Magistraten

Punkt 11.

Ny Beredskabsstruktur § 60-selskab – Parkeringskontrol
2015-045693
Miljø- og Energiudvalget og By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at parkeringskontrollen forbliver i Aalborg Kommune som myndighedsområde,
at parkeringskontrollen placeres under By- og Landskabsudvalget, som en selvstændig sektor
at der etableres et forpligtende samarbejde mellem Parkeringskontrol Nord og § 60-selskabet for så vidt
angår driftsopgaver.
at Parkeringskontrol Nord skaber et overskud på 2 mio. kr. til kommunekassen mod nu 2,5 mio. kr.
at økonomien vedrørende Parkeringskontrol Nord tages op i forbindelse med drøftelser af budget 2017-2020,
og
at kontrakten mellem Aalborg Byråd og Parkeringskontrol Nord fornys.
Sagen blev udsat på By- og Landskabsudvalgets møde den 19. november 2015, pkt. 13.
Miljø- og Energiudvalget: Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
By- og Landskabsudvalget: Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

Magistraten

Møde den 14.12.2015
kl. 09.00

Side 1 af 3

Magistraten
Sagsbeskrivelse
I forbindelse med ny struktur på beredskabsområdet er en del af beslutningen, at øvrige serviceopgaver, der
i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye selskab/beredskab. Lovgivningsmæssigt er dette ikke muligt for parkeringskontrollen, jfr. notat ”ny beredskabsstruktur § 60-selskab –
parkeringskontrol” af Holst, Advokater (bilag).
Parkeringskontrollen for så vidt angår myndighedsområdet forbliver derfor i Aalborg Kommune. Området
foreslås placeret under By- og Landskabsudvalget og hermed under By- og Landskabsforvaltningen som et
selvstændigt kontoområde. Der vurderes ud fra en overordnet betragtning at være mest synergi mellem parkeringskontrol og trafikregulering og parkering, som i forvejen er placeret i By- og Landskabsforvaltningen.
Myndighedsopgaven i forbindelse med parkeringskontrol, det vil sige pålæggelse af afgifter og klagesagsbehandling, skal foretages af medarbejdere ansat i Aalborg Kommune. Hvorimod driftsmæssige ydelser i form
af husleje, biler, dele af administrationen (ikke klagesagsbehandling), kantinefællesskab mv. kan købes af
§ 60-selskabet, hvorved synergien opretholdes i forhold til de nuværende samarbejdsområder med serviceopgaver og beredskabet. Såfremt områderne fuldstændig holdes adskilt, vil dette have økonomiske konsekvenser for beredskabsområdet i form af manglende indtægter fra for eksempel huslejeandel, lønudgifter,
herunder fælles ledelse, administrationsandele, IT med videre (fælles faste omkostninger), hvilket også i
nogen udstrækning vil være tilfældet for parkeringskontrollen.
Parkeringskontrollen skal som skattefinansieret område fortsat stadig være tilknyttet Aalborg Kommunes
systemer og retningslinjer med egen selvstændig økonomiregnskab. Det samlede afkast til kommunekassen
nedsættes med 500.000 kr. grundet mindre pres på kontrolområdet samt øgede omkostninger ved kontrolopgaven bl.a. stigende lønudgifter, driftsomkostninger i øvrigt mod fortsat fastholdelse af afgiftsbeløbet på
510 kr.
Beredskabscenter Aalborg og Parkeringskontrol Nord har i dag et stort ledelses- og driftmæssigt samarbejde, som på en lang række punkter også kan forsætte fremadrettet ved at Parkeringskontrol Nord køber ydelser af § 60-selskabet (huslejeandel, fælles ledelse, administrationsandele, it med videre, dog ikke medarbejder) og omvendt, at § 60-selskabet køber primært løntimer af Parkeringskontrol Nord.
Medarbejderne i Parkeringskontrol Nord kan fortsætte med ansættelse i Aalborg Kommune, men skal ud fra
en aftalt fast procentandel kunne udføre opgaver i § 60-selskabet. Det drejer sig både om beredskabsfaglige
opgaver som tilkald, men også opgaver i forhold til serviceopgaver, hvor den største del vil være i forhold til
vægterfunktionen. § 60-selskabet leverer (sælger) en række ydelser til Parkeringskontrol Nord blandt andet i
form af husleje, fælles administrationsudgifter, beklædning, evt. biler mv. Parkeringskontrollen skal som skattefinansieret område fortsat kunne være tilknyttet Aalborg Kommunes systemer og retningslinjer med egen
selvstændig økonomiregnskab.
Parkeringskontrol Nord indgår for nuværende som en del af den selvforvaltningsaftale, Beredskabscenter
Aalborg har indgået med byrådet. Det skal bemærkes, at selvforvaltningsaftalen bortfalder ved overførelse af
Beredskabscenter Aalborg til § 60-selskabet. Parkeringskontrol Nord har ligeledes for nuværende en kontrakt mellem Aalborg Byråd og Beredskabscenter Aalborg/Parkeringskontrol Nord, som fastlægger opgaver,
administration og kvalitetsniveau samt økonomiske rammer for salg/samarbejde med andre kommuner om
samme ydelse. Revideret kontrakt mellem Aalborg Byråd og Parkeringskontrol Nord/By- og Landskabsforvaltningen er vedhæftet til fornyet godkendelse.
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Bilag:
Bilag 1 - Kontrakt mellem Aalborg Byråd og Parkeringskontrol Nord
Bilag 2 - Ny beredskabsstruktur §-60 selskab - parkeringskontrol udkast af 4 august 2015
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