Byrådet

Punkt 7.

Godkendelse af tilbageførsel af udbytte af overskud 2014-17
2018-036178
Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at betaling på 25% i udbytte af overskud efter afskrivninger vedr. Madservice Aalborg ophører med virkning
fra 1. januar 2018, og
at det indbetalte udbytte af overskud for perioden 2014-2017, i alt 3.023.000 kr., tilbageføres til status, der
vedrører afskrivninger (investeringer og arbejdsskader) for Madservice Aalborg.
Per Clausen var fraværende.
Bormesterens Forvaltning bemærker, at de bevillingsmæssige konsekvenser dels består i en omkontering
til status i Ældre- og Handicapforvaltningen på 3.023.000 kr. og dels en manglende indtægt i Borgmesterens
Forvaltning på 1.168.000 kr. i udbytte i 2018. Borgmesterens Forvaltning udarbejder en indstilling vedrørende
den manglende indtægt, som indgår i bevillingssagen vedr. status 2018 i efteråret 2018. Endvidere
vil indtægtsrammen foreslås nedjusteret med 1.168.000 kr. i forhold til Budget 2019 og frem i forbindelse med
Magistratens budgetdrøftelse i slutningen af august måned 2018.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Madservice Aalborg producerer mad til hjemmeboende borgere og til beboere på plejehjem. Enheden drives
som resultatcenter, jf. byrådets beslutning af 27. februar 2006. Madservice Aalborg henlægger midler jf.
beslutningen på status til fremtidige investeringer i produktionsapparatet.
Jf. Aalborg Kommunes principper for resultatcentre godkendt i byrådet i 2006 betales 25% i udbytte af
overskuddet efter afskrivninger til kommunekassen.
Reglerne for borgernes betaling for maden er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 og
hvilke omkostninger, der kan medregnes i borgernes betaling er beskrevet i vejledning fra 2015. Udbytte af
overskud er ikke nævnt i reglerne for omkostningerne, der kan afregnes via borgernes betaling for mad.
Derimod er afskrivning og forrentning af produktionsapparatet nævnt. Derfor bør udbytte af overskud ophøre,
og beløbet retteligt overføres til afskrivninger (fremtidige investeringer og arbejdsskader).
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