den næststørste udgiftspost for de kommunale institutioner og
forvaltninger. Af samme årsag har landets kommuner, og forvaltningerne i Aalborg Kommune, også løbende
haft fokus på effektivisering af facility management, ligesom området har været i fokus i de seneste års
aftaler omkring kommunernes økonomi. Men der er fortsat potentiale for frigørelse af økonomiske ressourcer
inden for området.
Potentialerne kan identificeres inden for flere dele af facility management. Både på lang sigt i forhold til
etablering af fælles ejendomsdrift på tværs af forvaltningerne i Aalborg Kommune, og på kortere sigt i forhold
til udbud af rammeaftaler for håndværkerydelser, fortsat optimering af bygningernes anvendelse, arbejdet
med ”kloge m2” med videre. Initiativer i forhold til fælles ejendomsdrift på tværs af forvaltningerne skal
forberedes grundigt og har dermed en længere tidshorisont, mens sidstnævnte initiativer kan igangsættes
uafhængigt af, om der etableres fælles ejendomsdrift eller ej.
Budgetperspektivet
Erfaringer fra andre kommuner, der har arbejdet med udbud af rammeaftaler for håndværkerydelser, peger i
retning af tydelige, potentielle årlige besparelser.
4.2.6 Analyse af IT-området – drift og organisering (ny)
Det foreslås, at der iværksættes en analyse af mulighederne for at optimere inden for kommunens
opgaveløsning på IT-området med henblik på at afdække muligheder for besparelser og effektiviseringer. De
opgaver, som analysen umiddelbart kan have fokus på er:
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Drift og support
Indkøb af IT-udstyr og systemer
Styring af IT-kontrakter
IT-sikkerhed og databeskyttelse.

På hvert af områderne har forvaltningerne i varierende omfang egne decentrale funktioner til løsning af
opgaverne.
Oversigt over antal ansatte i de enheder i kommunen, der arbejder med IT:









Borgmesterens Forvaltning: IT-Centret, 33 ansatte. Drift af fælles infrastruktur, support for
Borgmesterens Forvaltning og Sundheds- og Kulturforvaltningen mm.
Borgmesterens Forvaltning: IT & Digitalisering, 8 ansatte. Digitalisering, forvaltning af fælles
systemer/kontrakter, sikkerhed.
By- og Landskabsforvaltningen: 4 ansatte IT-medarbejdere anslået ud af 24 i Digitalisering og Data.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: 19 ansatte som del af Økonomi- og IT-afdelingen.
Skoleforvaltningen: 6 ansatte IT-medarbejdere anslået ud af 20 i Pædagogisk og digital udvikling
Ældre- og Handicapforvaltningen: 16 ansatte i IT & Digitalisering
Sundheds- og Kulturforvaltningen: har ikke en IT-enhed
Miljø- og Energiforvaltningen: 1 ansat.

I forskellig grad løses der opgaver inden for analysens rammer i andre afdelinger end de nævnte i
forvaltningerne. Samtidigt løses der i de nævnte enheder i forskellig grad andre opgaver, end de der indgår i
analyseforslaget.
Analysen kan tage udgangspunkt i, at der udarbejdes et overblik over kommunens samlede IT-økonomi,
herunder bl.a. udgifter til udstyr og systemer. Dette evt. kombineret med benchmark i forhold til. andre
kommuner. Et sådant overblik kan understøtte vurdering af, hvor analysen særligt skal sætte fokus.
Ledetråde for analysen kan være optimering af:
 Standardisering af IT-udstyr og koncepter
 Harmonisering af arbejdsgange, processer
 Udnyttelse af kompetencer, herunder spidskompetencer.
Budgetperspektivet
I 2015 – 2016 blev der med ekstern bistand gennemført en analyse af IT-området. Analysens anbefalinger
førte til nedjusteringer i forvaltningernes IT-indkøbsbudgetter og flytning af netværks- og serveradministration
fra Skoleforvaltningen til IT Centret i Borgmesterens Forvaltning. Det er ikke muligt på forhånd at skønne
over potentialet i en ny analyse.
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Punkt 3.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.047 og Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik,
Hadsundvej 128, Vejgård (1. forelæggelse)
2015-013212
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.047.
forslag til Lokalplan 4-1-111.
miljørapporten for Lokalplan 4-1-111 og Kommuneplantillæg 4.047.
udkast til udbygningsaftale.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet omfatter et eksisterende garageanlæg på Hadsundvej 128 og to parcelejendomme
(Hadsundvej 130A og Gormsvej 4). Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 4.500 m², som skal omdannes til
dagligvarebutik og tilhørende parkering.
Parkeringsarealet placeres ud mod Hadsundvej og Gormsvej, og er afgrænset af vejtræer og lav
beplantning.
Opsætning af et nyt støjhegn mod nærmeste bolig skal sikre, at de vejledende støjgrænseværdier fra
vareindleveringen overholdes.
I kommuneplanen udlægges et nyt lokalcenter langs Hadsundvej, mellem Tagensvej og Gormsvej, der
samler detailhandlen i området. Dette har været udsendt i fordebat i efteråret 2016.
Senest har By- og Landskabsforvaltningen igangsat udarbejdelsen af fordebatmateriale til en
byudviklingsplan for hele Vejgård. Materialet vil blive forelagt By- og Landskabsudvalget i foråret 2019,
hvorefter det forventes udsendt til offentlig debat. Fordebatten forventes derfor at blive udsendt imens den
offentlige høring af Lokalplan 4-1-111 og Kommuneplantillæg 4.047 er igangværende.
Tidsplan
Fordebat for kommuneplantillæg 4.047 omhandlende nyt lokalcenter.
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde den 21. september 2016 (punkt 4).
Fordebatten var i perioden 22. september - 12. oktober 2016.
Opsamling på fordebat behandlet af By- og Landskabsudvalget i møde den 8. februar 2018 (punkt 16).
Forventet endelig godkendelse
Planerne forventes godkendt medio 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-111
Kommuneplantillæg 4.047
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Planernes formål er at samle detailhandlen i det sydlige Vejgård ved at udlægge et nyt lokalcenter i
kommuneplanen. Planerne muliggør også etableringen af en ny dagligvarebutik på Hadsundvej 128. En
detailhandelsredegørelse viser et behov for yderligere dagligvarehandel i området på grund af et stort
boligopland og et stigende antal indbyggere.
Kommuneplantillæggets indhold
Der udlægges et nyt lokalcenter, samt en ny kommuneplanramme 4.1.C2, som har samme afgrænsning som
lokalcenteret.
Kommuneplanramme 4.1.C2 indeholder bestemmelser om fremtidig bebyggelsesfremtoning mod
Hadsundvej, beplantning og bebyggelsens placering ud mod vejen for at understrege vejens tætte forløb.
Desuden er det væsentligt, at der er fokus på facader, udendørs torveaktiviteter og byliv langs Hadsundvej,
der bidrager til oplevelsen af et levende gaderum og centerområde.
Inden for rammen gives der mulighed for en bred vifte af funktioner, der skal understøtte handlen i
lokalcenteret bl.a. dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, restauranter, kontorer og service.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik med et samlet bruttoetageareal på maks.
1.200 m².
Eksisterende bygninger skal nedrives, og den nye dagligvarebutik skal placeres længst mod vest inden for
lokalplanområdet. Parkeringsarealet skal etableres ud mod Hadsundvej. Området skal vejbetjenes fra
Hadsundvej.
Eksisterende beplantning afskærmer dagligvarebutikken mod Golfparkens boliger mod vest. Mod Gormsvej
6 skal opsættes begrønnet støjhegn, der skal afskærme naboens bolig mod støj fra vareindlevering. Der er i
lokalplanen og medfølgende miljørapport redegjort for støj.
Terrænforskelle inden for lokalplanområdet medfører, at parkeringsarealet vil ligge lavere end Hadsundvej
og Gormsvej. Selve butikken vil ligge lavere end nabobygningerne. Bygningen må opføres i maks. 1 etage
med en maksimal højde på 5,5 m, og skyggepåvirkningen på etageejendommen (Golfparken 7-53) mod nord
vurderes at være minimal.
Butikkens facader skal opføres i tegl og bearbejdes i form af recesser, fremspring eller lignende. Taget skal
begrønnes, da etageejendommen (Golfparken 7-53) har udsyn til tagfladen.
Der etableres et forareal foran butikken, der i belægningen skal skille sig ud fra parkeringsarealet.
Beplantning mod Gormsvej og Hadsundvej skal skabe en grøn kant mod vejarealet og skal bestå af
mellemstore træer, samt en bunddækkende beplantning, i form af f.eks. høje græsser mod Hadsundvej og
bøgehæk mod Gormsvej. Bøgehækken skal skabe en karakter af parcelhusvej.
Lokalplanen følges af en udbygningsaftale, der skal sikre etableringen af en venstresvingsbane på
Hadsundvej med krydsningshelle.
Boligforeningen Himmerland har afstået en del af deres ejendom fra boligforeningens afdeling 14,
Golfparken, til dagligvarebutikken. Salget er godkendt på afdelingens beboermøde.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen. I
miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
Økonomi og udbygningsaftale
Som følge af den øgede trafikmængde til lokalplanområdet skal der etableres en venstresvingsbane på
Hadsundvej med krydsningshelle. I forbindelse med etableringen sikres desuden udvidelse af cykelstien
langs den vestlige side af Hadsundvej.
Der er indgået en aftale med grundejeren om finansiering af venstresvingsbane på Hadsundvej inkl.
krydsningshelle i en udbygningsaftale. Udvidelsen af cykelstien sker ved lokalplanområdet, da vejanlægget
skal ændres med venstresvingsbanen. Aalborg Kommune bidrager til udvidelsen med i alt 50.000 kr. ekskl.
moms.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4.047 for lokalcenter på Hadsundvej ved Doravej og Golfparken
Udkast til Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport)
Udkast til udbygningsaftale om venstresvingsbane
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Punkt 4.

Godkendelse af Lokalplan 8-1-105 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (1.
forelæggelse)
2018-082406
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 8-1-105,
at der ikke skal laves en miljørapport samt
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter den eksisterende bymidte i Storvorde. Lokalplanområdet består af et areal på ca. 2 ha
centralt beliggende i Storvorde nord for Rødhøjvej og vest for Tofthøjvej.
Tidsplan
Indledende debat
I 2016 udarbejdede Aalborg Kommune en byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod. Som et element i arbejdet
med byudviklingsplanen gennemførte Aalborg Kommune en borgerinddragelsesproces, der havde til formål
at pege på en række indsatsområder, som kan være med til at styrke Storvorde/Sejlflod som et attraktivt
område for bosætning samt styrke det gode hverdagsliv for byens nuværende og fremtidige borgere.
Inddragelsesprocessen mundede ud i et samlet katalog over byudviklingsprojekter, og her blev der bl.a.
peget på Storvorde Bymidte som et udviklingsområde. Ønsket var at skabe et nyt og indbydende bymiljø,
som skal være med til at styrke den lokale handel i byen og danne rammerne omkring et attraktivt og
levende mødested for byens borgere.
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 20. juni 2019 og byrådet den 12. august 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 8-1-105 http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=4405
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplanen er igangsat på baggrund af et ønske om dels at sikre nye byggemuligheder i bymidten, hvor de
ledige arealer er kommunalt ejede, og dels at skabe et nyt attraktivt bytorv, som skal være med til at styrke
bymiljøet og styrke sammenhængen mellem områdets funktioner. Endelig er der et konkret ønske om at
etablere en ny dagligvarebutik samt nye boliger i området.
Lokalplanen indeholder en helhedsplan for den fremtidige indretning og anvendelse af Storvorde bymidte,
der tilgodeser disse ønsker og samtidig danner rammen for realisering af et konkret byudviklingsprojekt i
bymidten for midler fra byrådets pulje til oplandsbyerne.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastlægger rammerne for en udbygning og revitalisering af den eksisterende bymidte i
Storvorde. Lokalplanen udlægger to delområder, hvor der gives mulighed for at opføre ny bebyggelse til
bolig- og centerformål, som eksempelvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker, erhverv, service samt boliger.
Delområde A er byens primære bymidte, og her må der ikke opføres boliger i stueetagen. I delområde B, der
ligger mellem den primære bymidte og det tidligere Rådhus, kan der etableres blandede byfunktioner men
også ren boligbebyggelse.
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I indretningen af den østlige del af området er der lagt vægt på, at bebyggelsen er med til at definere et
centralt attraktivt byrum og dermed danne rammerne omkring byens centrale mødested. Samtidig er
bebyggelsen disponeret på en måde, så der friholdes en sigtelinje - et bybånd - gennem området i østvestgående retning, som er med til at styrke sammenhængen mellem de to centerdannelser i området på
tværs af Sejlflod Banesti.
Eksisterende og fremtidige byfunktioner koncentrerer sig omkring det øst-vestgående bybånd, og der skabes
nye byggemuligheder flere steder i bymidten.
Lokalplanen giver mulighed for en ændring af trafikstrukturen i området, hvor der kan skabes nye
byggemuligheder i bymidten ved at lukke Stationsvej for gennemkørende trafik og etablere en ny direkte
adgangsvej fra Tofthøjvej ind i bymidten. Lokalplanen definerer en række vilkår, der skal være til stede, før
trafikstrukturen kan ændres.
Økonomi
I den primære bymidte (delområde A) er grundene til de eksisterende funktioner solgt som sokkelgrunde.
Alle øvrige arealer (ledige byggefelter, torv, grønne områder, vej, sti og parkering) ejes af Aalborg Kommune.
Kommunen kan få en indtægt ved salg af sokkelgrunde i de ledige byggefelter.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 8-1-105 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde

Magistraten

Møde den 18.03.2019
kl. 09.00

Side 18
5 afaf535

Magistraten

Punkt 5.

Godkendelse af Skema A for 4 almene familieboliger samt renovering for
Boligforeningen af 1944 afdeling 4 - Skansevej 46-76 og Toftevej 54-62 + 39,
Nørresundby
2017-038978
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget
anskaffelsessum på 7.000.000 kr.,

at der til Landsbyggefonden ydes t grundkapitaltilskud på 700.000 kr. svarende til 10% af
anskaffelsessummen,

at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges,
renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på 114.760.105 kr.,
et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning), og
en kommunal garanti på 76.878.398 kr. for realkreditlån til finansiering af projektet.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Boligforeningen af 1944, afdeling 4
Indstillingen til byrådet indeholder både et nybyggeri af fire tagboliger samt et renoverings- og
ombygningsprojekt.
Tagboligerne er med på boligprogram 2013-2015.

Boligforeningen af 1944’s afdeling 4 er opført i midten af 1950’erne og består i dag af 174 boliger. Afdelingen
er beliggende højt i Nørresundby.
2

Der er tale om etageboliger fordelt på fire blokke med 1-, 2-, 3-, 4- og 5-værelses lejligheder på 37 - 115 m .
Tre af blokkene i bebyggelsen består af mindre sammenbyggede blokke: blok A-F, blok H-J, blok K-M mens
den fjerde blok G er en fritliggende bygning.
Efter renovering og om- nybygning vil afdelingen bestå af 166 lejligheder.
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Projektet blev indledt i 2012 med en ansøgning om renovering fremsendt til Landsbyggefonden. Baggrunden
var, at der blev konstateret bygningsmæssige problemer på grund af dårlig varmeisolering af ydervægge,
mange kuldebroer og dårlig/ingen ventilation, som gav anledning til forekomst af fugt- og skimmeldannelse i
lejlighederne.
Samtidigt begyndte boligselskabet at opleve en stigende udskiftning af beboere, fordi der blev søgt videre til
større, lysere og mere moderne lejligheder. Tendensen for afdeling 4 var, at der gennem de seneste år
havde været en akkumulerende stigning i fraflytninger.
Inden da havde boligforeningen og Aalborg Kommune længe været i dialog om, hvordan der kunne skabes
tilgængelighedsboliger i afdelingen, da ingen af lejlighederne var betjent af elevator eller med adgang direkte
fra terræn, hvilket begyndte at være et problem for de ældre beboere, som havde boet i afdelingen i mange
år, og som fortsat gerne ville blive boende.
I blok G, som består af små 1-værelses lejligheder, var/er der vedvarende beboerrelaterede udfordringer
med udlejningsproblemer og store udgifter til vedligehold til følge. Allerede i 2009 anbefalede kommunen
derfor boligforeningen, at de arbejdede videre med projektet, således at der kunne indsendes ansøgning til
Landsbyggefonden.
Visionen for Boligforeningen af 1944’s afdeling 4 er at fremtidssikre afdelingens image og derigennem det
fremtidige beboergrundlag. Dette vil blandt andet ske ved, at omdanne en del af afdelingens små 1-værelses
lejligheder til 3-værelses tilgængelighedsboliger.
Af afdelingens 177 nuværende boliger udgør 1-værelses lejligheder de 60. Efter afslutning af byggeriet vil
det fortsat være 36 1-værelses lejligheder i afdelingen, der så vil kunne tilbyde både små og billige
lejligheder samt nyrenoverede/nyopførte 3-værelses tilgængelighedslejligheder.
På denne måde skabes der endnu større variation i de lejlighedstyper, som afdelingen kan tilbyde, samtidig
med at der er stor fokus på tilgængelighed.
Afdelingens beboere har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 10. januar 2019 godkendt helhedsplanen
indeholdende renovering/ombygning samt nybyggeri af fire tagboliger. Helhedsplanen blev vedtaget med 89
stemmer for og 5 i mod.
Projekt
Efter en dialog mellem Landsbyggefonden, boligforeningen og Aalborg Kommune er der fundet frem til
følgende helhedsplan:
I blokkene A-F, H-J, K-M energirenoveres facaderne ved opsætning af isolering på eksisterende murværk og
opmuring af nye facader i røde tegl. Den eksisterende tagkonstruktion bibeholdes, men forlænges og
tilpasses de nye facader.
Alle vinduer og indgangsdøre til lejligheder udskiftes. En stor del af lejlighederne har indeliggende altaner,
hvoraf nogle er inddækket, mens resten af lejlighederne har franske altaner. Alle altaner bliver inddækket, og
franske altaner udskiftes. Alle indgangspartier udskiftes.
I alle lejligheder etableres der mekanisk ventilation.
I den fritliggende blok G, som i dag består af tre etager med otte 1-værelses lejligheder på hver etage samt
to trappeopgange, nedlægges alle lejligheder.
Renoverings- og ombygningsdelen består i, at facaderne rykkes 1,5 m ud i hver side, således at der kan
etableres fire 3-værelses tilgængelighedslejligheder på hver etage.
På gavlene opsættes der ny isolering, og der opmures med røde tegl samt isættes vinduer.
Trappeopgangene ændres således at der frem over vil være en trappeopgang samt elevator. Der opsættes
altaner til alle lejligheder.
Nybyggeriet består i, at der påbygges en ekstra etage på blok G, og hvor der etableres fire 3-værelses
tilgængelighedslejligheder med altan og med elevatoradgang. Den nye tagkonstruktion bliver som den
eksisterende.
Endelig udformning af facader på alle blokke er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. Det er derfor en
betingelse, at dette afklares inden godkendelse af skema B.
Byggeriets art
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Type 1 renoveres
Type 2 renoveres
Type 3 renoveres
Type 4 renoveres
Type 5 renoveres
Type 6 ombygning
Type 7 nybyg

36 stk. 1 rums a 35 - 56 m²
12 stk. 2 rums a 44 - 67 m²
75 stk. 3 rums a 74 – 91 m²
21 stk. 4 rums a 95 – 115
m²
6 stk. 5 rums a 109 – 112
m²
12 stk. 3 rums a 93 m²
4 stk. 3 rums a 93 m²

1.659 – 2.389 kr.
2.068 - 2.980 kr.
3.159 – 4.021 kr.
4.183 – 5.034 kr.

Ingen lokalplan
Ingen lokalplan
Ingen lokalplan
Ingen lokalplan

4.801 – 4.930 kr.

Ingen lokalplan

7.208 kr.
7.363 kr.

Ingen lokalplan
Ingen lokalplan

Der er ingen gældende lokalplan for området, og det er vurderet, at projektet heller ikke kræver udarbejdelse
af en lokalplan. Byggeriet skal overholde det gældende bygningsreglement og energiklasse.

Økonomi nybyg
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

7.000.000 kr.

6.160.000 kr.

Kommunal
grundkapital
(10%)
700.000 kr.

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
1)
garanti

140.000 kr.

Ikke beregnet

1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 9%, håndværkerudgifter 77% og omkostninger 14%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 1.867 kr. svarende til rammebeløb i 2013 inklusive energitillæg
på 1.110 kr., da der er tale om etagebebyggelse.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 950 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 576 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter 374 kr. pr. m pr. år.
Økonomi renovering
2
Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 114.760.105 kr. svarende til 9.421 kr. pr. m .
Husleje
2
Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige med 79 - 88 kr. pr. m pr. år. Det
2
giver et huslejeniveau på mellem 507 – 575 kr. kr. m pr. år. Den eksisterende husleje er på mellem 428 2
487 kr. m pr. år pr. jan. 2019.
2
For de ombyggede lejligheder i blok G vil huslejen være 930 kr. pr. m pr. år.
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som
angivet nedenfor.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen

rente- og afdragsfrit lån 20%
rente- og afdragsfrit lån 20%
lån fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra egen dispositionsfond 20%
I alt 100%

200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
1.000.000 kr.

Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken.
Finansiering
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Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

114.760.105

76.878.398

20.000.000

Egen
finansiering og
tilskud
2)

Kapitaltilførse
l (se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

-

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 17.881.707

1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”, henlæggelser og lokalt støttede
lån.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab.
Garantiprocenten er ikke udregnet ved skema A, men noterer samtidig, at den principielt kan blive op til 100%.

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.

Magistraten

Møde den 18.03.2019
kl. 09.00

Side 23
5 afaf635

Magistraten
Bilag:
Bilag - Skansevej - Toftevej
Bilag - tilsagnsskrivelse
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Punkt 6.

Godkendelse af skema A for 16 nye familieboliger på Idræts Alle i Hals, Sundby
Hvorup Boligselskab afdeling 71
2018-030889
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 25.771.000 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 2.062.000 kr., svarende til 8% af
anskaffelsessummen, og
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse

Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 71.
Projektet er med på boligprogram 2018 og placeres på Idræts Alle i Hals.
Der etableres i alt 16 almene familieboliger fordelt på 3 og 4 rums. Byggeriet bliver opført som rækkehuse i
et plan. Boligerne får alle adgang til egen mindre have samt fælles opholdsarealer. Bebyggelsen vil få en
grøn karakter og placere sig som en naturlig del af det omkringliggende grønne område.

Byggeriets art

Antal boliger

Tæt lav
Tæt lav

8 stk. 3 rums á ca 70 m
2
8 stk.4 rums á ca. 90 m

2

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug

Plangrundlag

5.250-5.452 kr.
6.725-6.927 kr.

Lokalplan 5.40
Lokalplan 5.40

Projektet skal holdes inden for den eksisterende lokalplan. Bebyggelsen placeres dog i et område, der er
udlagt til Åben-Lav bebyggelse, hvorfor boligselskabet den 22. marts 2018 har modtaget en
forhåndstilgivelse på dispensation fra denne bestemmelse. Byggeriet skal overholde gældende
bygningsreglement 2018.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(90%)

Kommunal
grundkapital
(8%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

515.420

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 25.771.000

Magistraten

23.194.000

2.062.000

Møde den 18.03.2019
kl. 09.00
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1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 16%, omkostninger 13% og håndværkerudgifter 71%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 19.730 kr. svarende til de gældende rammebeløb i 2018
inklusive energitillæg på 1.010 kr., da der er tale om tæt lav bebyggelse.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 899 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 606 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 292 kr. pr. m pr. år.
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Bilag:
Tegninger, Skema A
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Punkt 7.

Drøftelse af inddragelse af samråd
2019-021103
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Magistratens drøftelse inddragelse af samrådene.
Sagsbeskrivelse
I samrådenes årlige møde den 16. august 2018, fremførte samrådene en kritik af, at de ikke i tilstrækkelig grad
føler sig orienteret og inddraget i lokale problematikker. Dette kritikpunkt er også rejst på tidligere
samrådsmøder. I kommunens retningslinjer og principper for samråd står der, at ”Aalborg Kommune skal ved
planlægning af større lokale projekter og planer, der har indflydelse på lokalområdet, rette henvendelse til de
lokale samråd med information om projekterne, og hvis det er muligt, indgå i dialog herom. Kommunen skal
tage denne kontakt til samrådet i et tidligt stadie af planlægningen, således at lokale forhold kan få effekt på
planlægningen af opgaven.”
I mødet den 16. august blev samrådene lovet, at kommunen skal være opmærksom på at informere og
inddrage dem i de aktiviteter, som kommunen igangsætter i lokalområderne. Der er tidligere udsendt referat fra
mødet, samt breve til forvaltningerne vedrørende dette. For at sikre at samrådene føler sig inddraget, ønskes
en drøftelse af, hvordan kommunen bedst muligt sikrer, at samrådene orienteres og eventuelt inddrages.

Beslutning:
Magistraten drøftede sagen, herunder
at Magistraten fortsat ønsker stor inddragelse af samrådene
at der årligt udarbejdes eksempler på den "gode inddragelse".
Direktørgruppen sætter sagen på dagsordenen med henblik på konkretisering på tværs af forvaltningerne.
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Bilag:
Referat af årligt møde 2018
Opfølgning på årligt møde mellem kommunen og samrådene
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Punkt 8.

Orientering om Mariagerfjord Kommunes opsigelse af aftale om opgaveoverførsel til
I/S Reno-Nord
2018-083166
Miljø- og Energiudvalget fremsender til Magistratens orientering Mariagerfjord Kommunes opsigelse af aftalen
om opgaveoverførsel til I/S Reno-Nord (bilag 1.8 til fusionsaftalen).
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I/S Reno-Nord overtog i forbindelse med fusionen med I/S Fælles Forbrænding (i Hobro) og I/S Mokana i
2014 ansvaret for driften af genbrugspladser, erhvervsgenbrugspladsen og genbrugsafdelingen, der er
beliggende på samme ejendom som det nu nedlukkede forbrændingsanlæg i Mariagerfjord Kommune.
Opgaveoverførslen er beskrevet i "Aftale om opgaveoverførsel fra Mariagerfjord Kommune til I/S RenoNord". Aftalen indgår som bilag 1.8 til sammenlægningsaftalen, der regulerer den fusionerede virksomhed,
og udgør dermed et supplement til I/S Reno-Nords vedtægter. Sammenlægningsaftalen blev godkendt af
Aalborg Byråd den 16. december 2013 (punkt 5).
Mariagerfjord Kommune har 21. november 2018 opsagt aftalen om opgaveoverførsel mellem Mariagerfjord
Kommune og I/S Reno-Nord af 15. november 2013 med senere allonge udarbejdet i henhold til vedtægterne
og underskrevet 15. marts 2017. Mariagerfjord Kommune er berettiget til at opsige hele
opgaveoverførselsaftalen eller dele heraf med mindst ét års varsel til ophør pr. den 31. december. Aftalen
kan således ophøre pr. 31. december 2019.
Konsekvensen af opsigelsen er, at I/S Reno-Nord med virkning fra 1. januar 2020 ikke længere skal løse
opgaven vedrørende drift af Mariagerfjords genbrugspladser.
For interessentkommunerne medfører opsigelsen bl.a. en reduktion af de samdriftsfordele, der blev opnået
ved fusionen i 2014. Fusionsgevinsten blev dengang opgjort til 3,8 mio. kr. Ca. 20% af denne gevinst kan
ifølge I/S Reno-Nord tilskrives samdriftsfordele i forbindelse med, at det fusionerede selskab varetager
driften af genbrugspladser. Mariagerfjord Kommunes hjemtagning af opgaven kan betragtes som en
tilbagerulning af en del af fusionen, hvorfor denne samdriftsfordel mistes, og fusionsgevinsten dermed bliver
mindre. Det betyder at Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild Kommuner får et mindre
udligningsbeløb fra 2020, mens Aalborg Kommune skal indbetale et tilsvarende mindre beløb til denne
udligningsordning.
For I/S Reno-Nord vil muligheden for at optimere kapacitetsudnyttelsen på affaldsbehandlingsanlæggene
blive reduceret, bl.a. i forhold til in-house-reglen eller 80/20-reglen. Reglen betyder, at omsætningen fra
affaldsbehandling for ikke-interessenter (for eksempel andre affaldsenergianlæg, farligt affald eller import af
affald) ikke må overstige 20% af den samlede omsætning i selskabet. Hjemtagningen vil betyde, at
omsætningen i I/S Reno-Nord reduceres, hvorved potentialet i håndtering af affald fra eksterne reduceres
tilsvarende. Desuden skal der ske en tilpasning af det administrative personale.
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Bilag:
Bilag mail fra RenoNord til Aalborg Kommune
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Punkt 9.

Eventuelt
Beslutning:
Magistratsmødet mandag den 25. marts 2019 aflyses.
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Punkt 10.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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