Magistraten

Punkt 5.

Godkendelse af revision af strategi for kommunalt ejede selskaber
2017-048502
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender, at der igangsættes en proces for revision af
strategien for de kommunalt ejede selskaber.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes nuværende strategi for de kommunalt ejede selskaber er vedtaget af Aalborg Byråd den
16. juni 2014.
Strategien vedrører henholdsvis Aalborg Havn A/S og daværende selskaber under Miljø- og
Energiforvaltningen:
 Aalborg Forsyning, Kloak A/S
 Aalborg Forsyning, Vand A/S
 Aalborg Forsyning, Vand Entreprise A/S
 Aalborg Forsyning, Holding A/S
 Aalborg Forsyning, Service A/S
 Energicenter Aalborg Entreprise A/S.
Flere forhold giver anledning til, at den nuværende ejerstrategi revideres, og at omfang, form og indhold i
samme forbindelse tages op til fornyet drøftelse.
Ejerstrategien for de daværende selskaber under Miljø- og Energiforvaltningen udløb formelt med udgangen
af 2017, ligesom selskabsstrukturen inden for forvaltningen er ændret siden 2014 til at bestå af en
vandkoncern og en energikoncern. Ejerstrategien for Aalborg Havn A/S er tidsmæssigt fortløbende, men
som følge af dels Aalborg Havn A/S’ udvikling, dels en mindre ændring i ejerforholdene i perioden, bør
denne strategi også revideres.
Derudover har Aalborg Kommune ligeledes indgået nye ejerskaber siden 2014, såsom
arealudviklingsselskabet for Stigsborg Havnefront, der ligeledes skal være omfattet af den fremtidige
kommunale ejerstrategi.
Endelig er det hensigten, at revisionen af ejerstrategien skal bidrage til yderligere professionalisering af
Aalborg Kommunes ejerskabsudøvelse, herunder tydeliggørelse af de forventninger og anbefalinger, som
kommunen stiller til selskaberne med kommunal ejerandel, samt de politisk valgte bestyrelsesmedlemmer.
Med Magistratens godkendelse udarbejdes forslag til proces, der afklarer form og indhold af den fremtidige
kommunale ejerstrategi, herunder afgrænsning og afklaring i forhold til strategiens omfang.
I forbindelse med procesplanen, der vil blive forelagt Magistraten til godkendelse, vil Borgmesterens
Forvaltning også tage initiativ til arbejdet med udviklingen af en samarbejdsaftale med Aalborg Kongres og
Kultur Center, hvilket blev besluttet i forbindelse med Budget 2018, og samtidig vurdere, om en lignende
aftale skal udvikles for øvrige tilskudsmodtagere under Borgmesterens Forvaltning, eksempelvis Visit
Aalborg og Det Grønlandske Hus.
Den nuværende ejerstrategi for henholdsvis Aalborg Havn A/S og daværende selskaber under Miljø- og
Energiforvaltningen vil være gældende indtil den nye ejerstrategi vedtages af Aalborg Byråd.
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