Magistraten

Punkt 24.

Fælles hjælpemiddeldepot
2014-186588
Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender den tilrettede § 60 interessentskabskontrakt
omhandlende fælles hjælpemiddeldepot mellem Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommuner.
Hans Peter Beck var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådene i Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner godkendte henholdsvis 16., 18. og 19. juni
2014, at der oprettes et fælles hjælpemiddeldepot, der etableres som et interessentskab efter § 60 i lov om
kommunernes styrelse.
Det fælles hjælpemiddeldepot navngives - Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi og vil få fysisk
placering Fåborgvej 15 A, 9220 Aalborg Øst.
Efter byrådenes godkendelse blev der indsendt ansøgning om godkendelse af det fælles
hjælpemiddeldepots interessentskabskontrakt til Tilsynet ved Statsforvaltningen, idet oprettelse af et
kommunalt § 60 fællesskab forudsætter tilsynsmyndighedens godkendelse.
Tilsynsmyndigheden har 18. november 2014 givet deres godkendelse af interessentskabskontrakten og det
fælleskommunale selskab. De har dog ønsket rettelser i kontrakten vedr. bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen skulle jf. den oprindeligt indsendte kontrakt bestå af 10 medlemmer fordelt med 5 medlemmer til
Aalborg Kommune, 2 medlemmer til Brønderslev Kommune, 2 medlemmer til Jammerbugt Kommune og 1
medarbejderrepræsentant. Aalborg Kommune udpeger formanden og i tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende. Tilsynet har gjort opmærksom på, at medarbejderrepræsentanten ikke
kan have stemmeret jf. lov om kommunernes styrelse, og med bortfald af en stemme ville Aalborg Kommune
have både flertal i medlemmer og formandskab med udslagsgivende stemme ved stemmelighed. Dette er nu
tilrettet i interessentskabskontrakten, således at Aalborg Kommune bevarer 5 medlemmer, men i tilfælde af
stemmelighed gælder princippet om, at en beslutning ikke er truffet, dersom der ikke er flere stemmer for et
forslag end imod det. Tilsynet har godkendt ændringerne.
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Bilag:
Bilag 1 - Tilrettet interresentskabskontrakten
Bilag 2 - Tilsynets godkendelse

Magistraten

Møde den 15.12.2014
kl. 09.00

Side 3 af 3

