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Åbne sager: 

1. Godkendelse af referat 
 

J.nr.: 1-28-MED-TF  ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Godkendelse af referat fra sidste møde den 29. maj 2008. 
 
Bilag: 
 
Referat fra møde i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 29. maj 2008 

 

Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 10. september 2008 
Fraværende: Gitte Hesselvig, Jan Lindberg 
 
Godkendt. 
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2. Opfølgning af budget 2008 
 

J.nr.: 2-29-MED-TF  ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Gennemgang og drøftelse af opfølgning af budget 2008. 
 
Bilag: 
 
Budgetopfølgningsrapport pr. 30. juni 2008 inkl. opmærksomhedspunkter 

 

Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 10. september 2008 
Fraværende: Gitte Hesselvig, Jan Lindberg 
 
Thomas Jepsen orienterede om budgetopfølgningsrapport pr. 30. juni 2008. 
 
Den økonomiske situation er behandlet i Økonomiudvalg og Byråd. Her er det beslut-
tet: 
 

• at alle ledige stillinger skal drøftes i Økonomiudvalget inden opslag. Dette gæl-
der også for stillinger, som allerede er opslået 

 
• at overførte midler stadig er indefrosset 

 
• at alle anbringelsessager af en vis kaliber, skal behandles i fagudvalg samt 

Økonomiudvalg inden de iværksættes 
 

• at forvaltningen skal afdække i alt 4 % af serviceudgifterne. 
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3. Forslag til budget 2009 
 

J.nr.: 3-30-MED-TF  ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Gennemgang og drøftelse af forslag til budget 2009.  
 
Der henvises til ”basisbudget 2009, sammendrag af ændringer”, ”præsentationsplan-
cher” og ”tidsplan” som findes på hjemmesiden under ”pres på budgettet i Brønder-
slev”.  
 
  

Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 10. september 2008 
Fraværende: Gitte Hesselvig, Jan Lindberg 
 
Thomas Jepsen orienterede om forslag til budget 2009. 
 
Der er et driftsunderskud på 30 mio. kr. og medregnes anlæg er der i alt et underskud 
på 73 mio. kr. 
 
Medarbejdersiden ønsker at udtrykke bekymringer overfor yderligere personalereduk-
tioner og peger på, at der i så fald ikke fremover kan anvendes jobtræningspersoner 
på området. 
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4. Sammenlægning af Materielgårde 
 

J.nr.: 4-31-MED-TF  ÅBEN SAG

Indstilling: 
Vej og Park foreslår, at Teknik og Miljøudvalget giver tilladelse til at: 

• Sammenlægge tre materielgårde ved hjælp af tilbygning til bestående bygning i 
Dronninglund 

• Et arkitektfirma laver et forslag som kan bruges til myndighedsgodkendelse og 
et overblik over økonomi ved byggeriet 

• En ejendomsmægler vurderer salgspris på overskydende bygninger med henblik 
på finansiering af byggeriet. 

 
Driftsleder Finn Bjerning ønsker sagen drøftet. 
 
Sagsfremstilling: 
Materielgården i Brønderslev har haft besøg af Arbejdstilsynet. De foretog en scree-
ning som resulterede i en grøn smiley. 
 
Med de nuværende materielgårde i Dronninglund, Hjallerup og Aså er der ikke mulig-
hed for at leve op til Arbejdstilsynets krav. 
 
Bygningerne fremstår uden mulighed for at lovliggøre badefaciliteterne og velfærds-
forhold. 
 
Det vil være en fordel for hele afdelingen at sammenlægge de tre materielgården, 
Dronninglund, Hjallerup og Aså, til én enhed beliggende i Dronninglund. 
 

• Af fordele kan bl.a. nævnes: 
• Arbejdspladsen lever op til Arbejdsmiljøloven 
• Vej og Park kan fungere som en helhed 
• Bedre fysiske rammer for personale 
• Bedre over maskiner og materiel 
• Mulighed for lederne at lede en samlet trup. 

Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 10. september 2008 
Fraværende: Gitte Hesselvig, Jan Lindberg 
 
Finn Bjerning orienterede om tankerne vedrørende en sammenlægning af materiel-
gårdene.  
 
Udvalget er særdeles positiv overfor, at der arbejdes videre med ideen om en sam-
menlægning af materielgårdene, således at der fremover vil være materielgårde i 
Brønderslev og Dronninglund. 
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5. Ledelsesmæssig sammenlægning af Rengøringsområdet og 

Serviceområdet 
 

J.nr.: 5-32-MED-TF  ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Drøftelse om muligheden for at ændre ledelsesstrukturen således der bliver en fælles 
leder for Serviceområdet og Rengøringsområdet. Der skal i forbindelse med ændrin-
gen ansættes en souschef/administrativ leder. 
Sagsfremstilling: 
Sagen har været drøftet på Lokaludvalget for Serviceområdet og Rengøringsområdet. 
Her er man positiv overfor ændringen og er samtidig eniger om, at der også skal 
arbejdes på, at der kan tilføres en kontorassistent til området. 
 
 

Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 10. september 2008 
Fraværende: Gitte Hesselvig, Jan Lindberg 
 
Udvalget er positiv overfor ændringen og ønsker samtidig, at der skal arbejdes videre 
med, at tilføre rengøringsområdet yderligere kontorassistance. 
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6. Gensidig orientering 
 

J.nr.: 6-33-MED-TF  ÅBEN SAG

 
Sagsfremstilling: 
Gensidig orientering: 
 

• Orientering om Screening på henholdsvis Materielgården i Brønderslev og Ma-
terielgården i Dronninglund. 

 
 
Bilag: 
Screening 070808 - Materielgården i Brønderslev 
 
 
Tilpasset tilsyn 011008 - Materielgården i Dronninglund 

 

Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 10. september 2008 
Fraværende: Gitte Hesselvig, Jan Lindberg 
 
Udvalget opfordrer Hovedudvalget til snarest at fremkomme med forslag til anvendel-
se af de afsatte midler til personalepleje. 
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7. Eventuelt 
 

J.nr.: 7-34-MED-TF  ÅBEN SAG

 
 
 

Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Forsyning den 10. september 2008 
Fraværende: Gitte Hesselvig, Jan Lindberg 
 
Intet. 
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