Byrådet

Punkt 13.

Godkendelse af reduktion af antallet af udpegninger i Aalborg Kommune
2021-013221
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at antallet af udpegninger i Aalborg Kommune i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i
november 2021 reduceres, jf. sagsbeskrivelsen,
at der ses på behovet for vedtægtsændringer for udvalgte udpegninger, jf. sagsbeskrivelsen, som led i at
sekretariatsbetjeningen af disse udvalg og råd flyttes i forbindelse med justeringen af forvaltningsstrukturen
fra 1. januar 2022, og
at administrationen bemyndiges til at godkende de vedtægtsændringer, der følger af ændringerne i forhold til
udpegning.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Der er i foråret 2021, som led i forberedelserne frem mod Kommunalvalget 2021, foretaget en
kvalitetssikring af data i kommunens udvalgssystem for at sikre dette er ajourført.
I år har kvalitetssikringen også omfattet en gennemgang af udpegninger i Aalborg Kommune med henblik på
at kortlægge mulighederne for at reducere i antallet heraf.
Baggrunden herfor er, at det i forbindelse med analysen af byrådets arbejdsvilkår i foråret 2019 blev italesat,
at udpegningerne udgør en ikke uvæsentlig arbejdsbelastning for byrådsmedlemmerne. Der er samtidig et
løbende arbejde for de politiske partier i forhold at vedligeholde udpegningerne hen over byrådsperioden.
Der var derfor et ønske om at se på muligheden for at reducere antallet af udpegninger.
Samtidig kan det nævnes, at der i Aalborg Kommune foretages markant flere udpegninger til udvalg, råd,
nævn mv. (Aalborg udpeger til 159) end i Aarhus Kommune (110) og i Odense Kommune (75).
Den udvidede Magistrat drøftede sagen i møde den 10. maj 2021, hvor der var opbakning til, at
forvaltningerne arbejdede videre med at reducere antallet af udpegninger.
Gennemgang af udpegninger i Aalborg Kommune
Forvaltningerne har, af flere omgange, gennemgået de udpegninger til udvalg, råd, nævn mv., som henhører
under hver forvaltning.
I gennemgangen har forvaltningerne, ud fra to kriterier, forholdt sig til, om der er udpegninger, der i fremtiden
kan udelades, hvis der er politisk ønske om det.
Kriterierne for gennemgangen af udpegningerne har været:
 Er Aalborg Kommune forpligtet til udpegningen som følge af lovgivning, regler, bekendtgørelser eller
lignende?
 Er den kommunale udpegning hensigtsmæssig og i kommunens interesse?
Forvaltningernes tilbagemeldinger er samlet og bearbejdet, så der nu foreligger et struktureret grundlag for
den videre politiske stillingtagen.
Udpegninger, der anbefales videreført til kommende byrådsperiode
Det anbefales, at størstedelen af de udpegninger, der har været foretaget i forudgående byrådsperiode
videreføres i kommende byrådsperiode.
Det drejer sig i hovedtræk om stående udvalg, politiske nedsatte udvalg, råd og nævn, samt bestyrelser,
fonde eller repræsentantskaber, hvor kommunen har en særlig økonomisk eller politisk interesse.
I forhold til de førnævnte kriterier, er der både tale om udpegninger, hvor Aalborg Kommune er
lovgivningsmæssigt forpligtet, samt udpegninger, hvor kommunen ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet, men
hvor forvaltningerne anbefaler at fastholde udpegningen.
Overblik over de udpegninger, der anbefales videreført, er samlet i ”Bilag 1 – Udpegninger, der anbefales
videreført”.
Den udvidede Magistrat bad i mødet den 10. maj 2021 eksplicit om, at forvaltningerne undersøgte
muligheden for at undlade udpegning til kollegiebestyrelserne. Vurderingen er, at der ikke kan undlades
bestyrelsesudpegning til kollegier opført med offentlig støtte, idet kommunalbestyrelsen er forpligtet i
”Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte”. Det anbefales, at
byrådet i forbindelse med konstitueringen udpeger embedsmænd til at varetage bestyrelsesposterne i
kollegiebestyrelserne. På den baggrund vil By- og Landskabsforvaltningen udarbejde en liste med konkrete
forslag til besættelse af bestyrelsesposterne i kollegiebestyrelserne til valggruppernes drøftelser i forbindelse
med konstitueringen.
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I forhold til Aalborg Kommunes forsyningsselskaber vil der forventeligt ske justeringer af udpegningerne som
følge af den igangsatte proces vedrørende konsolidering af forsyningsområdet.
Udpegninger, der ikke anbefales videreført
Gennemgangen af udpegningerne i Aalborg Kommune har samtidig vist, at der er mulighed for at reducere i
det samlede antal udpegninger, hvis der er politisk ønske herom.
Det drejer sig om udpegninger, hvor Aalborg Kommune ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til at foretage
udpegning, og hvor det vurderes, at en udpegning ikke længere er nødvendig.
Eksempler på dette er udpegninger til mindre fonde og legater, hvor den kommunale repræsentation alene
har haft et tilsynsformål i forhold til et tilskud af en begrænset størrelse, eller udpegninger til bestyrelser, hvor
der ikke ydes driftstilskud.
Overblik over de udpegninger, der ikke anbefales videreført, er samlet i ”Bilag 2 – Udpegninger, der ikke
anbefales videreført”.
Reduktion af antallet af repræsentanter i udvalgte udpegninger
Den udvidede Magistrat var i mødet den 10. maj 2021 positive overfor, at forvaltningerne arbejder videre
med at reducere antallet af repræsentanter i en række udvalgte råd og udvalg (Integrationsrådet,
Uddannelsesrådet, Ligestillingsudvalget m.fl.).
Det foreslås, at der ses på behovet for vedtægtsændringer, herunder reduktion i antallet af repræsentanter
og nuværende udpegningspraksis, som led i at sekretariatsbetjeningen af disse råd og udvalg flyttes i
forbindelse med justeringen af forvaltningsstrukturen pr. 1. januar 2022.
Den videre proces
På baggrund af den politiske beslutning vil der blive taget kontakt til de berørte fonde, bestyrelser, legater
mv., der ikke videreføres, således ændringer af vedtægter med videre kan blive foretaget.
I den forbindelse foreslås det, at administrationen bemyndiges til at godkende de vedtægtsændringer, der
følger af ændringerne i forhold til udpegning.
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Bilag:
Bilag 1 - Udpegninger der anbefales videreført 04.06.21
Bilag 2 - Udpegninger der ikke anbefales videreført 04.06.21
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