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01     Godkendelse af referat 
J.nr.: 81.38.06P35/dwopgg 
 08/11692 Åben sag 
  MED-udvalget for Teknik og Miljø

 
Sagsfremstilling:  
Godkendelse af referat fra møde den 10. september 2008. 

 
Bilag:  
Referat, 2008-09-10 
 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 11. december 2008  
Godkendt. 

  

Fraværende: 
Gudrun Gulbæk 
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02     Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2008 på Teknik og Miljøudval-

gets område 
J.nr.: 00.30.10Ø09/dwokhoc 
 08/55 Åben sag 
  TM/ØK/BY

 
Beslutning i Teknik. december 2008  
Til efterretning. 

 
Sagsfremstilling:  
Ifølge principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølg-
ningsrapporter, og budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Center for 
Økonomi fremsender hermed budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2008 for Teknik og Miljø-
udvalgets område. 

En uddybende forklaring af afvigelserne på Teknik og Miljøudvalgets område fremgår af vedlag-
te bilag over budgetopfølgningen pr. 30. september 2008. Endvidere vedlægges status på op-
følgningen på opmærksomhedspunkter fra budget 2008.  

Det skal understreges, at regeringen har varslet sanktioner ved overskridelse af budget 2008, 
således at der sker individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, at kommunerne 
under ét overskrider de budgetterede serviceudgifter (netto) og de budgetterede anlægsudgifter 
(brutto). Med denne budgetopfølgning skønnes serviceudgifterne samlet for hele kommunen, at 
blive ca. 16,5 mio. kr. større i 2008 end den serviceramme som er udmeldt af regeringen. Dette 
kan i værste fald medføre en bloktilskudsnedsættelse i 2009 på op til 16,5 mio. kr.  

Stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2008. 

Økonomiudvalget behandler sagen på møde den 4. december 2008, hvorefter der evt. kan for-
ventes anmodning om oprettende tiltag fra Økonomiudvalgets side. 

 
Bilag:  
Budgetopfølgningsrapport 30-09-2008-TM 
Opmærksomhedspunkter til budgetopfølgning 
 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 11. december 2008  
Thomas Jepsen redegjorde for budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2008 på Teknik og Miljø-
udvalgets område. 

  

Fraværende: 
Gudrun Gulbæk 
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03     Overførsel af driftsmidler fra 2007 til frigivelse i 2008 og 2009 
J.nr.: 00.32.00Ø06/dwokhoc 
 08/12436 Åben sag 
  TM/ØK/BY

 
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2008  
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, 

• at forslaget fra Stabschefen for Økonomi og IT godkendes,  

• at grundvandsgebyr 2007 (706.000 kr.) frigives pr. 1. januar 2009. 

 
Sagsfremstilling:  
Som en del af budgetaftalen for budget 2009 blev følgende aftalt vedrørende overførte midler 
fra 2007:  

Det er aftalt, at følgende overførsler/opsparede midler fra 2007 frigives pr.1. januar 2009: 

• Decentrale enheders positive opsparing   

• Anlægsmidler  

Øvrige opsparede midler skal politisk behandles inden eventuel frigivelse. 

Der er enighed om, at fagudvalg, forvaltning og driftsenhederne skal udvise størst mulig tilba-
geholdenhed i resten af 2008 med henblik på at kunne overholde servicerammen. 

Center for Økonomi har på baggrund heraf gennemgået den tidligere udarbejdede oversigt over 
overførsler af driftsmidler og oversigten er herefter blevet opdelt i 6 kategorier: 

Er tidligere frigivet (primært negative overførsler)  

1. Frigives pr. 1. januar 2009 til decentrale enheder  

2. Frigives i 2008 pga. bindende tilsagn eller puljetilskud  

3. Frigives ikke  

4. Frigives pr. 1. januar 2009, øvrige  

5. Beløb, der frigives efter Økonomiudvalgets individuelle vurdering (begrundelse vedlagt) 

Vedrørende punkt 4 skal det understreges, at udgangspunktet for vurderingen har været, at alle 
overførsler på fællesområder, som ikke er bundet op i bindende tilsagn eller konkrete puljetil-
skud, ikke frigives. 

Vedrørende punkt 6 foreligger der for hvert punkt en særskilte beskrivelser fra fagenhederne, 
som angiver begrundelser for, at der ansøges om overførsel af de pågældende driftsmidler. 

Stabschefen for økonomi og IT foreslår  

• at midler angivet med 2 og 5 frigives pr. 1. januar 2009,  
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• at midler angivet med 3 frigives i 2008,  

• at udvalget tager stilling til de ansøgninger, som foreligger og som er angivet med 6.   

 
Bilag:  
Overførsel af driftsmidler til frigivelse i 2008 og 2009-Teknik og Miljøudvalget 
Ansøgning, kategori 6 vedrørende Teknik og Miljøudvalget 
 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 11. december 2008  
Til efterretning. 

  

Fraværende: 
Gudrun Gulbæk 
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04     Orientering om budget 2009 
J.nr.: /dwopgg 
  Åben sag 
  MED-udvalget for Teknik og Miljø

 
Sagsfremstilling:  
Orientering om det vedtagne budget for 2009. 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det besluttet, at der skal findes en besparelse 
på 2.350.000 kr. på det samlede Teknik og Miljø-område. Rammebesparelsen skal i videst mu-
ligt omfang findes via materialebesparelser og ved strukturtilpasning. Det gives en orientering 
om den videre proces. 

  

 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 11. december 2008  
Der udarbejdes forslag til besparelse på 2.350.000 kr. 

  

Fraværende: 
Gudrun Gulbæk 
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05     Oprettelse af Lokaludvalg for Service og Rengøring 
J.nr.: /dwopgg 
 08/17234 Åben sag 
  MED-udvalget for Teknik og Miljø

 
Sagsfremstilling:  
Som følge af Økonomiudvalgets beslutning om sammenlægning af Service- og Rengøringsom-
rådet til et område foreslås MED-strukturen tilpasset denne beslutning, således at Sektorudvalget 
for Serviceområdet og Rengøringsområdet nedlægges. I stedet foreslås der oprettes et Lokal-
udvalg for det sammenlagte område. 

Drøftelse af Lokal-udvalgets sammensætning 

Den endelige beslutning om nedlæggelse af Sektorudvalg og oprettelse af Lokal-udvalg træffes 
af Hovedudvalget.  

 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 11. december 2008  
Udvalget indstiller til Hovedudvalget, at Sektorudvalget for Serviceområdet og Rengøringsom-
rådet nedlægges og der i stedet oprettes et Lokal-udvalg. 

  

Fraværende: 
Gudrun Gulbæk 
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06     Tids- og Aktivitetsplan for MED-udvalg 2009 
J.nr.: 81.38.04G01/dwopgg 
 08/17239 Åben sag 
  MED-udvalget for Teknik og Miljø

 
Sagsfremstilling:  
Der er udarbejdet tids- og aktivitetsplan for MED-udvalget for Teknik og Miljø.  

Medlemmerne inviteres til møderne via mødeindkaldelse i Outlook. 

 
Bilag:  
Tids- og Aktivitetsplan for MED-udvalg 2009 
 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 11. december 2008  
Til efterretning. Dog med den ændring, at møderne fremover afholdes i mødelokale 1 på Dron-
ninglund Rådhus. 

Årshjul udleveres. 

  

Fraværende: 
Gudrun Gulbæk 
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07     Orientering om arbejdsskader 
J.nr.: 81.29.00P05/dwopgg 
 08/11730 Åben sag 
  MED-udvalget for Teknik og Miljø

 
Sagsfremstilling:  
Sikkerhedslederen vil orientere om de arbejdsskader, der er anmeldt siden 
sidste møde. 
 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 11. december 2008  
Til efterretning. 

  

Fraværende: 
Gudrun Gulbæk 
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08     Gensidig orientering 
J.nr.: /dwopgg 
  Åben sag 
  MED-udvalget for Teknik og Miljø

 
Sagsfremstilling:  
Medarbejderrepræsentanterne har anmodet om en status på hvad midlerne, de 500.000 kr., der er afsat i 
budget 2008 til personale "pleje" bruges til? 

 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 11. december 2008  
Der er nedsat en arbejdsgruppe under Hovedudvalget, som udarbejder forslag til, hvad midlerne 
på de 500.000 kr. skal anvendes til. Der er enighed om, at det afsatte beløb anvendes til en form 
for sundhedsordning. 

Arbejdsgruppen arbejder videre med inspiration fra Hedensted og Jammerbugt Kommuner, som 
har etableret brede personaletilbud for kommunens medarbejdere, herunder også sundhedsord-
ninger. Arbejdsgruppen fremlægger på Hovedudvalgets møde den 28. januar 2009 et konkret 
forslag til godkendelse i Hovedudvalget. 

  

Fraværende: 
Gudrun Gulbæk 
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09     Eventuelt 
J.nr.: /dwopgg 
  Åben sag 
  MED-udvalget for Teknik og Miljø

 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 11. december 2008  
Referat fra Hovedudvalget sendes fremover ud til medlemmerne i MED-udvalget for Teknik og 
Miljø til orientering. 

Samtidig vil der fremover, fast være et punkt på dagsordenen, som hedder "orientering fra Ho-
vedudvalget".  

Ole Lund deltager fremover i MED-udvalget for Teknik og Miljø, idet han er leder af Rengø-
ringsområdet. 

  

Fraværende: 
Gudrun Gulbæk 
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