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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 mødet den 8. september 2009. 

Referatet er tidligere udsendt. 

 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 10. december 2009:  

Referatet godkendt, dog en bemærkning om, at referat og dagsorden ikke kan udskrives på 
printere i Dronninglund. 
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02 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2009 
J.nr.: 00.30.10Ø09/dwokhoc 
 09/11845 Åben sag 
  MED-udvalget for Teknik og Miljø

 
Indstilling:  
 
Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2009:  

Økonomiudvalget anbefaler Forretningsledelsens forslag. 

Budgetopfølgningen udsendes til fagudvalg til behandling. 

Steen Christensen var fraværende. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009:  

Udvalget kan ikke pege på besparende foranstaltninger. 

Udvalget tager derfor budgetopfølgningen til efterretning, men opfordrer fagenheden til tilbage-
holdenhed. 

 
Sagsfremstilling:  

Stabschefen for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2009.  

Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølg-
ningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og
Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.  

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:  

Serviceudgifter .................................................................................. +37.264.000 kr.

Overførsler ........................................................................................ +18.660.000 kr.

Anlæg ................................................................................................ -1.578.000 kr.

Finansiering ....................................................................................... -23.875.000 kr.

Netto .................................................................................................. +30.471.000 kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte
bilag over den samlede budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2009. Der vedlægges ligeledes 
status vedr. opfølgningen på aftalepunkterne fra budget 2009. 

Det bemærkes endvidere at budgetopfølgning 3 har en afledt effekt på 2010 svarende til en
merudgift på i alt 2,3 mio. kr. Endvidere sker der pt. omlægninger på beskæftigelsesområdet, 
ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), samt anbringelse af børn og unge.
Der er derfor ikke foretaget konkrete 2010-vurderinger på disse områder. 

Budgetopfølgning 3 danner udgangspunkt for positive og negative tillægsbevillinger til budgettet 
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for 2009.  

Stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgningen til behandling, og foreslår at by-
rådet godkender positive og negative tillægsbevillinger på netto kr. 30.471.000 kr. til budgettet
for 2009. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. 

Forretningsledelsen behandlede den 10. november 2009 budgetopfølgning 3 med følgende
bemærkninger: 

Det foreslås, at merudgiften på 1,5 mio. kr. til vikarpuljen dækkes af som en kollektiv ordning
blandt de institutioner som deltager.  

Det forslås endvidere at det ændrede skøn over PL i 2009 indregnes, således budgetterne i
2009 nedsættes på de relevante driftskonti. 

I forbindelse med budget 2010 er der taget højde for mange af budgetopfølgningens for-
hold. Forretningsledelsen udtrykker dog bekymring over udviklingen i udgifterne på de
specialiserede sociale områder og beskæftigelsesområdet. Specielt områderne STU/USB,
anbringelser af børn og unge samt indsatsen for øget aktivering, herunder etablering af de
ønskede kommunale løntilskudspladser, må ses som problematiske i forhold til at opnå
de ønskede målsætninger der er indeholdt i budget 2010.  

  

 
Bilag:  
Budgetopfølgningsrapport 30-9-2009 til Økonomiudvalget.pdf 
 
Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 10. december 2009:  

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. 

Gitte Krogh og Marianne Jensen var fraværende. 

 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 10. december 2009:  

Thomas Jepsen orienterede, generelt om budgetopfølgning 3 pr. 30 september 2009, Kommu-
nen kommer ud med et underskud i 2009 på ca. 30 mio. kr. Det er anbringelsessager, som giver
de store problemer, samme tendens som i resten af landets kommuner, men der ligger her en 
stor og en svær opgave for det nye byråd. 

Thomas Jepsen orienterede om Teknik og Miljø området, hvor man regner med at komme ud 
med en overskridelse på 5 mio. kr. i 2010. 
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03 Budget 2010 
J.nr.: 00.30.00Ø02/dwokhoc 
 09/15948 Åben sag 
  MED-udvalget for Børn og Kultur

 
Indstilling:  
 
Beslutning i MED-udvalget for Børn og Kultur den 5. oktober 2009:  

Følgende beslutning ønskes fremsendt til Hovedudvalget: 

Formanden gennemgik aftalen om budget 2010. Budgettet indeholder en række rammebespa-
relser, som skal udmøntes, herunder en effektiviserings/afbureaukratisering svarende til 4,5 
mio. kr., som skal hentes bredt i organisationen. Det vil betyde en besparelse på ca. 2 mio. kr.
på børne- og kulturområdet.  

Udvalget må ligeledes konstatere, at visse områder beskæres kraftigt i forhold til den forventede
udvikling, som er beskrevet:  

-          på dagpasningsområdet skønnes en mindre udvikling i børnetallet end beskrevet i basis-
budgettet svarende til en besparelse på 1, mio. kr. 

-          området for udsatte børn og unge skal spare 3 mio. kr. 

-          budgetforliget indeholder en stram styring af økonomien, bl.a. skal udvikling af specialun-
dervisningen rummes indenfor den afsatte økonomiske ramme til folkeskolen. 

Det er udvalgets bekymring, at den kendte udvikling indenfor de specielle områder alligevel vil
skulle hentes indenfor de almene områder. 

Udvalget drøftede byrådets forligstekst om sygefraværet med positive forventninger og finder
det også positivt, at en fortsættelse af fritidsguideordningen er sikret.  

Udvalget beklager, at budgetoverskridelsen fra indeværende år på lærerlønsområdet ikke er 
lagt ind i budget 2010. 

Udvalget må samlet set konstatere, at når budgettet vedtages den 15. oktober af byrådet, vil de
endelige konsekvenser af udmøntningen ikke være kendte.  

Udvalget udtrykker derfor sin bekymring i forhold til udmøntningen af budgettet og kan ikke ud-
tale sig i forhold til evt. ændrede vilkår og  personaleforhold. 

Marianne Vesterdorf, Annette Larsen, Lene Skjødsholm, Jon Miller og Anne Marie Møller var
fraværende. 

 
Beslutning i MED-Hovedudvalget den 9. oktober 2009:  

Søren gennemgik overordnet aftalen om budget 2010 samt området for SOB, hvorefter Henning 
gennemgik området for Børn og Kultur og Thomas gennemgik området for Teknik og Miljø. Jens 
Davidsen deltog i mødet for at kunne besvare uddybende spørgsmål vedr. budgettet. 

Søren nævnte bl.a., at det er positivt at skatten blev sat op i 2009 ellers ville konsekvenserne
have været meget værre. Det er ligeledes positivt, at det er et enigt byråd, der står bag budget-
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tet. Det er imidlertid en vanskelig opgave vi står overfor. 

Medarbejderne har af ledelsen modtaget en loyal gennemgang af den indgåede budgetaftale. 

Medarbejderne ser positivt på en igangsættelse af arbejdet med nedbringelse af sygefravær
gennem sundhedsfremmende aktiviteter indenfor den samlede lønsum, men er bekymrede for 
om rammebesparelser kan gøre det svært at opnå en besparelse på 20% på sygefraværet. 

I det hele taget er medarbejderne utilfredse med, at politikerne har valgt en rammebesparelse i
stedet for konkret at anvise hvor besparelserne skal hentes. 

Medarbejderne ønsker i den forbindelse at henlede opmærksomheden på trivselsaftalen om
sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde. 

Medarbejderne er bekymrede for om budgettet kan holde, da der i budgettet er indregnet be-
sparelser som kan være svære at opnå f. eks revurdering af anbragte børn og unge, børnetallet
i dagtilbud skønnes mindre end det er nu. 

Medarbejderne er utilfredse med, at deres udtalelser til budgettet ikke har kunnet indgå i beslut-
ningsgrundlaget inden budgetaftalen er indgået af et enigt byråd. 

Medarbejderne er blevet orienteret om, at de i MED-systemet vil blive inddraget i arbejdet med 
implementering af besparelserne, hvilket de ser frem til. 

Medarbejderne foreslår, at der nedsættes et udvalgt med medarbejdere, ledere og politikere, 
der arbejder med en proces om budgettet, især med medarbejdernes indflydelse på budgettet,
jfr. MED-aftalens § 7. 

Lene Weibel, Jette Poulsen, Henrik Aarup-Kristensen og Ole Holdt var fraværende 

  

 
Sagsfremstilling:  

Udmøntning og drøftelse af Budget 2010 med særlig vægt på effektiviseringsgevinsterne på 4,5
mio. kr. 

For Teknik og Miljø området er følgende forslag til udmøntning af budgetreduktion på politikom-
råderne 103, 801, 802 og 803. 

103 
Forsikring ( skadeskonto for arbejdsskader ) - 72.000 kr.
Funktionen foreslås, fordi den seneste nedsættelse på kr. 220.000 alene blev gennemført på ri-
sikostyringen, samt at Beredskabet for en stor dels vedkommende er bundet af kontrakter. Hertil
kommer, at bygningsvedligeholdelsen hvert år er særdeles anstrengt. 

801 
Vej- og Parkområdet (materialebesparelser og strukturtilpasning i.f.m. ny materielgård) -
165.000 kr. 

802 
Kollektiv trafik - 108.000 kr. 

803 
Energiudgifter - 204.000 kr. Såfremt rengøring og / eller servicelederfunktionen alternativt skal
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bidrage, vil der blive tale om personalereduktioner. 

 
Bilag:  
Budgetaftale vedrørende budget 2010 
Pressemeddelelse om budgetforlig i Brønderslev Kommune 
Budget 2010-tal 
Budget 2010, anlæg 
 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 10. december 2009:  

Thomas Jepsen orienterede, at der er ikke noget nyt, budgettet er vedtaget. 

Afbureaukratiseringen på 4,5 mio. som deles ud i forhold til budgetter, betyder for Teknik og
Miljø, at Vej og Park skal spare 165.000 kr. på materialer, der skal på kollektiv trafik spares 
108.000 kr. og på energiudgifter 204.000 kr. som skal ske ved energioptimering. Dette er dog
ikke politisk behandlet endnu.  
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04 Årshjul for MED udvalget for Teknik og Miljø 
J.nr.: 81.38.04G01/dwopmmo 
 09/25100 Åben sag 
  MED-udvalget for Teknik og Miljø

 
Sagsfremstilling:  

Organisation og Personale fremsender udkast til årshjul 2010 for MED udvalget for Teknik og
Miljø til udvalgets godkendelse. 

Bilag med årshjul 2010 for MED udvalget for Teknik og Miljø eftersendes pr. mail. 

 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 10. december 2009:  

Taget til efterretning. 
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05 Orientering om arbejdsulykker 
J.nr.: 81.29.00P05/dwopgg 
 08/11730 Åben sag 
  MED-udvalget for Teknik og Miljø

 
Sagsfremstilling:  

Sikkerhedslederen vil på mødet orientere om de anmeldte Arbejdsulykker. 

Der er anmeldt 10 arbejdsulykker og 4 interne undersøgelser er kommet retur. 

 
Bilag:  
Sammenskriv af Arbejdsskader Teknik og Miljø dec. 2009 
 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 10. december 2009:  

Der er anmeldt mange arbejdsskader, hvilket er en stor ændring for området, udvalget ønsker 
en ergoterapeut eller lignende ud til forebyggende tiltag i forhold til løft, flytning samt træk og
skub af materialer. 
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06 Gensidig orientering 
J.nr.: /dwopmmo 
  Åben sag 
  MED-udvalget for Teknik og Miljø

 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 10. december 2009:  

Thomas Jepsen fortalte om problematikken på rengøringsområdet, lederen er langtidssyge-
meldt, og der er konstitueret en anden i stillingen i fraværsperioden. Der overvejes nu om ledel-
sesformen er ok, og arbejder i øjeblikket på flere modeller, hvor øvelsen går ud på at få mere
ledelse på området. 
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07 Eventuelt 
J.nr.: /dwopmmo 
  Åben sag 
  MED-udvalget for Teknik og Miljø

 
Beslutning i MED-udvalget for Teknik og Miljø den 10. december 2009:  

Der henvises til MED-hovedudvalgets referat fra deres møde den 2. december, hvor evaluering 
af MED-aftalen var på dagsordenen. 
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