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061. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse
af almene boliger
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/13366
Gerda V. Sørensen
66601/11Åben
Notat fra rådgiver om støttet boligbyggeri

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller.
Foranlediget af Byrådets drøftelse af sag nr. 58 den 31. marts 2011 om
godkendelse af endelig anskaffelsessum for afdeling 30 under Aars Boligforening
har administrationen kontaktet Inge Lise Kalum, der er rådgivende inden
for støttet boligbyggeri.
Inge Lise Kalum har udarbejdet et notat generelt om godkendelse af skema A, B
og C, og har kortfattet kommenteret ovenstående sag.
På baggrund af notatet har administrationen udarbejdet følgende forslag til
procedure i forbindelse med godkendelse af skema C-sager (endelig
anlægsregnskab).
Det er et krav, at det bindende maksimumbeløb ved godkendelse
af skema B ikke senere overskrides, jævnfør § 14, stk. 1 i
støttebekendtgørelsen.
Hvis det undtagelsesvis er nødvendigt med væsentlige
projektændringer, skal Byrådet i henhold til bekendtgørelse om
støtte til almene boliger m.v. nr. 1288 af 11.12. 2009, § 45, stk. 1
godkende disse inden iværksættelsen.
Som væsentlige ændringer gælder alle ændringer, der vil medføre
højere grundkapitallån og højere garanti for kommunen.
Bygherren indberetter digitalt oplysninger herom til
kommunalbestyrelsen med henblik på dennes indberetning til
BOSSINF-STB.
Overholdes ovennævnte ikke, kan godkendelse af skema C med
ændringer i forhold til skema B, ikke påregnes.
Lovgrundlag
Lov om almene boliger.
Sagen afgøres i Byrådet.
6
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Økonomi
Ingen.
Administrationen indstiller
- at den foreslåede procedure for godkendelse af skema C godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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062. Politisk drejebog for budgetlægningen 2012-2015
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/13218
Gerda V. Sørensen
67007/11Åben
Politisk drejebog for budget 2012-2015

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller
Administrationen har udarbejdet et udkast til en ny politisk drejebog for
budgetlægningen 2012 - 2015.
Drejebogen beskriver de grundlæggende forudsætninger, tidsplan og
procedurer for budgetlægningen.
Administrationen har endvidere opstillet forslag til mål for den økonomiske politik
for de næste 4 år:
- fastholdelse af nuværende skatteprocent, grundskyldspromille og kirkeskat,
- aftrapning af langfristet gæld (80 mio. kr. over de næste 4 år) ,
- årlig låneoptagelse på 8,1 mio. kr. jævnfør den givne dispensation for 2011,
- anlægsramme afhængig af lånemulighed og overskud på det skattefinansierede
driftsoverskud,
- pris- og lønfremskrivning i henhold til KL´s anbefalinger - dog således at
prisfremskrivning parkeres på en særlig konto til senere disposition,
- rammebudgettering hvor grundlaget er budget 2011 tillagt pris- og
lønfremskrivning, demografi, ny lovgivning og tidligere byrådsbeslutninger,
- mål for den gennemsnitlige kassebeholdning,
Af særlige nøgledatoer i budgetprocessen kan nævnes:
13. april 2011
23. juni 2011
17. august 2011
2. september 2011
5. – 7. september
2011
14. september 2011
8

Økonomiudvalget fastsætter pris- og lønfremskrivning
og udmelder foreløbige budgetrammer for de enkelte
udvalg
Budgetseminar for Byrådet med deltagelse af
Hoved-Med repræsentanter
Økonomiudvalget korrigerer de foreløbige
budgetrammer med ny lovgivning, demografi og
tidligere byrådsbeslutninger
Budgetorientering for Byrådet
Alle fagudvalg prioriterer indenfor egen ramme
(rammen som udmeldes af Økonomiudvalget den 17.
august 2011)
Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget i
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22. september 2011
29. og 30.
september 2011
5. oktober 2011
13. oktober 2011

balance. Dette budgetforslag fremsendes til Byrådets 1.
behandling
Byrådets 1. behandling af budget 2012-2015
Budgetseminar for Byrådet
Økonomudvalget tager stilling til evt. ændringsforslag
til budget 2012-2015
Byrådets 2. behandling af budget 2012-2015

Lovgrundlag
Styrelsesloven.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Udgiftsneutral.
Administrationen indstiller
- at drejebogen for budgetlægningen 2012-2015 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
9
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063. Minibudgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/13053
Gerda V. Sørensen
Børne- og skoleudvalget - forklæde
66434/11Åben
28/2-2011
64762/11Åben
Sundhedsudvalget - Tema 28/2-2011
64751/11Åben
Socialudvalget - Forklæde 28/2-2011
64746/11Åben
Socialudvalget - Noter 28/2-2011
Kultur- og Fritidsudvalget - Forklæde
64738/11Åben
28/2-2011
Beskæftigelsesudvalget - genopretningsplan
64721/11Åben
28/2-2011
Beskæftigelsesudvalget - forklæde
64717/11Åben
28/2-2011
64713/11Åben
Beskæftigelsesudvalget - noter 28/2-2011
66505/11Åben
Sundhedsudvalget - Referat 5/4-2011

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller.
I henhold til Økonomiudvalgets beslutning skal der udarbejdes månedlige mini
budgetopfølgninger.
For at sikre validitet i "mini-budgetopfølgningerne" skal disse månedlige
budgetopfølgninger behandles i fagudvalgene inden de fremlægges i
Økonomiudvalg.
Fagudvalgene har dermed mulighed for at supplere mini-budgetopfølgningen
med en genopretningsplan, der kan fremlægges for Økonomiudvalget sammen
med budgetopfølgningen.
Mini-budgetopfølgningerne vil være 1 måned forskudt således at opgørelsen for
januar måned fremlægges i marts måned, opgørelsen for februar måned i april
og så videre.
Der er indkommet bidrag fra de enkelte udvalg opgjort pr. 28. februar 2011.
De indkomne bidrag viser følgende forventede budgetafvigelser (drift):
Note

Udvalg / afvigelse i 1.000 kr.

1

Økonomiudvalget

12

Pr. 31. januar
0

Pr. 28.
februar
0
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2
3

4

Socialudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Sundhedsudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Forventet afvigelse i alt

0
1.743
-537
-4.930
0
0
-3.724

0
0
-7.669
-4.930
0
0
-12.599

Note 1
Størstedelen af den fælles administration (konto 6.51 m.v.) er fordelt på de
enkelte forvaltningschefer. Kontiene er omfattet af dialogbaseret aftalestyring og
derfor forventes budgettet at kunne holde (overførselsret til næste år).
Administrationen og revisionen gennemgår p.t. den hjemtagne refusion for 2007
vedrørende særligt dyre enkeltsager. En endelig gennemgang forventes først at
være færdig medio maj måned. Det forventes at gennemgangen medfører en
ikke ubetydelig merrefusion til kommunen (grundlaget var for spinkelt i 2007 til
at der kunne hjemtages korrekt refusion).
Note 2
Afvigelsen for Beskæftigelsesudvalget kan primært henføres til den indførte
finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet, der er en konsekvens af
finansloven for 2011. Beskæftigelsesudvalget tager på sit møde i april måned
2011 stilling til en genopretningsplan.
Note 3
Sundhedsudvalget har siden opgørelsen pr. 31. januar 2011 foretaget en meget
tæt opfølgning på betalinger til/fra kommuner. Gennemgangen viser, at der kan
forventes en yderligere mindreudgift end antaget pr. 31. januar.
Note 4
Teknisk forvaltning anfører, at der p.t. ikke foreligger en endelig beregning for
Rengøringsenheden og vintertjenesten. Der arbejdes p.t. på en evaluering af
Rengøringsenheden.
Lovgrundlag
Ingen.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Budgettet for 2011 følges tæt. Der afventes flere budgetopfølgninger og
evaluering af Rengøringsenheden inden der kan foretages et samlet kvalificeret
skøn over forventet regnskab 2011.
Administrationen indstiller
- at minibudgetopfølgningen tages til efterretning.
13
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Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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064. Overførsel af budgetmidler til Teknik og Miljøudvalget fra
Kultur- og Fritidsudvalget
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/6473
Gerda V. Sørensen

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Else Berntsen/Lotte Andersen
På Økonomiudvalgets møde den 17. november 2010 er godkendt, under punktet
”Udmøntning af besparelse på konto 6”, at opgaven med bygninger samt
naturvejledning overføres til Teknisk Forvaltning fra Kultur, Plan og Fritid.
Afsat budget i 2011 til bygninger udgør 896.000 kr.
Afsat budget til naturvejledning i 2011 udgør 1.458.000 kr. i udgift og 110.000 kr.
i indtægt.
Lovgrundlag
Ingen aktuel lovgivning.
Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kulturog Fritidsudvalget.
Økonomi
Udgiftsneutral.
Administrationen indstiller
- at driftsbevilling på 896.000 kr. i udgift til bygninger overføres for 2011 og
overslagsår til Teknik- og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget,
- at at driftsbevilling på 1.458.000 kr. i udgift og 110.000 kr. i indtægt til
naturvejledning overføres fra 2011 til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og
Fritidsudvalget og
- at overførslerne har virkning fra 1. januar 2011.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2011
Indstilling godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2011
15
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Indstilling godkendt med den tilføjelse,
- at det ikke er en driftsbevilling på netto 1.348.000 kr., men i stedet en
overførsel af en anlægsbevilling og
- at Teknik og Miljøudvalget imødeser at der også sker en overførsel af
anlægsbevillingen for 2010 og 2012 vedr. naturvejlederprojektet.
Bjarne Jensen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen
af punktet.
Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har i sit budget for 2011 afsat 896.000 kr. til bygninger
og netto 1.348.000 kr. til naturvejledning som driftsudgifter.
Budgettet til bygninger anvendes primært til løbende drift i form af
forbrugsafgifter.
Af budgettet til naturvejledning anvendes en stor del af pengene til aflønning af en
naturvejleder med tilhørende kørsel, administration m.v. Den øvrige del af
midlerne anvendes til etablering af 6 naturrum og 4 naturbaser.
Da der for naturvejledning er tale om et projekt støttet med midler fra Energi-net –
og der samtidigt anvendes midler til aflønning af en naturvejleder – kan udgiften
ikke optages som en anlægsudgift, men må optages som en driftsudgift.
Ud over flytning af det ordinære budget for 2011 skal der ligeledes fortages en
flytning af de midler, der er overført fra 2010 til 2011.
Byrådet behandlede den 31. marts 2011 sagen om overførsel af driftsmidler fra
2010 til 2011. I den forbindelse blev der overført 227.000 kr. fra Kultur- og
Fritidsudvalget fra 2010 til 2011 vedr. naturvejlederen og naturvejlederprojekt II.
Dette beløb skal nu også overføres til Teknik- og Miljøudvalget.
Der fremkommer herved følgende nye administrative indstilling:
- at der overføres en driftsbevilling på 896.000 kr. til bygninger fra Kultur- og
Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (ordinært budget i 2011),
- at der overføres en driftsbevilling på 1.458.000 kr. i udgift og en indtægt på
110.000 kr. vedrørende naturvejledning fra Kultur- og Fritidsudvalget til
Teknik- og Miljøudvalget (ordinært budget i 2011),
- at der overføres en driftsbevilling på 227.000 kr. fra Kultur- og
Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (overførsel af midler fra 2010 til
2011 vedr. naturvejledning) og
- at der i forbindelse med udmelding af budgetrammer for 2012 foretages en
budgetkorrektion mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og
Miljøudvalget for så vidt angår bygningsvedligeholdelse og
naturvejledning.
16
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Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Administrationens nye indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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065. Frigivelse af anlægsmidler til misbrugsområdet
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/12721
Gerda V. Sørensen

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hanne Madsen
I budget 2011 er der i anlægsbudgettet afsat 5.000.000 kr. til
misbrugsområdet og til bo-selv projekt.
Der søges på nuværende tidspunkt om anlægsbevilling og frigivelse af
rådighedsbeløb på 581.000 kr. til misbrugsområdet til etablering af tilbud på
Anlægsvej pr. 1. maj 2011.
Anlægsudgifter:
- IT, alarm m.v. 389.000 kr.
- Inventar 192.000 kr.
Lovgrundlag
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Frigivelse af rådighedsbeløb på 581.000 kr. til misbrugsområdet på konto 5.
Administrationen indstiller
- at der gives en anlægsbevilling på 581.000 kr.,
- at rådighedsbeløbet på 581.000 kr. frigives, og
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte beløb på 5.000.000 kr.

Beslutning i Socialudvalget den 04-04-2011
Indstillingen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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066. Frigivelse af anlægsmidler til Center for
Kompetenceudvikling 2011, etape 2
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/3232
Gerda V. Sørensen

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anette Thornvig.
I budget 2011 er der i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb på 1.541.000 kr. til
renovering af lokaliteterne, som anvendes til CKA - Center for
Kompetenceudvikling.
Fordelt på:
Løgstørvej 57, Aars:
kr. 903.000
Tolstrupvej 55, Løgstør: kr. 638.000
På Byrådet den 31. marts 2011 behandles frigivelse af rådighedsbeløb til
Tolstrupvej 55, Løgstør.
Der ansøges nu om frigivelse af restbeløbet, et rådighedsbeløb på 903.000 kr. til
Løgstørvej 57, Aars.
Anlægsudgifter – Løgstørvej 57, Aars
Ændring af eksisterende lokaler
-kontor, kantine, undervisningslokale
Inventar, herunder udbygning af IT / citrix
Ændring af vinduespartier samt oprettelse af flugtveje
Udluftning i kontordel samt rengøringsrum
Anlægsudgift i alt

Kr.
453.000
150.000
175.000
125.000
903.000

Lovgrundlag
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Frigivelse af rådighedsbeløb på 903.000 kr. under beskæftigelsesordninger
jævnfør budget 2011.
Administrationen indstiller
- at Beskæftigelsesudvalget indstiller rådighedsbeløbet på 903.000
kr. frigivet.
20
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Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 06-04-2011
Beskæftigelsesudvalget godkender frigivelse af rådighedsbeløb på 903.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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067. Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til
talentmidler 2011
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/12278
Gerda V. Sørensen
Vesthimmerlands Kulturskole - Støttetilsagn
60418/11Åben
vedr. talentmidler

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Steen Lindgaard/Hans Jørgen Møller.
Vesthimmerlands Kulturskole har modtaget tilsagn om støtte fra Statens
Kunstråds Musikudvalg til projektet ”Udvikling af klassiske instrumentalister i
Vesthimmerland”. Der foreligger et støttetilsagn på 60.000 kr. Der ansøges om
tillægsbevilling på beløbet. Støttetilsagnet er givet under forudsætning af en
medfinansiering på minimum 30.000 kr. Medfinansieringen indgår i
Vesthimmerlands Kulturskoles lønsum.
Lovgrundlag
Ingen aktuel lovgivning.
Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Økonomi
Der søges om tillægsbevilling til driften på 60.000 kr. i udgift og 60.000 kr. i
indtægt.
Administrationen indstiller
- at
ansøgningen imødekommes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2011
Ingstilling godkendt med bemærkning om, at der gives en tillægsbevilling på
60.000 kr. i udgift og 60.000 kr. i indtægt.
Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.
22
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Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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068. Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til støtte
til tværkommunalt danseprojekt fra HUSkunstnerordningen
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/12267
Gerda V. Sørensen
Vesthimmerlands Kulturskole - Støttetilsagn
60394/11Åben
vedr. HUSkunstnerordning

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Steen Lindgaard/Hans Jørgen Møller.
Vesthimmerlands Kulturskole er tovholder på projekt ”Dansende børn”. Projektet
er et samarbejde mellem kulturskolerne i Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord
og Jammerbugt kommuner. Projektet har modtaget støttetilsagn fra Statens
Kunstråds HUSkunstnerordning på 100.000 kr.
Der ansøges om tillægsbevilling på beløbet.
Lovgrundlag
Ingen aktuel lovgivning.
Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Økonomi
Der søges om en tillægsbevilling til driften på 100.000 kr. i udgift og 100.000 kr. i
indtægt.
Administrationen indstiller
- at
ansøgningen imødekommes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2011
Indstilling godkendt med bemærkning om, at der gives en tillægsbevilling på
100.000 kr. i udgift og 100.000 kr. i indtæg.
Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.
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Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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069. Ansøgning om indtægtsbevilling til naturprojekter
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/13426
Gerda V. Sørensen
66966/11Åben
Ansøgning grøn ordning

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Per Nyborg.
Når en vindmølle i kommunen bliver koblet til el-nettet, bliver der afsat et beløb i
en fond, som en Grøn Ordning. Det er EnergiNet.dk, der administrerer pengene.
Farsø Skole har søgt om støtte til legeplads og fået tilsagn om 705.483 kr.
Lovgrundlag
Lov om fremme af vedvarende energi (Grøn Ordning).
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Udgiftsneutral for kommunen.
Administrationen indstiller
- at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på
705.483 kr. på driften i forbindelse med projekterne (penge der vil
komme fra Energinet).

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 07-04-2011
Anbefales godkendt.
Per Bach Laursen var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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070. Salg af ejendomme
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/12494
Gerda V. Sørensen

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring.
I forbindelse med nedlæggelse af Simested Skole, Haubro Skole og Louns
Alstrup Skole samt Børnehaven Blæksprutten skal ser ses på evt. salg af disse
bygninger.
Forvaltningen ønsker at benytte Børnehaven Blæksprutten til en satellit afdeling
til K- klasserne i Ranum, derved imødekommes et forslag fra Ranum Skole som
mangler faciliteter til K- Klasserne, da elevtallet er øget.
Der er en politisk beslutning på, at der ses på specialområdet.
Ændringer vil skulle ske pr. 1.8.2012.
Så den midlertidige anvendelse af Blæksprutten vil harmonere med denne
beslutning.
Der er forhandlinger med friskoleforeningen bag Simested Friskole om evt. køb
af Simested Skole.
De andre bygninger er der ingen anvendelse for i Børne- og skoleforvaltningen,
så sagen oversendes til økonomiudvalget, med en indstilling om salg.
Der ønskes et par måneder til oprydning m.m., så derfor ønskes bygningerne sat
til salg med overtagelse 1. oktober 2011.
Lovgrundlag
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Administrationen indstiller
- at Louns-Alstrup skole og Haubro skole sættes til salg pr. 1. oktober 2011.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 07-04-2011
Anbefales godkendt.
Per Bach Laursen var fraværende.
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Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Punktet udgår.
Gerda Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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071. Oprettelse af pasningstilbud for børnehavebørn i
Hvalpsund
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/9685
Gerda V. Sørensen
48668/11Åben
Tilbud pavillon
48666/11Åben
Brev fra arbejdsgruppe
Brev fra skolebestyrelsen ved Louns-Alstrup
48675/11Åben
skole
68018/11Åben
Forslag fra Hvalpsund
68052/11Åben
Aldersintegreret Hvalpsund

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring.
I forbindelse med skolestruktur blev det besluttet, at der skulle ses på at der
eventuelt kan etableres et lokalt pasningstilbud i de områder, der blev berørt
at skolelukninger.
I forbindelse med lukningen af Louns-Alstrup skole, besluttede Børne- og
skoleudvalget den 30. november 2010, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med
følgende kommissorium:
Kommissorium for arbejdsgruppens arbejde
I bestræbelse på at etablere et pasningstilbud for børnehavebørnene i Hvalpsund
nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg.
·

·

Arbejdsgruppen består at skolelederne i Ullits og Louns Alstrup,
bestyrelsesformænd de samme steder, konstitueret leder af LBO’en i Louns
Alstrup og leder af LBO’en i Ullits. Gruppen kan om ønsket supplere sig med
relevante personer
Gruppen har deadline 15. februar 2011, hvor forslaget skal sendes
elektronisk til forvaltningschef Elsemarie Lauring på

eml@vesthimmerland.dk

Nogle af præmisserne for gruppens arbejde er
·
·
·
·
30

Alle børnehavebørn i Hvalpsund tilbydes indskrivning i LBO’en i Ullits
Der skal være mulighed for aktiviteter i Hvalpsund for børnene bosiddende
her og for de andre børn indskrevet i Ullits
Der skal evt. være mulighed for at møde ind i Hvalpsund / blive hentet i
Hvalpsund
Der skal arbejdes med at finde / udtænke en lokalitet i Hvalpsund, der kan
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·
·

afløse skolen som mødested (hal, tipi, bjælkehytte m.m.)
Der kan anvendes op til 2 mio. til anlæg / etablering i Ullits og Hvalpsund
Der skal laves en overordnet plan for, hvordan opgaven tænkes løst i det
daglige

Alternativer for pasning
Arbejdsgruppen har valgt at se på 3 alternativer, og ud fra disse prøvet, at
komme med forskellige argumenter.
1.
Pasning i Hvalpsund med udgangspunkt i 9 børn pr. 1/8 2011 og 11 børn pr.
1/12 2011 med en åbningstid på 51 timer om ugen, vil kræve en
pædagognormering på min. 90 timer pr. uge. De 9 børn udløser i alt 43,29
timer/uge pr. 1/8 2011. Dette betyder, at en åbningstid på 51 timer i Hvalpsund
kræver en ekstra normering på min. 46,71 pr. uge ud over de timer 9 børn
udløser. Normeringen i Ullits bliver på 128,93 timer/uge, heri er indregnet 7 børn
fra Hvalpsund.
Det må forventes, at nogle af de forældre, der har tilkendegivet at de ønsker
Ullits, vil vælge Hvalpsund, hvis der bliver en åbningstid på 51 timer/uge.
Skolebestyrelsen på Louns-Alstrup peger på en institution i Hvalpsund med en
åbningstid på 51 timer/uge.
Hvis man forventer, at pasningen i Hvalpsund suppleres med børn fra Ullits, vil
dette indebære, at der indsættes bus formiddag og eftermiddag.
Forudsætningen for at der er forældreopbakning fra Ullits-forældrene til at
supplere pasningen i Hvalpsund vil givet være, at rammerne er i orden rent
bygningsmæssigt, og at placeringen er attraktiv med hensyn til at kunne bruge
naturen.
Garantinormering vil koste 460.630 kr. pr. år.
2.
Pasning i Hvalpsund i tidsrummet 9.00 - 15.00 i alt 35 timer om ugen (inkl.
transporttid). Der er taget udgangspunkt i de 9 børn, hvor der er ønske om
pasning i Hvalpsund. Dette vil kræve pædagognormering i Hvalpsund på 65
timer pr. uge, altså et behov for ekstra 21,71 timer/uge ud over
garantinormeringen.
Hvis man forventer, at pasningen i Hvalpsund suppleres med børn fra Ullits de
børn, der er afleveret tidligt, vil dette indebære, at der indsættes bus formiddag
og eftermiddag.
Forudsætningen for at der er forældreopbakning fra Ullits-forældrene til at
supplere pasningen i Hvalpsund vil givet være, at rammerne er i orden rent
bygningsmæssigt, og at placeringen er attraktiv med hensyn til at kunne bruge
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naturen.
Garantinormering vil koste 176.100 kr. + udgifter til transport.
3.
Alle børn indskrives og passes i Børnehuset i Ullits med en åbningstid på 51
timer om ugen.
Rent lokalemæssigt vil der ikke være problemer med at rumme de 37
børnehavebørn. Derimod vil det være umuligt at rumme de ca. 60 SFO-børn
Ullits og Hvalpsund, hvilket understreger behovet for en udbygning af
Børnehuset i Ullits.
Fysiske rammer i Hvalpsund
Arbejdsgruppen har undersøgt forskellige muligheder, men har ikke kunnet finde
eksisterende acceptable lokaler, når man tager i betragtning, at disse skal
opfylde gældende regler for såvel børn som personale. Arbejdsgruppen har valgt
at foreslå en lejet pavillon på ca. 70 m2 (se bilag). Størrelsen skal ses i lyset af,
kommissoriets ønske om, at børn fra Ullits skal have mulighed for aktiviteter der.
Arbejdsgruppen er derfor nået frem til, at hvis der etableres en
børnepasningsordning i Hvalpsund, kan dette kun ske i en lejet pavillon. En
sådan kan lejes på årsbasis. Udgifterne til en sådan løsning vil estimeret
andrage:
Første års leje incl. opstilling ca. 95.000 kr.
Hertil kommer tilslutning af kloak, vand og el
Evt. legemuligheder
Inventar
Følgende år:
Leje ca. 72.000 kr.
El, vand og vandledningsafgift
Efter modtagelse fra arbejdsgruppen, er der fremsendt notat fra
skolebestyrelsen fra Louns-Alstrup skole, hvor der anbefales en naturbørnehave i
Hvalpsund med en åbningstid på 51 timer.
Forvaltningens bemærkninger til sagen er oprettelse af en naturbørnehave er et
spændende tiltag, at børnetallet på 11 er for småt til oprettelse af et dagtilbud
set i et fagligt/økonomisk perspektiv. Der er ikke budgetmæssige forudsætninger
for forslag 1 og 2.
Lovgrundlag
Sagen afgøres i byrådet.
Økonomi
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Administrationen indstiller
- at forslag 3 indstilles og at Ullits skole fremsender forslag til anlægsønske
indenfor den udmeldte ramme på 2 mio. kr.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 15-03-2011
Sagen udsat.
Arbejdsgruppen indkaldes til møde den 7. april 2011.

Supplerende sagsfremstilling
Arbejdsgruppen møder op til mødet. Der afsættes max. 1 time.
Forvaltningen har udarbejdet de sidste nye tal vedr. børnetallet i Hvalpsund og
Ullits.
Vedlægges som bilag.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 07-04-2011
Ninni Gjessing og Doris Lauritsen indstiller, at der oprettes en 0 - 5 årig
institution i Hvalpsund.
Ilse Skadhauge og Henrik Dalgaard ønsker, at der oprettes en institution i
området og dette sker i Ullits.
Per Bach Laursen var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Knud Kristensen, Kirsten Moesgaard,
Jens Lauritzen og Per Bisgaard ønsker, at der oprettes en institution i området
og dette sker i Ullits.
Flertalsgruppen tilkendegiver, at de er positivt overfor etablering af en privat
pasningsordning.
Palle Jensen og Ninni Gjessing indstiller, at der oprettes en 0-5 årig institution i
Hvalpsund.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Det Radikale Venstre foreslår, at der oprettes en 0-5 årig institution i Hvalpsund.
Forslaget blev sat til afstemning.
For forslaget stemte 10
(Ninni Gjessing, Bjarne Jensen, Inger Lynge, Berit Byg, Anette Vahlgreen, Palle
Jensen, Uffe Bro, Ib Nøhr Johansen, Doris Lauritzen, Herdis Brix)
Imod forslaget stemte 16
(Jens Lauritzen, Per Bisgaard, Jan Dyregaard, Kurt Friis Jørgensen, Morten
Mejdahl, Per Bach Laursen, Kirsten Moesgaard, Niels Krebs Hansen, Henrik
Dalgaard, Hans-Jørgen Kastberg, Klavs Bojsen, Pia Buus Pinstrup, Ilse
Skadhauge, Søren C. Hansen, Knud Kristensen, Rasmus Vetter)
Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt.
Gerda Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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072. Ansøgning om sammenlægning Gedsted LBO
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/12491
Gerda V. Sørensen
62286/11Åben
Sammenlægning Gedsted - LBO
62289/11Åben
Oversigt over udgifter

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring.
LBO, Gedsted, ansøger om en sammenlægning af deres aktiviteter fra 3 til 2
adresser.
Dette betyder at Lyngvej 6 ikke længere skal benyttes og kan derved sælges.
Såvel skolebestyrelse, ledelse som personale har været med i denne proces,
hvor parterne er kommet frem til forslaget om de to adresser.
Det vil kræve en renovering af lokalerne på Søndergade 31, dette afholder
skolen indenfor egen budgetramme, evt. ved ansøgning til krone til krone puljen.
Der skal ske en etablering af ny legeplads, dette vil som beskrevet udgøre en
udgift på 600.000 kr.
Den samlede LBO vil opnå et rationale ved at benytte de to adresser, dette vil
udgøre 275.963 kr.
Der forslås, at de 600.000 kr. finansieres af de ikke udmøntede
kvalitetsfondsmidler (2 mio. kr.), sådan at de 300.000 kr. udmøntes fra denne
pulje, medfinansiering på de resterende 300.000 kr. finansieres ved
driftsbesparelser indenfor Gedsted skoles ramme.
Lovgrundlag
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
600.000 kr. finansieres med 50 % fra kvalitetsfondsmidler og 50 % fra Gedsted
skole.
Administrationen indstiller
- at ansøgningen imødekommes og
- at finansieringen imødekommes og midlerne frigives.
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Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 07-04-2011
Anbefales godkendt.
Per Bach Laursen var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om,
at puljen "projekt sundhed krone til krone" reduceres til 1,2 mio. kr. fra
Kvalitetsfondsområdet.
Lyngvej 6 sættes til salg.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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073. Aalestrup Realskole
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/12496
Gerda V. Sørensen
61545/11Åben
Tillæg til overenskomst Aalestrup Realskole
62312/11Åben
Forslag til overenskomst
62365/11Åben
Gammel overenskomst

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring.
Der er udarbejdet forslag til ny overenskomst mellem Vesthimmerland Kommune
og Den selvejende institution Aalestrup Realskole.
Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledelsen fra Aalestrup
Realskole samt ledelsen fra Børne- og skoleforvaltningen.
Den nye overenskomst er behandlet og godkendt af bestyrelsen for Aalestrup
Realskole den 30. marts 2011.
Overenskomsten vi skulle træde i kraft den 1. august 2011 og er uopsigelig indtil
2013 og derefter med 12. måneders varsel til ophør pr. den 31. juli.
Ændringerne i forhold til tidligere er følgende:
·

Beregning af skolepenge, følger Vesthimmerlands Kommunes løn og
fremskrivning procent.

·

Forpligtelsen for undervisning er fra 7. til 9. klasse, mod tidligere 8. til 10.
klasse.

·

Undervisningen skal have et omfang som fastlagt i Lov om Folkeskolen,
svarende til serviceniveauet i Vesthimmerland Kommune.

·

Optag af elever der ikke er bosiddende i Aalestrup og Gedsted skoledistrikt
skal aftales med forvaltningen og Aalestrup Realskole yder ikke befordring
efter gældende regelsæt.

Lovgrundlag
Sagen afgøres i Byrådet.
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Økonomi
Mindreforbrug pr. elev svarende til intervallet imellem 700 kr. til 2.300 kr.
Administrationen indstiller
- at overenskomsten godkendes.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 07-04-2011
Anbefales godkendt.
Per Bach Laursen var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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074. Kvalitetsfondsmidler - medfinansiering af ABA anlæg
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/13246
Gerda V. Sørensen, Per Bisgaard

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller / Pia Risgård
Et Automatisk Brandalarmanlæg kaldet ABAanlæg alarmerer brandvæsnet, hvis
der opstår kraftig røg- eller varmeudvikling i lokalet.
Kommunens forsikringer har i 2010 været i udbud. Resultatet heraf har medført
en driftsbesparelse på 937.879 kr. årligt.
Sagen blev drøftet i Økonomiudvalget den 17. november 2010 sag nr. 339.
I sagsfremstillingen til sag nr. 339 blev blandt andet anført:
De meget fordelagtige præmier skal blandt andet ses i sammenhæng med, at
Vesthimmerlands Kommune har valgt at sætte fokus på risikostyring. Det har
givet sig udslag i, at skadesstatistikken for de seneste år er særdeles fin. Som
risikostyringstiltag kan blandt andet nævnes:
·

IT-udstyr mærkes.

·

TV-overvågning udbygges kontinuerligt for at sikre vore medarbejdere en
tryg hverdag og for at minimere indbrud, tyveri og hærværk.

·

Kortlægning af tyverisikringsniveau.

·

Sikringskabe.

·

Elektronisk informationsværktøj ("Kuben") med gode råd om
forebyggelse, anmeldelsesblanketter og forsikrings- og
risikostyringsoplysninger.

Hertil kommer, at der i udbudsmaterialet direkte er nævnt, at brandsikring er et
særlig fokusområde. Alle ældrecentre har ABA-anlæg. Disse anlæg er i øjeblikket
ved at blive opgraderet med varme/combimeldere - en kombineret røg- og
varmedetektor. Endvidere er det i udbudsmaterialet nævnt, at der arbejdes på
at forsyne samtlige skoler med ABA-anlæg.
I øjeblikket er det alene Østermarksskolen, som er udstyret med ABA-anlæg. Det
blev installeret i 2006 og kostede 450.000 kr.
Administrationen foreslår, der i 2011 laves et samlet udbud omkring ABA-anlæg
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på kommunes skoler med henblik på at iværksætte arbejdet i
forsikringsperioden.
Det er ikke muligt at finansiere anlægsudgiften af den almindelige
risikostyringspulje i budgettet. Den foreslås derfor finansieret af de årlige
besparelser på forsikringer i forsikringsperioden 2011 - 2013 for på den måde
også at leve op til planer, der er beskrevet i udbudsmaterialet.
Økonomiudvalget besluttede, at den årlige besparelse i forhold til budget 2011
samt overslagsårene 2012 og 2013 reserveres til udbygning af ABA-anlæg på
kommunens skoler blandt andet med henblik på fortsat at sikre lave
forsikringspræmier
I forsikringsperioden skønnes det, at der kan etableres ABA-anlæg på de 4 store
skoler (Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør) for i alt ca. 4 mio. kr.
Administrationen skal anmode om at få del i de kvalitetsfondsmidler, der i
budget 2011 er afsat med krav om egenfinansiering. Der er p.t. en ikke udnyttet
ramme på 2 mio. kr. hertil.
Etablering af ABA-anlæg på skolerne falder ind under de anlægsudgifter, der er
omfattet af kvalitetsfonden
Da forvaltningen har 937.000 kr. til rådighed for projektet ønskes ligeledes
937.000 af kvalitetsfondsmidlerne, således at der i 2011 kan investeres 1,874
mio. kr. til formålet.
Lovgrundlag
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Der ansøges om en anlægsbevilling på 1,874 mio. kr. Denne bevilling foreslås
finansieret med driftsbesparelsen på 937.000 kr. og med 937.000 kr. af det
afsatte rådighedsbeløb til kvalitetsfondsområdet.
Administrationen indstiller
- at der gives en anlægsbevilling på 1,874 mio. kr. til installation af
ABA-anlæg på skoler,
- at der frigives et rådighedsbeløb på 1,874 mio. kr. til projektet i 2011 og
- at projektet finansieres ved en driftsbesparelse på forsikringsområdet på
937.000 kr. og ved overførsel af 937.000 kr. fra det afsatte
rådighedsbeløb til kvalitetsfondsområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
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Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen og Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.
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075. Responstidsopgørelse for ambulancetjenesten i Region
Nordjylland
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/12530
Gerda V. Sørensen, Per Bisgaard
Referat fra Forretningsudvalgets møde den
61662/11Åben
28. marts 2011 punkt 3.pdf
61687/11Åben
Responstider opgjort på kommuner.pdf
61688/11Åben
Responstider opgjort på post nr.pdf
Responsopgørelse opgjort pr. kommune 1.
61695/11Åben
vogn på stedet.pdf
Responsopgørelse opgjort på postnr 1. vogn
61698/11Åben
på stedet.pdf

Sagsfremstilling
Sagsbehandler:

Dorthe Jende

Forretningsudvalget i Region Nordjylland blev 28. marts 2011 præsenteret for
Responstidsopgørelsen for ambulancetjenesten i Region Nordjylland.
Af opgørelsen fremgår, at den gennemsnitlige responstid for Kørsel A ved
sygdom eller tilskadekomst, der er livstruende eller kan udvikle sig livstruende,
er 9 minutter og 58 sekunder for målingsperioden november 2010 til og med
januar 2011. Det fastlagte serviceniveau overfor leverandøren er 9 minutter og
12 sekunder i gennemsnit pr. kvartal.
Af vedhæftede bilag læses responstiderne pr. kommune, pr. postnummer og for
1. bil på stedet.
Lovgrundlag
Sundhedsloven.
Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.
Økonomi
Ingen oplysninger.
Administrationen indstiller
- at Sundhedsudvalget drøfter responstidsopgørelsen for
ambulancetjenesten i Region Nordjylland.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 05-04-2011
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Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at der overfor Regionsrådet gøres
opmærksom på, at det er yderst utilfredsstillende, at borgere udenfor de store
byer får en betydelig dårligere betjening af den akutte ambulancetjeneste målt i
forhold til responstider.
Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet, at der overfor Regionen stilles krav om, at
borgerne oplever samme responstid på 9,12 af ambulancetjenesten.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt med bemærkning, at Byrådet sender brev til Regionen om
problemstillingen og med en invitation til regionsrådets formand Ulla Astmann
om et møde i Vesthimmerlands Kommune.
Gerda Sørensen og Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.
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076. Sundhedsprofil 2010 - Orientering
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

09/33736
Uffe Bro, Gerda V. Sørensen, Per Bisgaard
Den samlede sundhedsprofil regionen
48630/11Åben
2010.pdf
Vesthimmerlands kommunes Sundhedsprofil
48635/11Åben
2010.pdf

Sagsfremstilling
Sagsbehandler:

Bente Bach Poulsen

Den nordjyske spørgeskemaundersøgelse ”Hvordan har du det?”, der blev
afviklet februar / marts 2010 er statistisk behandlet og der er udarbejdet:
§
§

En kortfattet sundhedsprofil for Vesthimmerlands Kommune
En omfattende rapport for Region Nordjylland, hvor Vesthimmerland
Kommune også er behandlet.

Sundhedsprofilen er den anden af sin art. Første sundhedsprofil i Region
Nordjylland blev udarbejdet i 2007.
De generelle konklusioner for Vesthimmerland
Langt de fleste borgere i Vesthimmerland oplever, at de har et godt helbred. De
stoler på deres medborgere, deltager i foreningslivet, er knyttet til lokalområdet
og er generelt tilfredse med tilbud i lokalområdet. Flere steder er der sket en
positiv udvikling siden 2007. Vesthimmerland står over for nogle udfordringer i
lighed med de øvrige nordjyske kommuner, men der er også områder, hvor
kommunen kan levere positive resultater til inspiration.
§

§
§

§
44

Overvægt
Væksten i antallet af svært overvægtige synes stoppet i
Vesthimmerland, og antallet overvægtige falder. Det sker fra et højt
2007 niveau, men er en enestående tendens i Region Nordjylland.
Social ulighed
Der er ikke udpræget social ulighed i forhold til at være ramt af
sygdom. Det samme var tilfældet i 2007.
Rygning
Antallet af rygere er faldet, og for mænd over 65 år er det blandt de
laveste i Region Nordjylland. Der er dog blandt kvinder generelt, og
især de 45 – 64 årige kvinder flere rygere end i regionen som helhed.
Mænd mellem 25 og 64 år ligger også lidt over gennemsnittet.
Helbred
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Mænd over 65 år er mere fysisk inaktive og vurderer deres helbred
lidt dårligere end resten af regionen. De ældste kvinder vurderer også
deres helbred lidt dårligere.
§ Social kapital
Tilliden til sine medmennesker er generelt stor, men kvinderne og
især de yngste kvinder har mindre tillid end mændene.
Tilliden til de offentlige institutioner ligger lidt lavere end regionen som
helhed. De fleste angiver, at de har nogen at tale med og kan få
støtte, hvis de har problemer. Dog er det værd at være opmærksom
på de ældste kvinders oplevelse af muligheden for at få hjælp i
hverdagen.
§ Kronikere
Der er ikke flere langvarigt syge eller kronikere i Vesthimmerlands
Kommune end i Regionen, men gruppen af kronikere kræver her som
i Region Nordjylland en særlig indsats. Også i forhold til forebyggelse,
idet de kronisk syge er overrepræsenterede i forhold til risikofaktorer
som rygning, kost og motion.
I den regionale undersøgelse er resultaterne for Vesthimmerlands Kommune
stort set som regionsgennemsnittet. På nær for følgende punkter, hvor der er
signifikant forskel:
Tilliden til de sociale myndigheder er lavere (50 % har meget eller ganske stor
tillid – regionsgennemsnittet er 53,7 %).
Andelen der helt sikkert regner med at kunne få hjælp ved sygdom
(Vesthimmerland 75,6 %, Regionen 79 %)
Andelen der er tilfreds med mulighederne for at benytte naturområder, parker
og lignende (Vesthimmerland 84,5 %, Regionen 87 %)
Andelen der er tilfreds med mulighederne for at benytte idrætsanlæg
(Vesthimmerland 75,6 %, Regionen 78,7 %)
Andelen der oplever, at der er meget hærværk i lokalområdet (Vesthimmerland
14,4 %, Regionen 9,5 %)
Den regionale Ungeprofil
Der på regionalt niveau lavet en sundhedsprofil for unge 16 – 29 årige. Dette er
gjort, fordi der ikke er unge nok i hver kommune, der har svaret, så der kan
lavet en kommunal ungeprofil.
Den regionale ungeprofil viser overordnet, at størstedelen af de nordjyske unge
har det godt.
Den viser dog også at:
§
45

En større andel af de unge kvinder føler sig nervøse, stressede og ofte
føler sig uønsket alene, end de unge mænd
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§
§

En større andel af de unge kvinder lider af hovedpine, ryg og
lændesmerter
Omtrent hver tredje ung i dag er overvægtig og hver tiende svær
overvægtig

Sundhedsprofilen for Region Nordjylland samt sundhedsprofil for
Vesthimmerlands Kommune som tidligere er udleveret bedes medbragt.
Lovgrundlag
Sundhedsloven.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Ingen konsekvenser.
Administrationen indstiller
- at Rapporterne tages til efterretning.
Beslutning i Sundhedsudvalget den 15-03-2011
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2011
Orienteringen tages til efterretning.
Bjarne Jensen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i
behandlingen af punktet.
Beslutning i Socialudvalget den 04-04-2011
Til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2011
Taget til efterretning.
Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 06-04-2011
Orienteringen tages til efterretning.
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Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 07-04-2011
Taget til efterretning.
Per Bach Laursen var fraværende.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen, Per Bisgaard og Uffe Bro deltog ikke i behandling af punktet.
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077. Forslag til planlægning for ferieboliger langs kanalen ved
feriecenter i Rønbjerg
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

10/29334
Uffe Bro, Gerda V. Sørensen, Per Bisgaard
Screeningsskema - miljøvurdering - lokalplan
59977/11Åben
nr. 1024
61673/11Åben
Forslag til lokalplan nr. 1024

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Helle Ingvardsen
Forslag til lokalplan nr. 1024 er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra
Dayz Resort, Rønbjerg.
Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af 8 nye ferieboliger langs
kanalen ved feriecentret i Rønbjerg. Der ønskes at skabe et attraktivt kanalmiljø
omkring området nordvest for centerbygningen. Ferieboligerne skal være af
samme karakter, som de allerede eksisterende ferieboliger i lokalplanområdets
modsatte side af kanalen.
Området er for nuværende omfattet af lokalplan nr. 2.13-F1 som delområde C2.
Området må i henhold til lokalplan nr. 2.13-F1 ikke bebygges. Forslag til
lokalplan nr. 1024 kan rummes indenfor kommuneplanens
rammebestemmelser.
Der er gennemført screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer.
Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6 samt Lov om Miljøvurdering af Planer
og Programmer.
Sagen afgøres i Byrådet
Økonomi
Udgiftsneutralt
Administrationen indstiller
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at
planforslaget vedtages og sendes ud i offentlig høring, og
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at
der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at kunne få
sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2011
Anbefales godkendt.
Bjarne Jensen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i
behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen, Per Bisgaard og Uffe Bro deltog ikke i behandling af punktet.
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078. Forslag til planlægning for centerbygning ved feriecenter
i Rønbjerg
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

10/35193
Uffe Bro, Gerda V. Sørensen, Per Bisgaard
Screeningsskema - miljøvurdering - lokalplan
60054/11Åben
nr. 1023
61671/11Åben
Forslag til lokalplan nr. 1023

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Helle Ingvardsen
Forslag til lokalplan nr. 1023 er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra
Dayz Resorts, Rønbjerg.
Lokalplanens formål er at give mulighed for en udvidelse af eksisterende
centerbygning ved Dayz Resorts. Formålet er at gøre det muligt, at
centerbygningen kan udvides med 2000 m². Dayz Resorts planlægger i første
omgang ca. 1000 m² aktivitetsbygning. De resterende 1000 m² kan løbende
bebygges i takt med at krav til drift, aktiviteter og faciliteter ændrer sig. Ved
gennemførelse af denne lokalplan vil det blive muligt at have alle
aktivitetsfunktioner samlet under ét tag, hvilket giver en mere hensigtsmæssig
placering i forhold til den samlede bebyggelse.
Der åbnes i denne lokalplan alene mulighed for udvidelse af centerets
aktivitetsfaciliteter, og ikke udvidelse af centrets overnatningsmuligheder.
Området er for nuværende omfattet af lokalplan nr. 2.13-F1 som delområde A1
og A2. Anvendelsen i eksisterende lokalplan er indendørs og
udendørs fritids- og sportsaktiviteter. Forslag til lokalplan nr. 1023 kan rummes
indenfor kommuneplanens rammebestemmelser.
Der er gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer
og programmer.
Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6 samt Lov om Miljøvurdering af Planer
og Programmer.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Udgiftsneutralt
Administrationen indstiller
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet,
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at planforslaget vedtages og sendes ud i offentlig høring, og
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet,
at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at
kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2011
Anbefales godkendt.
Bjarne Jensen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i
behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen, Per Bisgaard og Uffe Bro deltog ikke i behandling af punktet.
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079. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for et
boligområde ved Skøjtesøen i Aars
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/8942
Uffe Bro, Gerda V. Sørensen, Klavs Bojsen, Per Bisgaard
63426/11Åben
KP09-1-004_kladde.pdf
50688/11Åben
Screeningsskema KP09-1-004
64424/11Åben
skitser.pdf

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anette Kümpel
I foråret 2010 blev Teknik- og Miljøudvalget præsenteret for et projekt for
opførelse af 3 boligblokke af hver 3 etager indeholdende 18 boliger ved
Skøjtesøen i Aars. Projektet blev ikke gennemført idet Teknik- og Miljøudvalget
ønskede et reduceret byggeri.
Ansøger har nu genfremsendt et nyt projekt for et mindre boligområde ved
Skøjtesøen i Aars, hvortil der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg:
KP09-1-004.
Området er omfattet af lokalplanramme 1.B.1, der giver mulighed for at opføre
bebyggelse i 1 etage med udnyttelig tagetage med en max. bygningshøjde på
8,5 m i henhold til Kommuneplan 2009.
Der udarbejdes kommuneplantillæg, idet det nye byggeri ønskes opført i op til 3
etager med en max. bygningshøjde på 9 m. Der fastlægges en
bebyggelsesprocent på 70 for området som helhed. Det nye byggeri udnytter
terrænforholdende således, at byggeriet set fra Tingvej fremstår som byggeri i 2
etager og fra Skøjtesøen som byggeri i 3 etager. Byggeriet opføres med fladt tag
og forventes at indeholde 4 boliger, hvorfor byggeriet ikke kræver udarbejdelse
af lokalplan.
Der er gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer
og programmer.
Lovgrundlag Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Udgifts neutral
Administrationen indstiller
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- at
- at

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at forslag til
kommuneplantillæg KP09-1-004 vedtages og udsendes i offentlig høring
og
der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering
af planer og programmer, idet det vurderes, at planforslaget ikke
medfører sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at
Økonomiudvalget er opmærksom på, at der efterfølgende skal gives en
dispensation for lokalplanen ifald projektet skal realiseres.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen, Per Bisgaard, Uffe Bro og Klavs Bojsen deltog ikke i behandling
af punktet.
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080. Forslag til Lokalplan nr. 1016 for et boligområde ved
Tingvej, Hvalpsund.
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

09/6949
Uffe Bro, Gerda V. Sørensen, Klavs Bojsen, Per Bisgaard
60305/11Åben
Lokalplanforslag nr. 1016
Screeningsskema - miljøvurdering af planer
45613/11Åben
og programmer

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Johanne Lundager
Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1016 for et nyt boligområde ved
Tingvej i Hvalpsund.
Planen omfatter et område syd for eksisterende bebyggelse langs Tingvej og i
umiddelbar nærhed af Hvalpsund Golfbane med udsigt over Lovns Sø.
Området er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde 15.B.5 der
udlægger arealet til boligområde med mulighed for bebyggelse i op til 2 etager.
Lokalplanforslaget muliggør op til 31 boliger på maksimal 205 m2 hver, fordelt
på 1 og 2 etager.
Lokalplanområdet udgør del af matr. nr. 3a Hole By, Lovns.
Der er gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer
og programmer.
Lovgrundlag
Planlovens kapitel 4, 5 og 6 samt Lov om miljøvurdering af planer og
programmer.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Udgifts neutral
Administrationen indstiller
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og
Byrådet, at lokalplanforslag nr. 1016 vedtages og udsendes i offentlig
høring, og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer, idet det vurderes, at
54

Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 28. april 2011

planforslaget ikke medfører sandsynlige væsentlige indvirkninger på
miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2011
Anbefales godkendt.
Bjarne Jensen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i
behandlingen af punktet.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen, Per Bisgaard, Uffe Bro og Klavs Bojsen deltog ikke i behandling
af punktet.
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081. Forslag til kommuneplantillæg nr. Kp09-1-018 og
lokalplan nr. 1022 for et boligområde ved Møllevej i Aars
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/3236
Uffe Bro, Gerda V. Sørensen, Klavs Bojsen, Per Bisgaard
Kp-tillæg Møllevej i Aars 56570/11Åben
KP09-1-018_kladde.pdf
60307/11Åben
Lokalplanforslag nr.1022
Screeningsskema - miljøvurdering af planer
45602/11Åben
og programmer

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Johanne Lundager
Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. Kp09-1-018 til
kommuneplan 09 samt lokalplanforslag nr. 1022 for et nyt boligområde ved
Møllevej i Aars, jævnfør beslutninger i Teknik- og Miljøudvalget den. 2. februar
og Økonomiudvalget den 9. februar.
Planen omfatter to delområder ved henholdsvis Møllevej 6 og 9D. Det er kun
bebyggelsen for Møllevej 6 der er omfattet af kommuneplantillægget.
Lokalplanforslaget muliggør i alt 23 boliger på 105 m2, i 2 etager, opført som
rækkehuse.
Bebyggelsen fordeler sig med 20 stk. på Møllevej 6, matr. nr. 2s og del af den
offentlige vej Møllevang, litra "t" Dybvad Mølle og 3 stk. ved Møllevej 9D del af
matr. nr. 2x Dybvad Mølle.
Forudsætninger for planens virkeliggørelse, er nedrivning af den eksisterende
bebyggelse.
Delområderne ligger ikke i umiddelbar forbindelse med hinanden, men det
konkrete projekt indeholder samme type bebyggelse og ejerforholdet er det
samme, hvorfor forvaltningen har vurderet at de to delområder med fordel
kunne indgå i den samme lokalplan.
Der er gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer
og programmer.
Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6 samt Lov om miljøvurdering af planer
og programmer.
Sagen afgøres i Byrådet.
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Økonomi
Udgifts neutral
Administrationen indstiller
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og
Byrådet, at forslaget til kommuneplantillæg nr. KP09-1-018 vedtages
og udsendes i offentlig høring, og
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og
Byrådet, at lokalplanforslag nr. 1022 vedtages og udsendes i offentlig
høring, og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer, idet det vurderes, at
planforslaget ikke medfører sandsynlige væsentlige indvirkninger på
miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2011
Anbefales godkendt.
Bjarne Jensen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i
behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Hans- Jørgen Kastberg erklærede sig inhabil, hvilket Byrådet godkendte.
Godkendt.
Gerda Sørensen, Per Bisgaard, Uffe Bro, Klavs Bojsen og Hans- Jørgen Kastberg
deltog ikke i behandling af punktet.
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082. Endelig vedtagelse af planlægning for
Lanterne-projektet i Løgstør
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

09/2920
Uffe Bro, Gerda V. Sørensen, Klavs Bojsen, Per Bisgaard
Forslag til kommuneplantillæg nr.
15925/11Åben
KP09-2-016
54956/11Åben
Forslag til lokalplan nr. 1019 og miljørapport
Indsigelse fra Susanne Anderson og Orla
58923/11Åben
Nielsen
59268/11Åben
Sammenfattende redegørelse

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Helle Ingvardsen.
Forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-2-016 og lokalplan nr. 1019 har været
udsendt i offentlig høring og indstilles nu til endelig vedtagelse.
Høringsfristen er 25. marts 2011. Der er den indkommet et høringssvar.
Planerne åbner mulighed for etablering af "Projekt Lanternen" i form af et
idræts-, kultur- og sundhedscenter.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens
rammebestemmelser for så vidt angår maks. bygningshøjde. Derfor er der
udarbejdet tillæg til kommuneplanen, der sikrer den nødvendige
overensstemmelse, sådan at der kan opføres en multihal med en bygningshøjde
indtil 12 meter og en svømmehal med en bygningshøjde indtil 10 meter.
Derudover fastholdes eksisterende rammebestemmelser for området.
Der er gennemført en miljøvurdering af planerne. På baggrund af
miljøvurderingen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til
Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningens bemærkninger i
forhold til høringssvaret er at finde i denne sammenfattende redegørelse
vedhæftet som bilag.
Lovgrundlag
Planlovens kapitel 4, 5 og 6 samt
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Udgiftsneutralt.
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Administrationen indstiller
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at
kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer,
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet,
at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer, såfremt
kommuneplantillægget vedtages endeligt, og
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet,
at den sammenfattende redegørelse vedtages, såfremt kommuneplantillæg
og lokalplan vedtages endeligt uden ændringer.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2011
Anbefales godkendt.
Bjarne Jensen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i
behandlingen af punktet.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Godkendt.
Gerda Sørensen, Per Bisgaard, Uffe Bro og Klavs Bojsen deltog ikke i behandling
af punktet.
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083. Byggemodning
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/6856
Uffe Bro, Gerda V. Sørensen, Klavs Bojsen, Per Bisgaard
Redegørelse/oversigt over anlæg 2011 på
65962/11 Åben
jordforsyningskontoen - Teknik og Miljø

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Christian Nielsen.
Vesthimmerlands Kommune har den 20. december 2010 indgået en aftale om,
overtagelse af et areal på i alt ca. 20.000 m2 beliggende Havbrovej 5A, Hornum,
9600 Aars (sags nr. 08/16883).
I købsaftalen aftales at kommunen forestår byggemodning af 8 grunde, tilhørende
Aps Bohverv samt at byggemodningen skal være udført senest 15. juli 2011.
Efterfølgende afhændes en del at arealet til, Aars Boligforening som selv forestår
byggemodning af deres areal. Den sidste del af arealet på i alt ca. 7.700 m2
beholder Vesthimmerlands Kommune til senere udstykning.
Vejtilslutningen (stamvejen) til offentlig vej udføres at Vesthimmerlands Kommune.
Der opkræves vejbidrag hos Aars Boligforening, som modsvarer deres andel af den
private Fællesvej. Den del af vejbidraget som påhviler Aps Bohverv afholdes af
Vesthimmerlands Kommune i henhold til sag nr. 08/16883. Den sidste del af
vejbidraget pålægges det endnu ikke udstykkede areal.
Lovgrundlag
Vejloven.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
I henhold til beslutning i Økonomiudvalget af 17. februar 2011 (sags nr. 08/16883
og 10/38613), finansieres udgiften til byggemodningen Valnøddeparken i Hornum
af jordforsyningskontoen.
Udgifter (overslag):
Entreprenører mm.:
Entreprenørudgifter (vej & kloak m.v.)
Udstykningsomkostninger landinspektør
Byggemodningsbidrag fjernvarme (8
grunde)
Uforudsete udgifter
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200.000 kr.
200.000 kr.
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Udlæg tilslutningsafgifter:
Kloaktilslutning Aps Bohverv og Aars
Boligforening
Tilslutning vandforsyning - Aps Bohverv
Tilslutning Hornum Elforsyning - Aps
Bohverv
I alt

900.000 kr.
150.000 kr.
100.000 kr.
5.100.000 kr.

Indtægter:
Vesthimmerlands Vand A/S
Kloaktilslutning fra Aps Bohverv og Aars
Boligforening
Tilslutning vandforsyning fra Aps Bohverv
Tilslutning Hornum Elforsyning fra Aps
Bohverv
Vejbidrag fra Aars Boligforening
I alt

Skønnet indtægt
1.900.000 kr.*
900.000 kr.
150.000 kr.
100.000 kr.
340.000 kr.
3.390.000 kr.

* Posten indeholder indtægt fra ”salg” af kloakledningsnet, regnvandsbassin og
administrationsudgifter.
Mindreindtægten på i alt 1.710.000 kr. forventes først realiseret ved senere
udstykning og salg af restarealet til yderligere ca. 10-12 boliggrunde.
Administrationen indstiller
- at der til byggemodningsudgifter meddeles en anlægsudgiftsbevilling på
5.100.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb til boligformål, samt at
rådighedsbeløbet 5.100.000 kr. frigives,
- at der til indtægter fra salg af grunde og udlæg til tilslutningsafgifter
meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 3.390.000 kr. og frigives af afsat
rådighedsbeløb under boligformål og
- at administrationen bemyndiges til – efter indhentning af tilbud – at
kontrahere med entreprenør og igangsætte byggemodningen, idet
byggemodningen skal være færdig til det i aftalen fastsatte tidspunkt den
15. juli 2011.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2011
Forvaltningen orienterede om konsekvenser vedr. beslutning nr. 32 på
Byrådsmødet den 31. marts 2011 og fremlagde oversigt over træk på
jordforsyningskontoen.
Indstillingen tiltrådt og Udvalget ønsker at forvaltningens redegørelse efter mindre
tilretninger videresendes til Økonomiudvalgets videre foranstaltning.
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Bjarne Jensen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen
af punktet.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011
Økonomiudvalget anbefaler at arbejdet sættes i gang og at der redegøres
nærmere for økonomien før Byrådets behandling.
Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Jens Lauritzen og Anette Vahlgreen erklærede sig inhabile, hvilket Byrådet
godkendte.
Sagen overflyttet til den åbne dagsorden.
Godkendt.
Gerda Sørensen, Per Bisgaard, Uffe Bro, Klavs Bojsen, Jens Lauritzen og Anette
Vahlgreen deltog ikke i behandling af punktet.
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084. Udtalelser om placering af atomaffald i Vesthimmerlands
Kommune
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/15007
Uffe Bro, Gerda V. Sørensen, Klavs Bojsen, Per Bisgaard

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Palle Jensen
Fra Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe foreligger anmodning om, at følgende
spørgsmål optages på dagsorden for Byrådets møde den 28. april 2011:
"Denne sag ønskes ikke behandlet af byrådet i Vesthimmerlands Kommune med
henblik på at få fastslået, om der skal eller ikke skal placeres atomaffald i
kommunen.
Sagen ønskes behandlet af byrådet for at få slået fast, at borgmesteren ikke er
berettiget til at udtale sig om en problemstilling, der direkte strider mod
byrådets tidligere beslutninger i bl.a. kommunens visioner, kommuneplanen og
forskellige politikker, herunder den vedtagne turistpolitik.
Bl.a. anføres heri:
- at vores planlægning bygger på en sammenhængende helhedstænkning
- at vi tilbyder borgere og iværksættere gode bo- og etableringsmuligheder
i byer såvel som på landet og i landsbyerne – med plads til udfoldelse og
virkelyst i et trygt og sikkert miljø
Vi finder det derfor forkert, at borgmesteren overalt i den danske presse
fremfører det synspunkt, at landets atomaffald gerne må placeres i
Vesthimmerlands Kommune, uagtet at kommunen ikke har nogen holdning til
dette problematiske emne. At sige ja til dette spørgsmål, vil i givet fald også
være i direkte strid med alle de beslutninger, planer og politikker, som byrådet
har besluttet i hele kommunens levetid.
Det afgørende i den forbindelse er ikke, om affaldet er farligt eller ikke. Det
afgørende er, at den største del af befolkningen tror, det er farligt – og tror de
det, vil borgmesterens markedsføring af synspunktet være til direkte skade for
kommunens udvikling.
Borgmesteren har udtalt sig på en måde, der indikerer, at hans synspunkt også
er byrådets synspunkt, hvilket i hvert fald endnu ikke er slået fast, og ikke kan
slås fast, da der ikke foreligger tilstrækkelige saglige og tekniske oplysninger om
problemstillingen.
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Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe indstiller til Byrådet:
Byrådet slår fast, at det ikke har udtalt sig om et spørgsmål om, hvorvidt der
kan placeres atomaffald i kommunen, ligesom byrådet udtaler kritik af
borgmesteren for at udtale sig i strid med byrådets tidligere beslutninger, som
disse er kommet til udtryk i diverse planer og politikker, ligesom det kritiseres,
at borgmesteren med sine udtalelser har givet indtryk af, at han udtalte sig på
kommunens vegne og i overensstemmelse med kommunens holdninger og
politik."
Lovgrundlag
Styrelseslovens § 11, stk. 1
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser
Administrationen indstiller
- fremsendes uden indstilling.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2011
Det socialdemokratiske forslag blev sat til afstemning.
For forslaget stemte 9
(Palle Jensen, Rasmus Vetter, Ib Nøhr Johansen, Doris Lauritzen, Herdis Brix,
Berit Byg, Inger Lynge, Ninni Gjessing, Bjarne Jensen)
Imod forslaget stemte 14
Jens Lauritzen, Jan Dyregaard, Kurt Friis Jørgensen, Morten Mejdahl, Per Bach
Laursen, Kirsten Moesgaard, Niels Krebs Hansen, Henrik Dalgaard, Hans-Jørgen
Kastberg, Pia Buus Pinstrup, Ilse Skadhauge Larsen, Søren C. Hansen, Knud
Kristensen, Anette Vahlgreen)
Gerda Sørensen, Per Bisgaard, Uffe Bro og Klavs Bojsen deltog ikke i behandling
af punktet.
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Underskrifter

Knud Kristensen
Palle Jensen
Uffe Bro
Rasmus Vetter
Ib Nøhr Johansen
Doris Lauritzen
Herdis Brix
Berit Byg
Inger Lynge
Ninni Lodahl Gjessing
Bjarne Jensen
Gerda V. Sørensen
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Annette Vahlgreen
Søren C. Hansen
Ilse Skadhauge Larsen
Pia Buus Pinstrup
Klavs Bojsen
Hans-Jørgen Kastberg
Henrik Dalgaard
Niels Krebs Hansen
Kirsten Moesgaard
Per Bach Laursen
Morten Mejdahl
Kurt Friis Jørgensen
Jan Dyregaard
Per Bisgaard
Jens Lauritzen
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