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Punkt 48.
Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle Projektstyring
J. nr.: 03.02.13
Fraværende: Ib Nøhr Johansen
Sagsfremstilling
Forprojekt, lokalplan og høringsperiode, antagelse af økonomisk rådgiver
og licitation for projekteringsrådgiver af 30 handicapboliger på Frederik
den 7`s Alle, Løgstør er politisk behandlet.
Projektets status er at forprojektet nu danner baggrund for udarbejdelse
af hovedprojekt.
Anlægsprojektet involverer Teknisk forvaltning og Sundhedsforvaltningen
samt interessenterne fra brugere, pårørende og personale samt Handicaprådet.
Sundhedsforvaltningen og Teknisk forvaltning stiller forslag om nedenstående projektstyringsorganisation ift. det konkrete anlægsprojekt:
Politisk byggeudvalg:
Udvalget har til opgave at forestå den overordnede politiske og principielle styring af projektet. Mødehyppighed 2-4 gange årligt samt efter behov.
I udvalget indtræder formanden for sundhedsudvalget Martin Glerup,
formanden for teknisk udvalg Uffe Bro, forvaltningschef Dorthe Jende,
forvaltningschef Jens Christian Olesen, eksterne og interne projektrådgivere.
Udvalget sekretariatsbetjenes af intern projektrådgiver.
Administrativ projektgruppe:
Gruppen forestår den løbende forvaltningsmæssige styring af projektet,
drøfter praktiske og koordinerende opgaver indenfor rammerne af anlægsprojektets økonomi.
I gruppen indtræder handicapchef Britta Bruun-Schmidt, forstander Knud
Olav Kristiansen, arbejdsmiljørepræsentant, Handicaprådets repræsentant
Ella Holm Hansen, økonomisk medarbejder, intern rådgiver Peter Staun
samt anden interne /og eller ekstern rådgiver.
Projektgruppen sekretariatesbetjenes fra forvaltningen.
Interessentgrupper og Handicapråd:
Der er nedsat bruger og pårørendeinteressentgruppe og personaleinteres3

Teknisk Udvalgs møde den 05-03-2007

sentgruppe, der undervejs i processen inddrages som høringspart ligesom
Handicaprådet præsenteres for overordnede høringssager, såfremt dette
findes påkrævet.
Interessentgrupperne sekretariatsbetjenes af Pensionatet i Løgstør.
Projektstyringsorganisationen skal sikre en faglig, saglig og medinddragende proces for alle berørte parter omkring byggeriet og befordre samarbejdet mellem de involverede parter.
Administrativ indstilling:
Administrationen indstiller ovennævnte projektstyringsorganisation godkendt .
Beslutning i Sundhedsudvalget den 06-02-2007
Godkendt.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-03-2007
Godkendt.
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Punkt 49.
Åben - Tillæg til Spildevandsplan område ved Aggersund Syd
J. nr.: 06.00.05
Fraværende: Ib Nøhr Johansen
Sagsfremstilling
Udløst af Teknik og Miljøudvalgets beslutning af den 23/5-2006 om inddragelse af Dan Shell Fish under spildevandsplanen er der nu udarbejdet
et forslag til tillæg til spildevandsplanen.
Afdelingens redegørelse:
Planens gennemførelse indebærer en trykledning til fremførelse af spildevand fra området til Løgstør renseanlæg. Der er i planen angivet, at fremførelsen og sikring af denne ledning sker ved ekspropriation.
Indstilling fra afdelingen:
Det indstilles, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og at der træffes beslutning om ekspropriation.
Bilag:
Forslag til tillæg til spildevandsplan for område ved Aggersund Syd.
Udvalget for teknik og miljøs møde 5. september 2006 Punkt 92:
Afdelingens indstilling godkendt.
Økonomiudvalgets møde 19. september 2006 Punkt 5:

Økonomiudvalget indstiller teknik- og miljøudvalgets indstilling til Kommunalbest yrelsens godkendelse.
Ib Johansen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.
Kommunalbestyrelsens møde 28. september 2006 Punkt 4:

Godkendt
-------------Sagen har herefter været sendt i høring, og der indkom en bemærkning
fra Amtet om, at vi skulle huske at opdatere Løgstør Renseanlæg administrativ inden virksomheden gik igang. Der er udsigt til en fordobling af belastningen. Kapaciteten er i orden.
Administrationen indstiller
- at tillægget til spildevandsplanen for et område ved Aggersund syd
godkendes endelig og at den offentliggøres. Desuden indstilles, at der
træffes beslutning om, at rettighederne til at føre trykledningen fra områ5
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det til Løgstør Renseanlæg kan erhverves ved ekspropriation.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-03-2007
Teknisk udvalg indstiller administrationens indstilling til godkendelse i Byrådet.
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Punkt 50.
Åben - Vejbelysning, overvejelse om selskabsdannelse
J. nr.: 05.01.12
Fraværende: Ib Nøhr Johansen
Sagsfremstilling
Vesthimmerlands Kommune overvejer selskabsdannelse af vejbelysningen.
Årsagen er ønsket om at undgå betaling af statsafgift for elforbruget.
I den forbindelse har Vej- og Forsyningsafdelingen aftalt med advokatfirmaet Bech Bruun, at der afholdes et orienteringsmøde for Teknisk Udvalg
i februar 2007.
Der foreslåes afholdt møde den 13. februar 2007 kl. 15.00 og mødet afsluttes senest kl. 17.30
Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-02-2007
Møde dato og tidspunkt godkendt.
--------------------I henhold til beslutning på Teknisk Udvalgs møde den 5-2-07 har der været afholdt møde den 13-2-07 med advokatfirmaet Bech Bruun angående
muligheder, fordele og ulemper ved selskabsdannelse af vejbelysningen.
Hovedmålet med overvejelsen er at undgå betaling af statsafgift for elforbruget.
Orientering ved udvalgsformanden.
Administrationen indstiller
- at der foretages registrering og værdiansættelse af vejbelysningsanlægget med henblik på offentligt udbud af drift, vedligeholdelse og udleasing.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-03-2007
Godkendt.
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Punkt 51.
Åben - Kloakforsyning, rensning af spildevand fra Viborg Kommune
J. nr.: 06.01.15
Fraværende: Ib Nøhr Johansen
Sagsfremstilling
Ved kommunesammenlægningen er den tidligere Aalestrup Kommune
delt mellem 3 nye kommuner. Byerne Hvam og Gl. Hvam, der tidligere lå
i Aalestrup Kommune, er nu indlemmet i Viborg Kommune. Spildevandet
fra disse byer ledes til rensning på Aalestrup Renseanlæg. Administrationen i Viborg og Vesthimmerlands kommuner har i efteråret forhandlet om
rensning af spildevandet og betaling herfor. Det resulterende forslag til
aftale er tiltrådt af Viborg Byråd.
Bilag
Forslag til aftale
Administrationen indstiller
- at forslaget godkendes.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-03-2007
Godkendt.

Orientering:
Asbest - v/ Michael H. Pedersen
Asbest – oversendes til Børne-skoleudvalget
Vintervedligeholdelse – v/ Bent Skovkær Hansen
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Mødet blev afsluttet: 05-03-2007
Uffe Bro
Mads Krarup Nielsen
Kaj Wisti Lassen
Birgitte Tetzlaff
Ib Nøhr Johansen
Niels Krebs Hansen
Pia Hansen
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