AFTALE
mellem
Aalborg Kommune
og
AKU-Aalborg

Gældende for perioden
1. januar 2016 til 31. december 2019

Forord
Aftalen skal give bestyrelse og daglig ledelse i AKU-Aalborg bedre mulighed for at træffe
langsigtede beslutninger og igangsætte målrettede tiltag, der kan kvalitetsudvikle AKUAalborgs virksomhed.
AKU-Aalborgs formål
Det er foreningens formål, at stå for fælles anvisning af ungdomsboliger.
Efter sine vedtægter skal AKU-Aalborg bl.a.


stå for den fælles anvisning af boliger til unge i selvejende ungdomsboliginstitutioner,
støttede private ungdomsboligorganisationer og almene ungdomsboliger.



løbende indsamle informationer om boligmarkedet for unge under uddannelse og andre
unge med et særligt behov og viderebringe disse informationer til Kommunen,
ungdomsorganisationerne og andre interesserede.

Nyhedsbrev.
AKU-Aalborg udsender løbende et nyhedsbrev på hjemmesiden om den aktuelle
ungdomsboligsituation.
Driftstilskud
Driftstilskud fra Aalborg Kommune.
Tilskuddet fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen udgør i 2016 kr. 225.000, iflg. aftale
med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, hvorefter det helt bortfalder.
Tilskuddet fra Borgmesterens Forvaltning udgør for 2016 kr. 500.000. Heraf fragår husleje for
AKU-Aalborgs administration, som betales af Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning.
I 2017 og fremover betales alene husleje og driftsudgifter excl. forbrug for AKU-Aalborg. Det
kontante tilskud bortfalder således. Husleje og driftsudgifter udgør årligt hhv. ca. 240.000 kr. og
ca. 54.000 kr. excl. moms i 2016-prisniveau.
Iværksættelse af aktiviteter med henblik på at forøge indtægterne forudsætter ikke
forudgående accept fra Kommunen, så længe aktiviteterne holdes inden for
kommunalfuldmagtens grænser og relaterer sig til AKU-Aalborgs formålsparagraf.
Ifølge aftale med Unik System Design A/S får Aalborg Kommune leveret et
boligadministrationssystem med web-venteliste modul.
Systemet med programserviceaftale stilles til rådighed for 9 brugere i AKU-Aalborg.
AKU-Aalborg betaler herfor årligt kr. 190.000 til Aalborg Kommune. Beløbet betales kvartalsvis
forud. Beløbet reguleres i henhold til nettoprisindekset med 162.000 kr. som basis pr. 1.
oktober 2007.
Beløbet dækker drift af diverse servere i kommunens it-center, licenser til Unik, udstyr
(herunder leje af plads på en database server i it-centret – alt dog kun vedrørende
boligsystemet).
Udgifter i øvrigt vedrørende boligsystemet herunder og brugerlicenser betales af AKU-Aalborg.
AKU-Aalborg er omfattet af hovedaftalen med kommunens it-center vedrørende support af
edb.

Regnskab og revision
AKU-Aalborg skal inden den 1. maj hvert år indsende et, revideret og bestyrelsesgodkendt
regnskab til Aalborg Kommunes godkendelse. Regnskabet sendes til
ungdomsboligorganisationerne til orientering. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse
med god bogføringsskik.
Aalborg kommune dækker udgifter til revision af årsregnskab. Revisionen udføres enten af
Aalborg Kommune eller af det revisionsfirma, Aalborg Kommune har revisionsaftale med.
Lokaler
AKU-Aalborg indgår lejekontrakt med Himmerland Boligforening om lokaler til AKU-Aalborgs
administration. Lejekontrakten skal godkendes af Aalborg Kommune, som betaler huslejen og
driftsudgifter excl. forbrug iht. lejekontrakt.
I øvrigt
Borgmesterens Forvaltning stiller konsulentbistand til rådighed indenfor
informationsvirksomhed, økonomi og jura.
Aalborg Kommunes administrative forskrift nr. 26 for Aalborg Kommunes samarbejde med de
selvejende institutioner er i øvrigt gældende.
Aftalen genforhandles medio 2019.
Enhver kontakt til kommunen vedrørende samarbejdet skal rettes til Borgmesterens
Forvaltning, Økonomisk Afdeling ved vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen.
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