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146. Spørgsmål fra byrådsmedlem
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/4287
130674/10Åben

Oversigt over de enkelte lån pr. 31/12-2009

Sagsfremstilling
Byrådsmedlem Morten Mejdahl fremsender følgende spørgsmål til Byrådet:
”Jeg har fra økonomisk forvaltning fået tilsendt en låneoversigt idet den
manglede i kommunens regnskab for 2009. Denne oversigt viser kommunens
lån. Men kun nogle af lånene er der sat udløbsår på.
Jeg ønsker en oversigt, der viser
·

Lånenes optagelsestidspunkt + udløbsår

·

Forrentningsprocent og afdragsprofil

·

Om lånene er optaget i danske kroner eller udenlandsk valuta

·

Lånenes anvendelsesformål (Alle lån må have et formål)

Hele Byrådet må formodes at have interesse i hvordan Vesthimmerlands
kommunes gæld er fremkommet og sammensat. Derfor opfordrer jeg til til at en
sådan låneoversigt uddeles på det kommende byrådsmøde.”
Den langfristede gæld fremgår af kommunens regnskab i ”Årsberetning 2009”.
På siderne 23 – 24 er gælden og dens sammensætning vist i note 7.
Det fremgår heraf, at den langfristede gæld pr. 31. december 2009 er på 752,7
mio. kr. Heraf er der langfristet gæld vedrørende ældreboliger på 347,3 mio. kr.
Det betyder, at den skattefinansierede langfristede gæld er på 405,4 mio. kr.
Den samlede langfristede gæld er i øvrigt sammensat som følger:
Stat og hypotekbank
Andre kommuner og regioner
Realkredit
Kommunekredit
Pengeinstitutter
Langfristet gæld ældreboliger
Langfristet gæld i alt

0,2 mio. kr.
8,5 mio. kr.
0,4 mio. kr.
387,8 mio. kr.
8,5 mio. kr.
347,3 mio. kr.
752,7 mio. kr.

I vedlagte bilag er gælden specificeret på hver enkelt lån, ligesom der er vist
hovedstol, optagelsestidspunkt, lånets løbetid samt renter og bidrag.
Anvendelsen er også anført i det omfang det har været muligt at fastslå, hvad
lånet i sin tid er optaget til. Har det ikke været muligt er der anført et ”?”.
5

Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 23. september 2010

Økonomi
Ingen
Administrationen indstiller
- at oversigten over kommunens langfristede gæld pr. 31. december 2009 tages
til efterretning.
Beslutning i Byrådet den 23-09-2010
Orienteringen taget til efterretning.
Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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147. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

10/28173
125598/10Åben
125596/10Åben
125587/10Åben
125570/10Åben
125566/10Åben

Anlægsønsker fordelt på udvalg - specifikation
Driftsønsker fordelt på udvalg - specifikation
Besparelser fordelt på udvalg - specifikation
Resultatbudget 2011-2014 (pr. 18. august
2010)
Oversigt over spareramme, driftsønsker og
anlægsønsker

Sagsfremstilling
Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2010
udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2011 tillige med forslag til budget
for overslagsårene 2012 – 2014.
Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med
mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for
indsendelse af ændringsforslag.
Efter § 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010 om
kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være
balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige
budgetoverslag.
Årsbudget 2011
Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på
Økonomiudvalgets møde den 18. august 2010 (pkt. 216). Endvidere har Byrådet
afholdt et budgetprioriteringsseminar fredag den 3. september 2010, hvor
resultatet af kommunens ansøgninger om andel af tilskud og lån blev gennemgået.
Administrationen har endvidere korrigeret budgetforslaget på flere områder, hvorfor
der nu fremkommer følgende balance:
Revideret budgetbalance 2011 - 2014
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Hele 1.000 kr.

2011

2012

2013

2014

Balance jfr. resultatbudget 18.
august 2010
- Nulstilling af kassehenlæggelse
- Løntilbageskrivning

37.702
-1.239
-17.208

137.629 146.535 97.769
11.033
-35.592 0
-17.151 -17.139 -17.139
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Balance herefter

19.255

131.511 93.804

80.630

- Øget tilskud § 16
- Justering grundskyld
- Underskud misbrugscentret (RN)

-12.000
-528
1.000

0
-561
0

0
-691
0

Balance herefter

7.727

130.950 93.153

79.939

- Kvalitetsfondstilskud
- Optagelse af lån
kvalitetsfondsområdet
+ Anlæg kvalitetsfondsområdet
- Renter lån 8.100.000 kr.
- Afdrag lån 8.100.000 kr.
- Ny udligningsreform

-8.100

-8.100

-8.100

-8.100

-8.100
16.200
254
0
0

-8.100
16.200
498
324
-50.000

-8.100
16.200
732
648
-50.000

-8.100
16.200
956
972
-50.000

Balance herefter

7.981

81.772

44.533

31.867

0
-651
0

Såfremt Økonomiudvalgets forslag af 18. august 2010 om en spareramme på 20
mio. kr. fastholdes, vil den reviderede balance udgøre:
Revideret balance
-12.019
61.772
24.533 11.867
- = overskud (konsolidering), + = underskud (manglende finansiering)
Oprindeligt resultatbudget udvisende en ubalance på 37,702 mio. kr. i 2011
vedlægges.
Anlæg
I det nuværende budgetforslag indgår følgende anlægsudgifter.
Udvalg / 1.000 kr.
Økonomiudvalget
Socialudvalget
Sundhedsudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Børne- og Skoleudvalg.
Kultur- og Fritidsudv.
Teknik- og Miljøudvalg.
I alt
Afsat til
kvalitetsfonds-området
Indregnet anlæg i alt

2011
600
0
0
0
2.472
0
15.760
18.832

2012
0
0
0
0
2.470
0
15.760
18.230

2013
0
0
0
0
2.470
0
15.760
18.230

2014
0
0
0
0
2.470
0
15.760
18.230

16.200
35.032

16.200
34.430

16.200
34.430

16.200
34.430

I basisbudgettet er alene afsat anlægsmidler til asfaltarbejde og indvendig
vedligeholdelse under Teknisk Udvalg og Børne- og Skoleudvalget. De afsatte midler
8
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til indkøb af nyt radioudstyr til Beredskabet er ligeledes opretholdt.
Hertil kommer anlægsudgifter på 16,2 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet.
Det maksimale kvalitetsfondstilskud udgør i 2011 13,644 mio. kr. For at modtage
dette tilskud fuldt ud skal kommunen investere et tilsvarende beløb, så der i alt som
minimum skal afsættes et anlægsbudget på kvalitetsfondsområdet på 27,288 mio.
kr.
Med henblik på at løfte de fysiske rammer på de borgernære serviceområder for
børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter
samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia.kr. til
statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. Der
udmøntes 9 mia.kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i perioden 2009-2013.
Vesthimmerlands Kommune har søgt om en andel af lånepuljen til
kvalitetsfondsområdet, og er tilkendt en lånepulje på 8,1 mio. kr. Det betyder, at
der alene kan afsættes 16,2 mio. kr. i anlæg på kvalitetsfondsområdet uden
kasseforbrug.
Såfremt der skal investeres yderligere på kvalitetsfondsområdet, vil det påvirke
budgetbalancen negativt.
Vesthimmerlands Kommune har søgt om en andel af den ordinære lånepulje.
Kommunen har fået afslag på ansøgningen. Såfremt der skal afsættes yderligere
anlæg på f.eks. Teknik- og Miljøudvalgets område, vil det påvirke budgetbalancen
negativt.
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner
Vesthimmerlands Kommune har søgt om en andel af puljen til vanskeligt stillede
kommuner. Kommunen har fået tildelt 17 mio. kr. Der var i det oprindelige budget
alene indregnet 5 mio. kr. hertil.
Skatteprocenter og udskrivningsgrundlag
2011
Betalingskommunefolketal
Statsgaranti
37.855
Betalingskommunefolketal
Selvbudgetteret
Udskrivningsgrundlag
Statsgaranti
4.853.015
Udskrivningsgrundlag
Selvbudgetteret
Skatteprocent –
27,2
kommune

2012

2013

2014

37.717

37.717

37.717

4.870.247
27,2

5.030.965
27,2

5.191.956
27,2

Skatteprocent – kirke

1,18

1,18

1,18
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Grundskyldspromille –
*
7,20
7,20
7,20
7,20
produktionsjord
Grundskyldspromille –
22,82
22,82
22,82
22,82
andre
Folketinget har den 3. juni 2010 vedtaget lov om nedsættelse af grundskylden med
5,1 promille. Dvs. for Vesthimmerlands Kommune kan den max. blive 7,2 promille
på produktionsjord. Kommunerne vil i 2011 blive individuelt kompenseret for
nedsættelsen.
Det er forudsat, at skatteprocenten i 2011 og overslagsårene 2012-2014 er
uændret i forhold til 2010. Endvidere er nuværende indkomstskøn foretaget på
baggrund af statsgaranti. Der vil først blive taget endelig stilling til valg mellem
statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet
den 14. oktober 2010.
Kirkeskat
Provstiet har frist indtil den 16. september 2010 med at fremsende forslag til
kirkeskat. Provstiet har i et møde med administrationen oplyst, at de ønsker
kirkeskatten uændret på 1,18 % til og med budgetår 2014.
Grundskyld og afgiftspligtige grundværdier
Der er forudsat uændret grundskyldspromille i 2011. Det bemærkes dog, at
grundskyldspromillen for produktionsjord fra 2011 maximalt må fastsættes til 7,20
promille. For øvrige ejendomme er den maximale grundskyldspromille på 34,00.
Dækningsafgift
Der er ikke indregnet dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige
ejendomme.
Servicerammen
For Vesthimmerlands Kommune er der fastsat en serviceramme for 2011 på
1.652.589.000 kr.
Udmeldt serviceramme for 2011
I alt serviceudgifter jfr. balance pr. 18/8
- løntilbageskrivning
Korrigeret serviceudgifter
Overskridelse af servicerammen
Såfremt Økonomiudvalgets forslag om en
spareramme på 20 mio. kr. fastholdes, vil
serviceudgifterne samtidigt blive reduceret
med ca. 13 mio. kr. (og 7 mio. kr. på
overførselsudgifterne)
Vesthimmerlands Kommunes
serviceudgifter
Overskridelse af servicerammen
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1.652.589.000
1.711.653.000
-17.208.000
1.694.445.000 1.694.445.000
41.856.000
-13.000.000
-13.000.000

1.681.445.000
28.856.000

Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 23. september 2010

En overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktion fra Indenrigs- og
Sundhedsministeriet. Jfr. KL´s landsundersøgelse af budgetsituationen for
kommunerne, er der p.t. budgetteret med et mindreforbrug i forhold til den
samlede ramme for alle kommuner. Det forventes derfor at det betingede
bloktilskud kommer til fuld udbetaling til kommunerne.
Budgetalternativer
Økonomiudvalget udmeldte i mødet den 18. august 2010 forslag til en spareramme
på i alt 20 mio. kr.
Administrationen har udarbejdet forslag, der imødekommer Økonomiudvalget krav.
Forslagene er fremsendt til de respektive fagudvalg, der behandler disse i
udvalgsmøder primo september måned 2010.
Forslag til imødegåelse af sparerammen er vedlagt.
Ønsker til driften
Administrationen har udarbejdet forslag til de respektive fagudvalg om ønsker til
driften på i alt 27,174 mio. kr. i 2011. Forslagene er fremsendt til de respektive
fagudvalg, der behandler disse i udvalgsmøder primo september måned 2010.
Ingen af ønskerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Såfremt ønsker
imødekommes, vil det påvirke budgetbalancen negativt.
Forslag til ønsker vedlagt.
Ønsker til anlæg
Administrationen har udarbejdet forslag til de respektive fagudvalg om ønsker til
anlæg for i alt 110,9 mio. kr. i 2011. Forslagene er fremsendt til de respektive
fagudvalg, der behandler disse i udvalgsmøder primo september måned 2010.
Der er i den nuværende budgetbalance alene indregnet anlægsudgifter for 16,2
mio. kr. på kvalitetsfondsområdet.
Ønskes yderligere anlæg medtaget, vil det påvirke budgetbalancen negativt.
Forslag til anlæg vedlagt.
Kassehenlæggelse
Såfremt sparerammen på 20 mio. kr. fastholdes vil der - med nuværende
budgetforslag - være plads til en konsolidering på 12,019 mio. kr. i 2011.
I den anførte ubalance for overslagsårene indgår ingen konsolidering.
Det foreliggende budgetforslag indeholder en indirekte konsolidering i kraft af at
den langfristede gæld nedskrives med ca. 25 mio. kr. (Der afdrages ca. 33 mio. kr.
på eksisterende lån, og der hjemtages nyt lån på 8,1 mio. kr.).
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Politiske målsætninger
I den godkendte politiske drejebog for budget 2011-2014 er der fastsat nogle mål
for budgetlægningen for 2011. Det foreliggende budgetforslag imødekommer
målsætningerne således:
Målsætning
Mål for kommuneskattens
størrelse
Mål for udvikling i langfristet
gæld
Mål for skattefinansieret
investeringsniveau

Opfyldt
Ja

Mål for skattefinansieret
driftsoverskud (40 mio. kr.)

Betinget ja

Ja
Delvist

Bemærkning
Ønske om uændret
skatteprocent
Den langfristede gæld må
ikke stige i valgperioden
Anlægsinvesteringer vil
primært blive tilvejebragt
via midler fra
kvalitetsfonden og lån.
Der er dog ”kun plads” til
delvis udnyttelse af
kvalitetsfondsmidlerne
Det skattefinansierede
driftsoverskud skal dække
den del af
anlægsinvesteringerne, der
ikke lånefinansieres samt
konsolidering.
Såfremt sparerammen på
de 20 mio. kr. effektueres,
vil overskuddet være
40,730 mio. kr.

Takstoversigt
Forslag til takster for de enkelte områder vil først blive behandlet i Økonomiudvalget
og Byrådet i novembermødet, hvor de samlede konsekvenser af besparelser og evt.
vedtagne ændringsforslag vil være kendte.
Høringssvar
Høringssvar fra de forskellige interessenter vil efterhånden som de fremkommer
blive tilgængelige for Byrådet på den politiske web-side.
LOVGRUNDLAG
Styrelseslovens §§ 37 og 38 samt bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010 om
kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Sagen afgøres i Byrådet.
Administrationen indstiller
- at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2011 til Byrådets 1.
behandling den 23. september 2010
12
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- at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for overslagsårene til
Byrådets 1. behandling den 23. september 2010
- at der først bliver taget endelig stilling til valg mellem statsgaranti og
selvbudgettering i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 14.
oktober 2010
- at Økonomiudvalget fastsætter en dato mellem 1. og 2. behandling, hvor Byrådet
kan drøfte budgettet
- at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 7. oktober
2010, kl. 09.00. Ændringsforslagene skal indsendes til Borgmesterkontoret
- at takstoversigten behandles af Økonomiudvalget på møde den 17. november
2010 og efterfølgende i Byrådets møde den 25. november 2010.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-09-2010
Økonomiudvalget indstiller følgende til godkendelse:
·

·
·

·
·
·

·

Det administrative budgetoplæg godkendes i henhold til den reviderede balance
incl. den fastsatte spareramme på 20 mio. kr. udvisende et overskud på
12.019.000 kr.
Der forventes et øget § 16 tilskud på 17,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2014
Skatte og tilskud i 2012-2014 forventes forbedret med 65,0 mio. kr., hvorved
overslagsårene er i balance
Der først bliver taget endelig stilling til valg mellem statsgaranti og
selvbudgettering i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 14.
oktober 2010
Der afvikles et budgetseminar for byrådet onsdag d. 6. oktober 2010 kl. 08.00
Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 7. oktober
2010, kl. 12.00. Ændringsforslagene skal indsendes til Borgmesterkontoret
Takstoversigten behandles af Økonomiudvalget på møde den 17. november 2010
og efterfølgende i Byrådets møde den 25. november 2010.

Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet
Beslutning i Byrådet den 23-09-2010
Økonomiudvalgets indstilling godkendes, og Økonomiudvalgets forslag til budget
oversendes til anden behandling på Byrådsmødet den 14. oktober 2010.
Frist for fremsættelse af ændringsforslag er den 7. oktober 2010, kl. 12.00.
Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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148. Aars Boligforening - garanti for efterfinansiering Bymidten
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

10/26458
116053/10Åben
116049/10Åben
116017/10Åben

Lovgrundlag.pdf
Garanti Bymidten.pdf
Ansøgning om godkendelse af
efterfinansiering , afd. 10 Bymidten

Sagsfremstilling
Aars Boligforening ansøger om kommunal godkendelse til optagelse af et nyt lån
på 2,173 mill. kr., der skal dække forbedringer i afdeling 10 - Bymidten i Aars,
hvor der blandt andet er renoveret badeværelser og tage.
Der bliver ingen lejeforhøjelse, og Landsbyggefonden har indvilget i at rykke for
det nye lån.
Aars Boligforening ansøger samtidigt om en kommunal garantistillelse for det
ønskede lån på 2,173 mill. kr. Garantien omfatter hele lånets hovedstol.
Garantien forventes at være 0 kr. efter 2014, hvor de oprindelige lån vil være
indfriet (under forudsætning af at Boligforeningen bevarer dispensationen på de
udamortiserede ydelser i afdelingen).
Lovgrundlag
I henhold til § 29 i Almenboligloven skal kommunen godkende låneoptagelsen og
i henhold til § 98 kan kommunen yde garanti.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Kommunen påtager sig en garantiforpligtigelse på 2,173 mill. kr. Under
forudsætning af at Boligforeningen bevarer dispensationen på de udamortiserede
ydelser i afdelingen, vil garantien på gamle lån og det nye ønskede lån udgå i
2014, hvor det forventes at lånene vil være indfriet.
Administrationen indstiller
- at Aars Boligforening kan optage et lån på 2,173 mill. kr. til formålet,
- at Vesthimmerlands Kommune godkender en kommunal garantistillelse for det
ønskede lån og
- at garantien gives under forudsætning af at Boligforeningen bevarer
dispensationen på de udamortiserede ydelser i afdelingen.
15
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Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2010
Administrationens indstilling anbefales godkendt, men der gøres opmærksom på,
at for fremtiden skal der være fremsendt ansøgning før arbejdet iværksættes.

Beslutning i Byrådet den 23-09-2010
Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.
Doris Lauritzen deltog ikkke i behandlingen af dette punkt.
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149. Anlægsbevilling til slidlagsarbejder
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

10/10159

Sagsfremstilling
Til slidlagsarbejder på de kommunale veje ønskes meddelt anlægsbevilling på
2,06 mio. kr.
Grundet den hårde vinter og et generelt efterslæb på vedligeholdelsen, er der i
år et ekstraordinært behov for reparationer og forbedringer af kørebaner.
Samtidigt er der i år, efter licitation, opnået særligt gunstige priser på
asfaltarbejde.
Inklusiv tidligere meddelt bevilling vil der med denne bevilling være i alt cirka 15
mio. kr. til rådighed for slidlagsarbejder i 2010.
Lovgrundlag:
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
På konto for kommunale veje resterer et uforbrugt rådighedsbeløb på 2.060.000
kr.
Administrationen indstiller
- at der meddeles anlægsbevilling på 2.060.000 kr. til slidlagsarbejder, og
- at bevillingen finansieres af det anførte rådighedsbeløb, der samtidigt frigives.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2010
Vedtaget som indstillet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-09-2010
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 23-09-2010
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Indstillingen godkendes.
Doris Lauritzen deltog ikkke i behandlingen af dette punkt.
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150. Bevillingssag vedrørende salg af areal ved Th.
Eriksensensvej, Farsø
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/2407

Sagsfremstilling
Vesthimmerlands kommune har haft et areal beliggende ved Rådhuscenteret i
Farsø i offentligt udbud.
Økonomiudvalget accepterede den 29. april 2010 højestbydendes bud på
4.520.000 kr.
Byrådet gav på denne baggrund den 29. april 2010 en anlægsindtægtsbevilling
på 4.520.000 kr., en anlægsudgiftsbevilling på 1.700.000 kr. til anlæg af nye
parkeringspladser, og besluttede at differencen på 2.820.000 kr tilføres
kommunes likvide midler.
Højestbydende har efterfølgende henvendt sig med et ønske om et afslag i
prisen på grund af ekstra funderingsomkostninger, og har fremlagt en
geoteknisk rapport, der underbygger et behov for ekstra fundering før arealet
kan bebygges.
Ifølge udbudsmaterialet har højestbydende mulighed for at træde tilbage fra
handlen, hvis undersøgelser viser et behov for ekstra fundering.
Økonomiudvalget har undersøgt omkostningerne til ekstra fundering ved en
ekstern ingeniør, der oplyser at omkostningerne andrager cirka 750.000 kr.
Økonomiudvalget valgte på den baggrund den 15. september 2010, at give et
afslag i købsprisen til højestbydende.
Lovgrundlag
Kommunestyrelseslovens § 68 og bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om
offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.
Bevillingen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Indtægt ved bud

4.520.000 kr.
-750.0000 kr.
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Udgift til P-pladser mv.

-1.700.000 kr.

Nettoindtægt

2.070.000 kr.

Administrationen indstiller
- at anlægsindtægtsbevillingen på 4.520.000 kr. fra den 29. april 2010 trækkes
tilbage,
- at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.770.000 kr., og
- at nettoprovenuet på 2.070.000 kr. tilføres kommunes likvide midler.
Beslutning i Byrådet den 23-09-2010
Indstillingen godkendes.
Doris Lauritzen deltog ikkke i behandlingen af dette punkt.
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151. Udpegning af valgstyrer og formænd for de 14
afstemningssteder
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

10/8148
130848/10Åben

Fortegnelse og udpegede valgstyrere mv

Sagsfremstilling
I forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger skal Byrådet tage
stilling til følgende:
Afstemningssteder
Byrådet har tidligere godkendt følgende valgsteder:
1. Aalestrup
2. Farsø
3. Strandby
4. Hvalpsund
5. Gedsted
6. Vester Hornum
7. Løgstør
·

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Salling
Ranum
Overlade
Aars
Gislum-Vognsild
Hornum-Ulstrup
Skivum-Giver

Der skal herefter udpeges mindst 5 - højst 9 valgstyrere samt formand for
disse for hvert afstemningssted. Efter indstilling fra de politiske partier er
udarbejdet forslag, som vedlægges.

Brevafstemning
·

Udpege 4 politiske brevstemmemodtagere og suppleanter for disse. På
grund af de store afstande har det været nødvendigt indtil nu også at
indkalde suppleanterne (8 i alt)

·

Borgmesteren og formanden for det enkelte afstemningssted medvirker
ved gennemgangen af de indkomne brevstemmer.

·

Såfremt der indkommer færre end 5 brevstemmer på et afstemningssted
skal det besluttes, hvilket afstemningssted brevstemmerne skal henføres
til.

Udpegning af tilforordnede / antal medarbejdere
·

Det foreslås, at det overlades til administrationen at udpege den fornødne
bistand, som skal forestå indberetning af valgresultater mv.

Lovgrundlag
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Folketingsvalgloven
Sagen afgøres i Byrådet.
Administrationen indstiller
- at fortegnelse over valgstyrer og tilforordnede godkendes,
- at de politiske partier udpeger og meddeler Valgsekretariatet 4
brevstemmemodtagere og suppleanter for disse,
- at Borgmester og valgstyrerformænd medvirker ved gennemgangen af de
indkomne brevstemmer, og
- at ved færre end 5 brevstemmer på et afstemningssted medtages disse på
afstemningssted Aars.
Beslutning i Byrådet den 23-09-2010
Indstillingen godkendt.
Doris Lauritzen deltog ikkke i behandlingen af dette punkt.
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152. Planlægning for nyt boligområde i Hornum
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

10/20178
101243/10Åben
101340/10Åben
101067/10Åben

KP09-6-014 - KP09-6-014_kladde.pdf
Lokalplan nr. 1017 - forslag.pdf
Screeningsskema - miljøvurdering af planer
og programmer

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. Kp09-6-014 til kommuneplan 09 samt
lokalplanforslag nr. 1017 for et nyt boligområde bag Kirkevej og Lærkevej i
Hornum.
Planlægningen omfatter ca. 1 ha. af landbrugsejendommen matr. nr. 4om
Ulstrup By, Ulstrup og udlægger 6 nye parcelhusgrunde.
Baggrunden for planlægningen er et kommunalt ønske om fortsat, at kunne
tilbyde byggegrunde i Hornum, da man har haft flere konkrete henvendelser
med ønske om bosætning i Hornum.
Der er gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer
og programmer.
Lovgrundlag
Planlovens kapitel 4, 5 og 6.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Udgiftsneutral.
Administrationen indstiller
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at
forslaget til kommuneplantillæg nr. KP09-6-014 vedtages og udsendes i offentlig
høring,
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at
lokalplanforslag nr. 1017 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 09-08-2010
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Indstilling tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2010
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 23-09-2010
Indstillingen godkendt.
Doris Lauritzen deltog ikkke i behandlingen af dette punkt.
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153. Planlægning for Farsø Efterskole, Viborgvej 71
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/10525
113557/10Åben
119488/10Åben
119582/10Åben

Forslag til Kommuneplantillæg nr.
KP09-43-012
Screeningsskema
Forslag til lokalplan nr. 1009

Sagsfremstilling
På baggrund af henvendelse fra Farsø Efterskole er der udarbejdet forslag til
kommuneplantillæg nr. KP09-43-012 og lokalplan nr. 1009 for Farsø Efterskole.
Efterskolen er nu omfattet af lokalplan nr. 97. Farsø Efterskole har imidlertid
identificeret en række behov og har på baggrund heraf udarbejdet en langsigtet
udbygningsplan, der tilgodeser disse behov og samtidig levner plads for en
videre udvikling.
Planforslagene åbner mulighed for at realisere denne udbygningsplan, og
dermed udvidelse af efterskolen i flere etaper. I projektet indgår en forlægning
af Perlevej, og dermed en udvidelse af kommuneplanrammen og
lokalplanområdet.
Der er i lokalplanen fastlagt byggefelter for byggeriet. Dele af området, som er
omfattet af naturbeskyttelse skal bibeholde sin nuværende karakter.
Størstedelen af efterskolens område er omfattet af strandbeskyttelseslinje.
Miljøcenter Århus har meddelt, at de er sindet at meddele dispensation til
byggeriet.
Der er gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Miljøcenter Århus har erklæret sig enig i, at der ikke
kræves miljøvurdering af planerne.
Lovgrundlag
Planlovens kapitel 4, 5 og 6
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Udgiftsneutralt.
Administrationen indstiller
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- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at
forslaget til kommuneplantillæg vedtages og udsendes i offentlig høring,
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at
forslaget til lokalplan vedtages og udsendes i offentlig høring, såfremt forslaget
til kommuneplantillæg vedtages, og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering af planerne i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer, idet det vurderes, at planforslagene
ikke medfører sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2010
Vedtaget som indstillet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-09-2010
Teknik- og Miljøudvalgets instilling anbefales godkendt.
Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 23-09-2010
Indstillingen godkendt.
Doris Lauritzen deltog ikkke i behandlingen af dette punkt.
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154. Projekt "Udvikling gennem afvikling" - udvælgelse af
projektområde
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

09/36740
100280/10Åben

Projektbeskrivelse - Udvikling gennem
afvikling3_adn.DOC

Sagsfremstilling
Som angivet i kommunens Landdistriktspolitik og i ”Strategi for håndtering af
nedslidte ejendomme,” som begge blev vedtaget i Byrådet i efteråret 2009,
samarbejder Byrådet og Landsbyudvalget om projekt ”Udvikling gennem
afvikling.”
Projektets mål er at bidrage til forskønnelse af landdistrikternes bebyggede miljø
og dermed gøre landdistrikterne til attraktive bosætningsmiljøer også i
yderområderne. Projektet er funderet i Vesthimmerlands Kommunes
Ledelsessekretariat og organiseret med en styregruppe bag.
I forbindelse med projektet skal Landsbyudvalget og Byrådet i et samarbejde
udpege et konkret geografisk projektområde.
Styregruppen foreslår ét af følgende områder:
- Byerne og det åbne land omkring Vilsted Sø,
- Aalestrup by (koncentreret om den gamle hovedgade) eller
- Baglandet ved Louns Bredning (Ullits og Gedsted med opland).
Andre områder kan dog også komme i betragtning.
I samarbejde med indbyggere og interessenter i projektområdet gennemføres en
udviklingsproces, som skal resultere i udarbejdelsen af en udviklingsplan for det
bebyggede miljø i området.
Udviklingsplanen kan indeholde flere milepælsprojekter, som defineres i
samarbejde med lokalbefolkningen. Det kan for eksempel være
facaderenoveringer, bytorv, forskønnelse af p-pladser og veje, legepladser,
udsmykninger eller alternativ anvendelse af overflødige bygninger. Dette skal
medvirke til at fastholde og tiltrække nye indbyggere og besøgende og derved
skabe forøget turisme og erhvervsudvikling.
Styregruppen forestiller sig, at der netop i de områder, hvor der sker flest
nedrivninger af nedslidte huse, bør etableres milepælsprojekter. Der kan som
eksempler nævnes: Vestergade i Ranum, Bjørnsholmvej i Overlade, Bredgade i
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Løgstør eller Brogade i Aggersund. Milepælsprojekterne defineres i et
samarbejde med lokalbefolkningen.
Vicekommunaldirektør Henrik Kruuse og projektleder Per Ibsen deltager i
behandling af punktet og vil orientere Landsbyudvalget om projekt ”Udvikling
gennem afvikling."
Sagen afgøres i Byrådet. Landsbyudvalget afgiver sin anbefaling til
Økonomiudvalget, der afgiver indstilling til Byrådet om valg af projektområde.
Økonomi
Projektet er støttet med i alt ca. 1,7 mio. kr. med midler fra Lokal LAG –
Jammerbugt-Vesthimmerland, samt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets §
16-pulje. Heraf er der regnet med ca. 500.000 kr. til milepælsprojekter.
Administrationen indstiller
- at Landsbyudvalget anbefaler et projektområde,
- at Landsbyudvalget udpeger en kontaktperson til planlægning af processen, og
- at Landsbyudvalget i øvrigt tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Landsbyudvalget den 24-08-2010
Projektet blev gennemgået.
Landsbyudvalget anbefaler byerne og det åbne land omkring Vilsted Sø som
første prioriteret af projektområderne.
Som kontaktperson fra lokalområdet udpeges Karin Simensen.
Baglandet ved Louns Bredning (Ullits og Gedsted med opland) anbefales som
anden prioritet.
Som kontaktperson fra lokalområdet udpeges Niels Heebøll.
Prioriteringen er sket ud fra følgende kriterier for området:
- fald i befolkningsprognose
- de mange nedrivningshuse
- den turistmæssige betydning.
Landsbyudvalget anbefaler samtidig, at administrationen får en
forhåndstilkendegivelse om interessen for deltagelse i projektet, fra de
involverede borgerforeninger før Byrådets endelige vedtagelse.
Landsbyudvalget besluttede at genoptage drøftelsen angående placeringen af
milepælsprojekterne.
Anbefalingen videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget.
Jens Røge og Karin Simensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Kim
Hansen deltog som suppleant.
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Supplerende sagsfremstilling
Landsbyudvalgets anbefaling fra mødet 24. august 2010 er efterfølgende fulgt
op med en henvendelse fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til de relevante
borgerforeninger rundt om Vilsted Sø - Vilsted, Overlade og Ranum.
De tre borgerforeninger udtrykker samstemmende en yderst positiv holdning i
forhold til at indgå aktivt i projektet. Alle giver udtryk for, at den fornødne
interesse og de fornødne resurser til projektet er tilstede, hvilket sikrer en reel
lokal fundering.
Målet er, at der i byerne og det åbne land omkring Vilsted Sø opnås synlige
resultater til gavn for andre områder af Vesthimmerlands Kommune.
Karin Simensen har tilkendegivet, at hun gerne vil være Landsbyudvalgets
kontaktperson til projektet.
Kultur og Fritidsudvalget skal tage stilling til landsbyudvalgets anbefalinger
Sagen afgøres i Byrådet.
Administrationen indstiller
- at landsbyudvalgets anbefalinger følges og videresendes til Byrådet.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-09-2010
Indstilling godkendt.
Søren Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-09-2010
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 23-09-2010
Indstillingen godkendt.
Doris Lauritzen deltog ikkke i behandlingen af dette punkt.
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155. Formalisering af projektorganiseringen under ”Byen i
Byen”
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

10/24363
106261/10Åben

Beskrivelse af Projektorganisationen under
"Byen i Byen"

Sagsfremstilling
Psykiatri- og handicapafdelingen har ansvaret for at give blandt andet botilbud til
psykisk syge borgere og til borgere med fysisk/psykisk
funktionsevne-nedsættelser.
Vesthimmerlands Kommunes pladser i egne botilbud har stort set en
belægningsprocent på 100, hvilket betyder, at kommunen må gå til andre
udbydere (andre kommuner, regioner eller private) for at købe en plads i et
bofællesskab eller en boform.
Det kan tilføjes, at Vesthimmerlands Kommune ikke formelt selv råder over
midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107 – et botilbud og måde at bo på,
som især retter sig mod unge borgere eller mod voksne borgere med svingende
behov.
I sig selv er der derfor god grund til, dels at udvide kapaciteten på
botilbudsområdet og dels at udvide tilbudsviften. Herudover skal det nævnes, at
Handicapafdelingen som led i genopretningsplanen for 2010 har forpligtet sig til
at hjemtage nogle af de borgere, der på nuværende tidspunkt har midlertidige
botilbud i andre kommuner eller i private tilbud. Formålet med denne
hjemtagelse er, at give disse borgere et bedre og billigere botilbud.
En betingelse for at hjemtage borgerne er således, at Vesthimmerlands
Kommune har en bolig at tilbyde borgeren. Efter Vesthimmerlands kommunes
kompetenceplan kræves, at denne bolig formelt politisk er godkendt som et
”botilbud”, idet det må henregnes som oprettelse af en institution.
Forvaltningen foreslår derfor, at der oprettes en projektafdeling, der
organisatorisk hører under ”Byen i Byen”, og hvis formål er at oprette (også at
nedlægge) og drive midlertidige botilbud efter Lov om Social Service § 107.
De eksisterende boprojekter på lokationer i Aalestrup inddrages under
projektafdelingen. Disse projekter er ikke tidligere formelt godkendt politisk,
hvilket forvaltningen hermed også ønsker at råde bod på.
Handicapafdelingen har derfor med bistand af Ledelsessekretariatet og
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Økonomisk forvaltning udarbejdet uddybende beskrivelse af
projektorganisationen, vedlagt som bilag.
Lovgrundlag
Servicelovens § 107.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Der er ingen selvstændig økonomi i godkendelse af oprettelse af en
projektorganisation som en afdeling under ”Byen i Byen”, idet oprettelsen ikke
forudsættes at kræve yderligere normeringer eller lokaler i sig selv.
I det øjeblik der oprettes botilbud/boprojekter vil der imidlertid være en økonomi
forbundet med det enkelte boprojekt.
Administrationen indstiller
- at der træffes beslutning om oprettelse af en projektorganisation, som
beskrevet ovenfor og i vedlagte beskrivelse.
Beslutning i Sundhedsudvalget den 12-08-2010
Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2010
Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 23-09-2010
Indstillingen godkendt.
Doris Lauritzen deltog ikkke i behandlingen af dette punkt.
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156. Godkendelse af beskæftigelsesplan 2011
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

10/12293
122771/10Åben
122773/10Åben
122777/10Åben

Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen
Høringssvar fra LBR
Beskæftigelsesplan 2011

Sagsfremstilling
Beskæftigelsesplanen har været i høring hos LBR (Det lokale Beskæftigelsesråd)
og Beskæftigelsesregionen og deres respektive høringssvar er vedlagt.
Beskæftigelsesplanen skal behandles og godkendes af Beskæftigelsesudvalget og
herefter skal den videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.
Tidsplan
D. 17. august
D. 8. september
D. 14. oktober
Senest d. 31.
oktober
10. januar 2011

LBR drøfter beskæftigelsesplanen og kommer med
bemærkninger
Beskæftigelsesudvalget godkender beskæftigelsesplanen,
som herefter sendes til Byrådet
Byrådet godkender beskæftigelsesplanen
Beskæftigelsesplanen sendes til RBR
Beskæftigelsesplanen samt budget offentliggøres

Sagen afgøres i byrådet.
Administrationen indstiller
- at beskæftigelsesplanen godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-09-2010
Beskæftigelsesplanen godkendes.
Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 23-09-2010
Indstillingen godkendt.
Doris Lauritzen deltog ikkke i behandlingen af dette punkt.
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157. Etablering af Uddannelsesråd Vesthimmerland
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

10/27566
122597/10Åben

Uddannelsesråd Vesthimmerland

Sagsfremstilling
Der er i dag et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner og
Vesthimmerlands Kommune. Dette samarbejdsforum har arbejdet med ønsket
om at etablere et uddannelsesråd.
Formålet er blandt andet at øge samarbejdet, koordinering og den
gensidige støtte mellem ungdomsuddannelserne og kommunen, herunder UU.
Der er udarbejdet forslag til vedtægter.
Uddannelsesrådet vil kunne træde i kraft den 1. oktober 2010.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at der etableres et Uddannelsesråd Vesthimmerland
den 1. oktober 2010, og at formanden for Børne- og skoleudvalget samt
beskæftigelsesudvalget udpeges som medlemmer af dette råd.
Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 07-09-2010
Indstillet til godkendelse.
Ninni Gjessing var fraværende.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-09-2010
Indstillingen godkendt, der anbefales repræsentation fra formanden for
socialudvalget.
Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Beslutning i Byrådet den 23-09-2010
Indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget godkendes, såledees at formanden for
socialudvalget indgår i Uddannelsesrådet.
Doris Lauritzen deltog ikkke i behandlingen af dette punkt.
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158. Samarbejdet på de specialiserede socialområder og
specialundervisningsområdet – oplæg til principbeslutninger
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

10/19546
78952/10Åben

Anmodning om kommunalbestyrelsens
behandling af anbefalinger for specialiserede
socialområde - Brev om
kommunalbestyrelsens behandling af
principper for det kommunale samarbejde på
socialområdet.pdf

Sagsfremstilling
Med strukturreformen skete en række ændringer i opgavevaretagelsen på det
sociale og socialpsykiatriske område samt på specialundervisningsområdet. Med
reformen blev myndigheds- og finansieringsansvaret for alle borgere indenfor
området entydigt placeret i kommunerne.
I forbindelse med reformen blev rammeaftalen indført som det centrale
planlægnings- og udviklingsværktøj for de hidtidige amtslige tilbud.
Rammeaftalen indgås årligt mellem kommunerne og mellem kommunerne og
regionerne og er altså styringsredskabet for samarbejdet på det specialiserede
sociale område.
Baggrunden for indførelsen af rammeaftalerne var, dels at man forudså, at
regionerne ville være driftsherre for en del sociale institutioner, som
kommunerne skulle købe pladser på, dels at kommunerne i højere grad skulle
samarbejde indbyrdes, og endeligt at der på socialområdet er specialiserede
målgrupper, som fordrer et regionalt samarbejde om fælles tilbud.
Udgangspunktet var en forventning om, at kommunerne ville overtage ca. 30 %
af de tidligere amtslige tilbud, men umiddelbart overtog kommunerne mellem
80-90 % af tilbuddene og udviklingen fortsætter mod en 100 % overtagelse.
Rammeaftalerne har løst koordineringsrollen, men har været bureaukratisk i sin
opbygning med store og omfattende dokumentationskrav. Samtidig har
muligheden for politiske prioritering såvel lokalt som regionalt været fraværende.
Aftalerne har yderligere manglet fokus på faglig udvikling og incitamenter til
etablering af nye tilbud, da aftalerne blandt andet er etårige.
KL’s bestyrelse besluttede i september 2009 at iværksætte en proces for at
videreudvikle rammeaftalerne med fokus på:
- Forenkling af dokumentationskravene
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- En mere hensigtsmæssig koordinering
- En fortsat udvikling af den faglige kvalitet på området med henblik på en
ændring af den nuværende lovgivning, og således at den får virkning fra 1.
januar 2012.
KKR Nordjylland drøftede spørgsmålet på mødet den 12. marts 2010 med
baggrund i et oplæg fra kommunernes socialdirektører og tilsluttede sig
synspunktet, at der er behov for en ny model for samarbejdsaftaler mellem
kommunerne og mellem kommunerne og Region Nordjylland.
I hovedtræk bygger forslaget fra socialdirektørerne på følgende temaer:
· Rammeaftalen mellem kommunerne som myndighed og regionen samt
leverandørkommunerne afgrænses til det mest specialiserede tilbud – det vil sige
et samarbejde om de tilbud, hvor der samlet set kun er et tilstrækkeligt antal
borgere til målgruppen, hvis man har regionsdækkende tilbud.
·

Rammeaftalen får et flerårigt perspektiv mod de nuværende etårige aftaler.

· Bilaterale aftaler mellem kommunerne – det vil sige et samarbejde med
nabokommuner om udvikling og strategi på tilbud med store målgrupper, hvor
kommunerne selv har en stor andel borgere.
· Takstaftalen for rammeaftalen styrkes i forhold til gennemsigtighed,
reguleringer og med styrkede incitamenter til etablering af nye nødvendige tilbud
– aftalen er som udgangspunkt 4-årig, dog således at der kan tages højde for
eventuelle lovændringer i perioden.
Elementer:
o Kommunal redegørelse om udviklingstendenser på 4-årigt sigt
o Sammenfattende redegørelse for regionens kommuner
o Brugerkonferencer
o Udvikling af ventelistesystem
o Fælles kvalitetsudviklingsmodel
o Fælles sekretariatsfunktion med ansvar for det fremtidige samarbejde på
området
KKR har på sit møde den 28. maj 2010 drøftet en række principper, som ramme
for det videre arbejde, med udviklingen af det kommunale samarbejde og
koordinationen på det specialiserede område.
Principperne skal styrke kommunernes grundlag for det mellemkommunale
samarbejde og samarbejdet med Region Nordjylland om de fremtidige bilaterale
aftaler og rammeaftaler.
KKR anmoder de enkelte kommuner tilkendegive senest den 1. oktober 2010 om
de beskrevne principper og tidsplanen for udviklingen af en styrket koordination
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mellem kommunerne kan godkendes som ramme for det videre arbejde. På
baggrund af en drøftelse i KKR marts 2011 fremsendes den endelige model til de
11 kommuners godkendelse.
Sagen afgøres i Byrådet.
Administrationen indstiller
- at KKR’s forslag til principper for en ny samarbejdsmodel for de specialiserede
områder godkendes som ramme for det videre arbejde.

Beslutning i Handicapråd den 22-06-2010
Forvaltningen gav en orientering og gennemgik principper for kommunernes
samarbejde om de specialiserede opgaver på social- og
specialundervisnings-området fra KKR.
Administrationens indstilling godkendt.
Inger Lynge og Annette Vahlgreen var fraværende ved afbud og deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.
Beslutning i Socialudvalget den 09-09-2010
Administrationens indstilling godkendt.
Anette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Beslutning i Sundhedsudvalget den 12-08-2010
Indstilles godkendt.
Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 12-08-2010
Godkendt.
Ninni Gjessing var fraværende.
Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2010
Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 23-09-2010
Indstillingen godkendt.
Doris Lauritzen deltog ikkke i behandlingen af dette punkt.
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159. Implementering af et frokostmåltid i dagtilbud 2011
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

10/27636
122697/10Åben

Udgifter forbundet med frokostordningen

Sagsfremstilling
Lovforslaget er vedtaget 4. juni 2010.
Af loven fremgår det at:
Kommunalbestyrelsen skal senest den 31. december 2010 give forældrene
mulighed for at træffe beslutning om at fravælge frokostmåltidet.
Opgaven helt konkret:
·
·
·
·

At fastsætte prisniveau for den kommende ordning
Beslutte om kommunen yder tilskud
Fastsætte rammer for information og stillingtagen i forældrebestyrelserne
Fastsætte en generel køreplan for ordningens opstart i kommunen

Prisniveau for den kommunale frokostordning
Med det reviderede lovforslag genindføres det tidligere loft på forældres
egenbetaling på max 25 % af kommunens udgifter, eksklusiv udgifterne til
frokost. Herudover kan forældrene maksimalt betale kommunens budgetterede
frokostudgift.
Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for at vælge om frokostordningen skal
være en del af kerneydelsen og dermed finansiere tilbuddet fuldt ud eller vælge
at give et tilskud til ordningen.
Med afsæt i de eksisterende fysiske rammer i dagtilbuddene i Vesthimmerlands
kommune indstilles det, at det kommunale tilbud består af et færdig leveret
måltid med fuld forældrebetaling.
På baggrund af beregninger samt erfaringer fra andre kommuner foreslås det, at
prisen sættes til 437 kr. pr. måned. Prisen dækker udgiften til frokosten på 228
åbnedage. Madprisen er beregnet til 23 kr. pr. dag.
Forældrearrangerede frokostordninger
I daginstitutioner, hvor forældrene har fravalgt et sundt frokostmåltid efter
§ 16 a, skal der fra 1. januar 2011 være mulighed for at etablere en
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forældrearrangeret frokostordning. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte rammer
for forældrearrangerede frokostordninger, jævnfør § 17, stk. 4.
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling
til forældrearrangerede frokostordninger, jævnfør § 17, stk. 2.
Forældrene til de børn, der deltager i den forældrearrangerede frokostordning,
betaler udgiften hertil.
Der udarbejdes følgende retningslinjer:

·
·

Der fastsættes et maksimum beløb på 23 kr.
Forældrearrangerede frokostordninger overholder kommunens kostpolitik,
som tager afsæt i fødevarestyrelsens vejledning om sund kost og overholder
de gældende hygiejneregler
Ordningen skal kunne gennemføres inden for de eksisterende fysiske rammer
Ordningen må ikke medføre betydelige merudgifter til personaleressourcer,
end der almindeligvis benyttes til håndtering af mad i daginstitutionen
Muligheden for tilmelding til en forældrearrangeret ordning følger tilbuddet
om at fravælge det kommunale frokosttilbud hvert andet år

·
·
·

Endelig kan forældrene arrangere øvrige ”forældrearrangerede madordninger”.
De dækker over andre måltider end frokosten. Kommunalbestyrelsen skal ikke
fastsætte et maksimalt prisniveau for disse.
Procesplan for opstart af frokostordningen
De forældrearrangerede ordninger kan i henhold til lovgivningen tidligst starte
den 1. januar 2011. Den kommunale ordning skal senest påbegyndes den 1.
august 2011.
September 2010
September 2010
Oktober/November 2010
1. januar 2011
Januar – maj 2011
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Børne- og Skoleudvalget godkender
retningslinjer og køre/procesplan for
implementeringen af frokostordningen
Forældrebestyrelserne orienteres
skriftligt om muligheder for til/fravalg
af ordninger
Forældrebestyrelserne træffer valget
og melder deres beslutning tilbage til
forvaltningen senest 15.11.2010
Mulighed for opsart af
forældrearrangerede frokostordninger
Udbud af den kommunale ordning
(forberedelse, udbudsrunde, og
leverandørvalg)
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August 2011

Opstart af kommunal frokostordning

Administrationen indstiller
- at den konkrete kommunale frokosttilbud godkendes,
- at retningslinjerne godkendes, og
- at procesplanen godkendes.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 07-09-2010
Indstillingen anbefales godkendt i Økonomiudvalg og Byråd.
Ninni Gjessing var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-09-2010
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 23-09-2010
Indstillingen godkendt.
Doris Lauritzen deltog ikkke i behandlingen af dette punkt.
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