Notat

Budgetspørgsmål 54 til budget 2019 – Mødeforplejning til KB og udvalg

Spørgsmål:
Hvad koster mødeforplejningen for kommunalbestyrelsen og udvalgene,
inklusiv lønninger, forbrug mv.?

Dato: 29. august 2018
Sags nr.: 00.30.04-S00-54-18
Sagsbehandler: AGGG

Svar:
Da der er stor forskel på mødeforplejningen ved kommunalbestyrelsesmøderne
i forhold til de øvrige møder, gives der nedenfor svar på disse to dele hver især.
Kommunalbestyrelsesmøder
Mødeforplejningen for kommunalbestyrelsesmøderne er beregnet ud fra 9
ordinære møder og 4 ekstraordinære møder, som var de møder der blev afholdt
i 2017. Ved disse møder blev der bestilt forplejning for 12.400 kr. pr. møde, incl.
bemandingstid ved opdækning og afrydning. Forplejningen her indeholder
spisningen inden mødet, kaffe, frugt osv. under mødet, samt natmad.
Som en del af prisen på forplejningen er også indregnet kantine-personalet
lønninger og evt. administrationsomkostninger. Derudover bruger sekretariatet
for Politik og Ledelse 15 min. på at udarbejde kantinebestillingen ved hvert
møde. Dette svarer til et lønningstræk på 932 kr. i 2017.
Der har således været et samlet forbrug på mødeforplejning og lønninger ved
kommunalbestyrelsesmøderne i 2017 på kr. 173.316 kr.
Udvalgsmøder
Til udvalgsmøderne (ØU og fagudvalg) bestilles der mødeforplejning for
4.100 kr. pr. møde, hvori der også er indregnet kantinepersonalets løn og
eventuelle administrationsomkostninger. Derudover bruger sekretariat for Politik
og Ledelse sammenlagt 45 min. på at udarbejde kantinebestillingen, sætte
forplejningen frem og rydde af efter mødet. Dette lønningstræk svarer til 215 kr
per møde.
Der har således været et samlet forbrug på mødeforplejning og lønninger ved
56 ordinære udvalgsmøder i 2017 på 241.640 kr.
De samlede omkostninger
Til sammen har der således i 2017 har været et samlet forbrug på
mødeforplejningen for kommunalbestyrelsen og udvalgene, inklusiv lønninger
på i alt 414.956 kr.
Mødeforplejningen til Kommunalbestyrelse og udvalg udgør en væsentlig del af
kantinens samlede produktion.
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