
 

 

  

  

Sæby Kommune 
  

Referat 
  

Byrådet 

  
Ordinært møde 

  

Mødedato tirsdag den 20. januar 2004 

Tidspunkter 18:30 - 20.00  

Lokale Byrådssalen 

Fraværende 

Bemærkninger Forslag fra borgmesteren om at trække punkt 4 af dagsordenen - 
godkendt, samt om at overføre punkt 6 til åbent møde. 
Punkt 7 udgår. 
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Sagsfremstilling 
Børne- og Kulturudvalget har til anlægsønsker for 2004 følgende projekter: 
  

  
Forvaltningen har forslag: 
  

  

  
Projektbeskrivelserne i sagen. 
  
Økonomifunktionen kan til sagen oplyse, at der på investeringsoversigten er afsat følgende: 
  
Minimumsanlægsoversigt for 2004 

  
Ud over minimum for 2004 

  
Overført rådighedsbeløb fra 2003 vedrørende 

  
For at foranstående beløb fra 2003 kan anvendes, vil det være nødvendigt, at de ikke disponerede rådighedsbeløb 
overføres til 2004. 
  
Udvalget bør foretage en prioritering af anlægsønskerne og hvilke projekter, der ønskes igangsat. 
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 10. december 2003 
Fraværende: Jens Mørk 
Det indstilles, at udsugningen på Tranåsskolen godkendes, og der frigives 158.000 kr. over skolerenoveringen. 
Den videre prioritering af anlægsønsker fortsættes, når udvalget har modtaget energirapporten. 
  
Indstilling  
Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at udsugningen på Tranåsskolen godkendes, og der frigives 158.000 kr. 
fra skolerenovering. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 6. januar 2004  
Fraværende: Folmer Hansen med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder 
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  

  

1. Skolerenovering 2004 

J.nr.: 82.18S05 Sagsident: 03-1296 Sbh. BK/el Åben sag 
  

Torslev Skole renovering kr. 5.800.000 Byrådet 16.12.03 
Volstrup Skole huset kr. 500.000   
Stensnæsskolen vinduer kr. 220.000   
Dybvad Skole sportsplads/galv kr. 180.000   
Dybvad Skole toiletter kr. 300.000   
Hørby Skole toiletter kr. 146.000   
Hørby Skole vinduer kr. 70.000   

Tranåsskolen udsugning kr. 170.000 

I alt   kr. 7.386.000 

•         Bygningsrenovering af kommunes skoler kr. 4.000.000 

•         Skolerenovering kr. 1.000.000 

•         Torslev Skole kr. 1.800.000 
  
Endnu ikke disponeret rådighedsbeløb for 2003 vedrørende bygningsrenovering 
af skoler, der kan overføres til 2004 

  
kr. 

  
385.880 

I alt kr.  7.185.880 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning fra Tranåsskolen af 10. december 2003. BKU, ØU, BR 
2. Tilbud fra Linå af 23. oktober 2003. BKU, ØU, BR 
3. Tilbud fra DHIAA Systemer A/S af 13. november 2003 BKU, ØU, BR 
4. Tranåsskolens kommentarer til besøg af BST den 5. december 2003 BKU, ØU, BR 
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Beslutning - Byrådet den 20. januar 2004 

Fraværende:  

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Forslag til oprettelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning Vendsyssel – UUV – et fælles center for Frederikshavn, 
Hirtshals, Hjørring, Skagen, Sindal, Sæby og Løkken-Vrå Kommuner. 
  
1. Opgave 

Ungdommens Uddannelsesvejledning Vendsyssel (UUV) skal forestå kommunalbestyrelsernes forpligtelser jf. lov nr. 
298 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 
  
Centret skal varetage følgende lovpligtige opgaver: 

•         Vejledning af elever i folkeskolen fra 6. – 9./10. klasse (skolevejledning) 

•         Vejledning af unge under 19 år (ungdomsvejledning) 

•         Åben vejledning for unge i alderen 19 – 25 år 

•         Vejledning af unge med særlige behov (kuratorvirksomhed) 

  
Det overordnede formål for centret er iht. lovens § 1: ”Vejledning om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at 
valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet”. 
  
Centret skal endvidere sikre: 

•         bedre kvalitet i vejledningen 

•         sektoruafhængig vejledning 

•         klarhed og enkelhed i ansvaret for og ledelsen af vejledningen 

•         bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer til vejledning 

  
2. Samarbejdsmodel 

UUV etableres som et kommunalt samarbejde mellem de 7 kommuner. Tilstødende kommuner vil kunne optages efter 
godkendelse i de tilsluttede kommuner. 
  
Der indgås en samarbejdsaftale mellem de deltagende kommuner efter indstilling fra UUV’s bestyrelse. 
Samarbejdsaftalen udgør det juridiske grundlag for centrets virke og omfatter bl.a. 

•         målsætning for og beskrivelse af centrets opgave 

•         ledelse og organisering 

•         centrets finansiering 

•         optagelse og udtræden af enkeltkommuner samt bestemmelser om centrets opløsning 

  
  
Centret ledes af en bestyrelse bestående af et medlem fra hver af de deltagende kommuner, udpeget af den enkelte 
kommunalbestyrelse.  
  
Bestyrelsen ansætter en leder, der overfor bestyrelsen har det daglige ansvar for centrets drift. 
  
3. Målsætning og værdigrundlag 

Bestyrelsen udarbejder nærmere beskrivelse af centrets målsætning og værdigrundlag, som indarbejdes i 
samarbejdsaftalen. Der tages udgangspunkt i de foreliggende beskrivelser fra UU Nordøstvendsyssel og UU - 
Nordvestvendsyssel.  
  

2. Forslag til opretttelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning Vendsyssel - UUV 

J.nr.: 15.08.02P00 Sagsident: 2004-843 Sbh. BK/el Åben sag 
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Bestyrelsen fastsætter konkrete målsætninger for UUV’s arbejde og gennemfører evaluering af de opnåede resultater. 
Mål og resultat offentliggøres i en årlig beretning fra centret. 
  
4. Centrets organisering 

UUV organiseres som et fælles center med lokal forankring. Det betyder, at centret fungerer på tre niveauer: 

1. Fælles niveau med ledelse, administration, koordinering og udviklingsaktiviteter  

2. Kommunalt/regionalt niveau med samarbejdsflader til uddannelsesinstitutioner og kommunale samarbejdsparter 
(PPR, familieafdeling, arbejdsmarkedsafdeling m.fl.)  

3. Lokalt niveau med vejledning af de primære målgrupper (skoler, ungdomsvejledning, åben vejledning mv.)  

  
Der oprettes endvidere en virtuel portal, der giver mulighed for vejledning og informationssøgning fra lokalt placerede 
pc’ere. 
  
Bestyrelsen godkender efter indstilling fra UUV’s ledelse en organisationsplan, der omfatter: 

•         fysisk placering af ledelse og administration 

•         fysisk tilstedeværelse i de enkelte kommuner (kan være virtuel) 

•         etablering af vejledningsenheder, der kan forestå vejledning på afgrænsede faglige og/eller geografiske områder 

•         normeringsplan for personalet, der dækker det samlede vejledningsområde 

  
Forslaget til organisationsplan drøftes af lederen med de enkelte kommuner, så de enkelte kommuners ønsker til 
samarbejdsprofil bl.a. i forhold til etablering af et enstrenget vejledningssystem tilgodeses. 
  
5. Ansættelse af personale 

Lederen henføres ansættelsesmæssigt til relevant forvaltningsenhed i centrets hjemkommune. 
  
Personalet ansættes af centrets leder og henføres ansættelsesmæssigt til enten nuværende hjemkommune eller centrets 
hjemkommune efter nærmere aftale. 
  
I etableringsfasen ansættes vejlederne i samarbejde med de enkelte kommuner. 
  
6. Samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv 

Med det formål at sikre størst mulig kvalitet i vejledningen indgår bestyrelsen samarbejdsaftaler med eksterne parter så 
som ungdomsuddannelser og erhvervsliv. 
  
7. Økonomi 

7.1 Driftsøkonomi 

Det forudsættes, at den økonomi, som kommunerne nu anvender til vejledning af lovens målgrupper overføres til centret. 
Endvidere er der tilført kommunerne en bloktilskudskompensation i forbindelse med overførelse af opgaver fra staten og 
amterne på ungdomsuddannelseområdet. 
  
Beregninger af den nuværende udgift i kommunerne og den beregnede bloktilskudskompensation giver et gennemsnitligt 
beløb på ca. 700 kr. pr. borger i aldersgruppen 12 – 18 (inkl.). 
  
Centrets driftsbudget udgør således 700 kr. x 12.986 unge, i alt 9.090.000 kr. i niveau 2004. 
  
Hver kommune bidrager til centrets drift med 700 kr. pr. borger (niveau 2004) i aldersgruppen 12 – 18 (inkl.) opgjort pr. 
1. januar i budgetåret. Beløbet reguleres med KL’s fremskrivningsprocent for løn. I 2004 ydes der bidrag med 5/12 (1. 
august – 31. december). 
  
Bestyrelsen godkender budget for centrets drift efter indstilling fra centrets leder. 
  
7.2 Etableringsudgifter 

Udgifter til etablering af centret afholdes af de deltagende kommuner i forhold til deres andel af driftsudgifterne. 
  
Etableringsudgifterne skønnes på baggrund af beregning i forslaget fra  UU – Nordøstvendsyssel at udgøre ca. 600.000 
kr. Heri indgår løn til ansættelse af leder pr. 1. marts 2004. Bestyrelsen udarbejder endeligt forslag til etableringsbudget, 
som fremsendes til godkendelse sammen med forslaget til samarbejdsaftale. 
  
8. Tidsplan 
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Centret skal være funktionsdygtigt fra den 1. august 2004. 
  
Bestyrelsen tiltræder ultimo januar umiddelbart efter, at de enkelte medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelserne. 
  
Lederstillingen opslås primo januar, og ansættelsen gennemføres af bestyrelsen. Lederen tiltræder 1. marts. 
  
Frederikshavn og Hjørring varetager i fællesskab sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen, indtil lederen er ansat. Der 
etableres endvidere fornødent samarbejde med administrationen i de øvrige kommuner. 
  
Økonomifunktionen kan til sagen oplyse, at bruttoudgiften for Sæby Kommunes vedkommende vil være 522.375 kr. i 
2004 og herefter 1.253.700 kr. pr. år. Udgiften er ekskl. etableringsudgifter og baseret på 1.791 unge i aldersgruppen 12 
– 18 år. Af de 1.791 personer er der 241 18-årige, der er henhører under Socialudvalget. 
  
Sæby Kommune vil i 2004 modtage 54.000 kr. i bloktilskud og herefter 129.600 kr. pr. år. 
I Skolevæsenets budget er der til formålet afsat  400.220 kr. i 2004 og herefter 960.528 kr. pr. år, mens der ikke er afsat 
budget til formålet under Socialudvalget. 
  
Foranstående betyder, at Sæby Kommunes netto-merudgift vil være 68.155 kr. i 2004, mens den årlige netto-merudgift 
fra 2005 vil være 163.572 kr. Hertil kommer etableringsudgift i 2004. Merudgiften fordeler sig således mellem 
Socialudvalget og Børne- og Kulturudvalget: 
  
Socialudvalget: 
  

  
Børne- og Kulturudvalget: 
  

  
Såfremt Socialudvalget og Børne- og Kulturudvalget ikke kan anvise finansiering af merudgiften, vil beløbet skulle 
finansieres af kassebeholdningen. 
  
Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at der har været en del møder imellem de forskellige kommuner, senest 
borgmestermøde i december, hvor kommunerne blev enige i at indgå i et fællesskab som beskrevet i sagsfremstillingen. 
Sæby Kommune har ønsket, at samarbejdet blev så bredt som muligt, hvilket er lykkedes. Der skal nedsættes en 
bestyrelse, hvor de implicerede kommuner udpeger en repræsentant. Udgifterne til etablering skønnes at blive ca. 
100.000 kr. for Sæby Kommune. 
  
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 

•         forslaget sendes med anbefaling til Økonomiudvalget samt Byrådet 

•         merudgifterne til forslaget gives som en tillægsbevilling  

•         Børne- og Kulturudvalget indstiller et bestyrelsesmedlem til Byrådets godkendelse. 

  
Beslutning 
Socialudvalget den 13. januar 2004 
Fraværende: 
Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling. 
Endvidere anbefaler udvalget, at en repræsentant fra Børne- og Kulturudvalget udpeges til bestyrelsen. 
Finn Jacobsen tager forbehold. 
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 14. januar 2004  
Fraværende:  

Antal personer Tekst Regnskabsår 2004 (5 mdr.) Overslagsår (12 mdr.)

241 Forventet udgift 70.292 kr. 168.700 kr.

  Bloktilskud -7.266 kr. -17.439 kr.

  Merudgift 63.026 kr. 151.261 kr.

Antal personer Tekst Regnskabsår 2004 (5 mdr.) Overslagsår (12 mdr.) 

1.550 Forventet udgift 452.083 kr. 1.085.000 kr. 

  Bloktilskud -46.734 kr. -112.161 kr. 

  Afsat budget -400.220 kr. -960.528 kr. 

  Merudgift 5.129 kr. 12.311 kr. 
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Indstillingen godkendt. 
Knud Hjørnholm indstilles til at være bestyrelsesmedlem i UUV. 
  
  
Økonomiudvalget indstilling vil foreligge til mødet. 

Beslutning - Byrådet den 20. januar 2004 

Fraværende:  

Økonomiudvalget besluttede den 20. januar 2004: Anbefales til Byrådets godkendelse som indstillet af Socialudvalget og 
Børne- og Kulturudvalget. 
 
Godkendt. 
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Sagsfremstilling 
Centralforvaltningen, Økonomisk Afdeling har udarbejdet forslag til ”Regler for Økonomisk Styring i Sæby Kommune” 
med tilhørende bilag.  
  
Forslaget er en revideret udgave af det nuværende ”Kasse- og Regnskabsregulativ” for Sæby Kommune, som er 
godkendt af Sæby Byråd den 18. april 2000. Revideringen er foretaget under hensyntagen til Lov om kommunernes 
styrelse, Styrelsesvedtægt for Sæby Kommune, Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om Budget- og 
regnskabsvæsen samt  regnskabsbekendtgørelser. 
  
Forslaget har været forelagt kommunens revisor til gennemsyn. Revisionen har ikke bemærkninger til forslaget og kan 
anbefale navneændringen. 
  
I forhold til det gældende ”Kasse- og Regnskabsregulativ” er der foretaget følgende ændringer i forslaget til ”Regler for 
Økonomisk Styring”: 
  

•       Bilagsrækkefølgen er ændret til en mere hensigtsmæssig og logisk rækkefølge  
•       Bevillingsniveauer er vist i nyt afsnit i bilag nr. 2, afsnit 1.7 
•       Beskæftigelsesområdet er sammenlagt til én bevilling, da området omfatter lovbundne udgifter og indtægter 
•       Sæby Kommunes ”Regler for overførselsadgang” er indarbejdet og vist i bilag nr. 2, afsnit 1.8 
•       Anvisning og attestation af elektronisk bilagsbehandling er indarbejdet i bilag nr. 3 
•       Styring af anlægsarbejder er indarbejdet og vist i nyt bilag nr. 5 
•       Registrering af Fysiske aktiver er indarbejdet og vist i nyt bilag nr. 6. Bilag 6 omhandler tillige registrering af 

lagerbeholdninger og inventar. Under inventarfortegnelser er  beløbsgrænsen på kr. 1.000 slettet, idet 
registreringen foretages ud fra et væsentlighedskriterium. 

•       ”Kontrol og afstemning ved anvendelse af edb-systemer” udgår (rammebilag 12 i gældende udgave). Indholdet er 
indarbejdet i Sæby Kommunes It-Sikkerhedspolitik (godkendt i Byrådet den 17. december 2002) 

•       ”Oversigt over udarbejdede forretningsgangsbeskrivelser pr. 30. marts 2000” udgår (rammebilag 14 i gældende 
udgave). Forretningsgange, der videreføres, bliver optaget i IntraNote – enten som generelle forretningsgange 
eller som forretningsgange under den enkelte forvaltning/afdeling 

  
For at synliggøre de ændringer, der er foretaget i forhold til det gældende ”Kasse- og Regnskabsregulativ”, er  der 
foretaget en sammenstilling mellem det gældende Kasse- og Regnskabsregulativ og forslag til ”Regler for Økonomisk 
Styring” i en nedfotograferet udgave. 
  
Indstilling  
Forslaget indstilles til Økonomiudvalgets drøftelse med efterfølgende indstilling til Byrådet. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 9. december 2003 og den 13. januar 2004 
Fraværende: Folmer Hansen med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 20. januar 2004 

Fraværende:  

Godkendt. 

 

3. Regler for økonomisk styring i Sæby Kommune 

J.nr.: 00.01P24 Sagsident: 03-1284 Sbh. CF/CEP Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. "Regler for Økonomisk Styring" ØU 
2. Nedfotograferet sammenstilling af ”Kasse- og Regnskabsregulativet” og forslag til 

”Regler for Økonomisk Styring”  
ØU, BR 
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Sagsfremstilling 
Chefgruppen nedsatte i 2002 en designgruppe med henblik på at få lavet en ny skriftlig profil for Sæby Kommune. 
Byrådet blev på mødet den 18. marts 2003 præsenteret for Designgruppens forslag til ny designprofil. Byrådet besluttede 
at lade Økonomiudvalget behandle sagen. 
Økonomiudvalget ønskede nogle alternative forslag og er på møderne den 12. august og 26. august 2003 blevet 
præsenteret for alternative forslag. Økonomiudvalget godkendte det forslag, arbejdsgruppen oprindeligt har fremlagt, 
hvori kommunens gamle segl indgår i en moderniseret udgave.  
  
Borgmesterkontoret har haft designet til udtalelse i Rigsarkivet, jf. styrelseslovens § 4, stk. 2. Rigsarkivet udtaler, at 
kommunevåbenets motiv gengivet i skikkelse af et segl er korrekt. 
  
Der er nu lavet et prøvetryk af det kommende brevpapir. Brevpapiret er det primære af de medier, chefgruppen har valgt 
til at indgå i profilen, som successivt bliver implementeret efter nytår. 
  
Borgmesterkontoret fremsender prøvetryk af det kommende brevpapir til orientering for byrådet. 
  
Bilag 
Prøvetryk af brevpapir (bilaget eftersendes fredag – udsendes kun til byrådets medlemmer).  
  
Beslutning 
Byrådet den 16. december 2003 
Fraværende: Folmer Hansen med afbud - Henrik Buchhave er indkaldt som stedfortræder. 
Taget til efterretning. 
Designmanual ønskes forelagt Byrådet. 
  
Indstilling  
Borgmesterkontoret fremsender chefgruppens forslag til designprofilens indhold til godkendelse i Økonomiudvalget og 
Byrådet. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 13. januar 2004  
Fraværende: Folmer Hansen med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
  

  
  
  

Beslutning - Byrådet den 20. januar 2004 

Fraværende:  

Trukket af dagsordenen. Sagen sendes retur til Økonomiudvalget. 

 
 

Sagsfremstilling 
  

4. Ny designprofil for Sæby Kommune 

J.nr.: 00.13P16 Sagsident: 02-1060 Sbh. BKT/aje Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til designprofilens indhold ØU, BR 

5. Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh. BKT/ms Åben sag 
  

Bktg.  Ministerium  Emne 
980 Justitsministeriet Bekendtgørelse om fri proces 
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998 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parla-
entsvalget den 13. juni 2004 af personer med dansk indfødsret, der 
har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske 
Union 

1009 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om udarbejdelse af genoptræningsplaner ved 
udskrivning fra sygehus 

1013 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 
og Integration 

Bekendtgørelse om prøver indenfor danskuddannelse til voksne 
udlændinge m.fl. 

1014 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 
og Integration 

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

1019 Undervisningsministeriet Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse i 2004 

1035 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 
og Integration 

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark 

1073 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om tandpleje 
1085 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 

og Integration 
Bekendtgørelse om regulering af beløbet i henhold til 
udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt., og af beløbet i henhold til 
udlændingelovens  11, stk. 5, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 
1. august 2001 

1088 Fødevareministeriet Bekendtgørelse om betaling for tilsyn med spildevandsslam m.m. 
til jordbrugsformål i 2004 

1094 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale 
momsudligningsordning 

1095 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, 
revision m.v. 

1109 Socialministeriet Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten over for voksne efter kapitel 21 i lov om 
social service 

1151 Miljøministeriet Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om 
miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om planlægning 

1153 Beskæftigelsesministeriet Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel 
1155 Finansministeriet Lov om ændring af lov om tjenestemænd, lov om 

tjenestemandspension og lov om tidsbegrænset ansættelse og om 
ophævelse af lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte 
på tjenestemandslignende vilkår m.v. 

1159 Fødevareministeriet Lov om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne 
1161 Skatteministeriet Lov om ændring af ligningsloven 
1168 Socialministeriet Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det 

sociale område og andre love 
1180 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om hjemmeservice 
1184 Socialministeriet Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 

almindelig førtidspension m.v. 
1198 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene 

boliger samt støttede private andelsboliger m.v. 
1209 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af 

danske repræsentanter ti Europa-Parlamentet og lov om 
kommunale valg 

1220 Socialministeriet Lov om ændring af lov om social pension 
1224 Undervisningsministeriet Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende 

voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og 
daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) 
og lov om ungdomsskoler 

1234 Økonomi- og Erhvervsministeriet Lov om byfornyelse og udvikling af byer 
1248 Undervisningsministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til 

folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde 
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Beslutning - Byrådet den 20. januar 2004 

Fraværende:  

Taget til efterretning. 

 
 

Sagsfremstilling 
Teknisk Udvalg vedtog den 24. september 2002 at anbefale gennemført en centralisering af spildevandet. Dette skete på 
baggrund af de indkomne tilbud på henholdsvis pumpeentreprisen, landinspektørentreprisen og anlægsentreprisen (inkl. 
kloakering af Badskær) og den herefter opstillede samlede økonomi for centraliseringen på i alt 21 mio. kr. 
  
Teknisk Udvalg har senere fået forskellige punkter i anlægsprojektet nærmere belyst, blandt andet er ledningsføringen 
revurderet. 
  
Herefter blev den endelige ledningsføring fastlagt, og den valgte landinspektør gennemførte lodsejer-forhandlinger om 
accept af ledningsføring og fastlæggelse af lodsejererstatninger. 
  
Anlægsentreprisen 
Den 12. november 2003 afholdtes offentlig licitation på den resterende del af anlægsarbejdet, en strækning på ca. 28 km 
inkl. kabelrør og kloakering af Badskær. Der indkom i alt 6 tilbud. 
  
De 2 lavestbydende var: 

  
I entreprenørprisen er indeholdt kloakering af Badskær: 

  
I entreprenørprisen er desuden indeholdt kabelrør: 

  
Tilbud er udbudt efter den nye "Tilbudslov" med tildelingskriteriet laveste pris. 
  
I tilbud fra Trigon var der et individuelt forbehold. Dette forbehold har været drøftet imellem Trigon og rådgiver. Trigon 
har ikke villet frafalde dette forbehold. Rådgiver anbefaler, at tilbuddet fra Trigon forkastes. 
De juridiske forhold heromkring er af rådgiver drøftet med advokat. Se vedlagte bilag fra advokat. Tilbuddet fra 
Colas/Novejfa er herefter laveste bud. 
  
Økonomiopstilling: 

  
I perioden marts-april 2003 blev der gennemført en deletape af centraliseringen (ledningsanlægget) fra Syvsten til Hørby 
en strækning på ca. 3 km. Entreprisen omfattede ledningsanlæg og kabelrør. Det blev udført af Colas/Novejfa og blev 
udført i forbindelse med amtets stianlæg på strækningen. Anlægsregnskabet herfor blev godkendt af Byrådet den 19. 
august 2003.  
  
Pumpeentreprisen 
Tilbud for pumpeentreprisen blev åbnet den 22. august 2002. Der indkom tilbud fra 3 entreprenører, der var indbudt. 

  
Det anbefales, at opgaven med etablering af pumpestationer overdrages til firmaet Pumpex. Pumpex har tidligere leveret 

6. Centralisering af spildevandsrensning inkl. kloakering af Badskær 

J.nr.: 06.03.00P20 Sagsident: 02-0637 Sbh. TF/jel Åben sag 
  

- Entreprenørfirmaet Trigon A/S, Frederikshavn kr. 13.031.206 
- Colas/Novejfa A/S, Vestbjerg kr. 14.367.950 

- Trigon A/S kr. 1.222.536 
- Colas/Novejfa A/S kr. 1.304.087 

- Trigon A/S kr. 715.500 
- Colas/Novejfa A/S kr. 393.200 

Tilbudssum Colas/Novejfa kr. 14.367.950 
Fradrag for kabelrør kr. 393.200 
Fradrag for Kloakering Badskær kr. 1.304.087 
Entreprenørudgift til selve centraliseringen kr. 12.670.663 

Pumpex kr. 3.124.375 
Grundfoss kr. 3.401.100 
Flygt kr. 3.528.400 
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pumper til pumpestationer i Sæby Kommune. 
  
Tilbudprisen blev afgivet i 2002 og skal pristalsreguleres frem til 2004. Desuden er det grundlag, som firmaet afgav 
tilbud på, ændret, så prisen skal reguleres, idet ledningen er flyttet og løftehøjder derved ændret. Da tilbudslisten er 
udformet, således at poster kan udtages af listen, er den resulterende pris inkl. pristals-regulering og justering på 
2.741.238 kr. 
  
Centraliseringen medfører, at eksisterende pumpestation ved Gunhildsbro skal ændres. Omkostningen hertil er 137.000 
kr. og omfatter ny pumpeinstallation og tilslutning af eksisterende elinstallation. 
  
I forbindelse med trykledninger kan der opstå gener ved dannelse af svovlbrinte. Da omfanget ikke er kendt på de 
projekterede trykledninger, er det aftalt, at investeringen i kemikaliebeholdere udskydes til senere. I tilbuddet fra Pumpex 
er pris for beholdere oplyst til 379.700 kr. Beholdere placeres i Dybvad, Østervrå og Hørby. 
  
Økonomiopstilling for centraliseringen 

  
Det bemærkes, at budget for centraliseringen ikke er blevet fremskrevet de sidste 2 år. Med fremskrivning i 2002 og 
2003 henholdsvis 2,3% og 2,2% ville de 21 mio. kr. være 21.955.000 kr. 
  
Kabelrør 
It-Afdelingen anbefaler, at der samtidigt med kloakprojektet nedlægges kabelrør (tomrør) til brug for en senere 
fiberopkobling mellem rådhuset og de kommunale institutioner. Økonomisk vil investeringen i kabelrør og etablering af 
fiberforbindelser betyde, at de nuværende udgifter til ADSL-opkoblinger vil kunne spares. Samtidig åbner 
fiberforbindelser mulighed for IP-telefoni (gratis intern telefoni mellem rådhuset og institutioner), hvilket vil spare 
udgifter til telefonabonnementer, trafikafgifter mv. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at vælger Byrådet at nedlægge kabelrør vil der skulle tages stilling til meddelelse af en 
anlægsbevilling på 501.954 kr. Der er ikke er afsat budgetmidler til aktiviteten i 2004-budgettet. Finansieringen vil 
kunne foretages på én af følgende måder: 
  

� Kloakforsyningen i lighed med 1. etape står i forskud med udgifter indtil arbejdet er udført  
  
� Udgiften finansieres ved delt finansiering på alle fag/forvaltningsområder  

  
� Udgiften finansieres ved en tillægsbevilling af kassebeholdningen i 2004, og at kassebeholdningen restitueres ved 

optagelse af beløbet i 2005-budgettet (minimumsanlægsbudgettet)  
  
Økonomiopstilling for kabelrør 

Anlægsentreprise inkl. bassiner kr. 12.670.663 
Pumpeentreprise kr. 2.741.238 
Ombygning af pumpestation Gunhildsbro kr. 137.000 
Kemikaliebeholdere kr. 379.700 
Delstrækning Syvsten-Hørby kr. 701.536 
Lodsejererstatninger kr. 1.100.000 
Rådgiverhonorar (inkl. landinspektør) kr. 1.700.000 
Regnstyring ifølge handlingsplan kr. 763.000 
Grundvandssænkning på ca. 10 km og jordudskiftning kr. 160.000 
SRO, PS4, programmering, telefon kr. 160.000 
Entrepriseforsikring kr. 40.000 
Uforudseelige udgifter kr. 446.863 
I alt kr. 21.000.000 
      
Tidligere afholdt i 2001, 2002 og 2003 kr. 1.770.000 
Resterende udgift til år 2004 kr. 19.230.000 

Strækningen Syvsten-Hørby kr. 108.754 
Resterende strækning kr. 393.200 
I alt kr. 501.954 
      
Økonomiopstilling for kloakering af Badskær     
Anlægsentreprisen kr. 1.304.087 
Opmålingsarbejder kr. 18.000 
Entrepriseforsikring kr. 2.000 
Rådgivning kr. 94.500 
Uforudseelige udgifter kr. 79.613 
I alt kr. 1.498.200 
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Byrådet frigav den 19. august 2003 60.000 kr. til projektering finansieret af budget for kloaksanering 2003. 
  
I forbindelse med kloakeringen foreslås foretaget en vejretablering for ca. 300 m2 af vejen, som ikke berøres af 
kloakudgravningen. Denne vejudgift andrager 58.200 kr. 
  

  
Det bemærkes, at budget for kloakering Badskær ikke er blevet fremskrevet de sidste 2 år. Med fremskrivning i 2002 og 
2003 henholdsvis 2,3% og 2,2% ville de 1.220.000 kr. være 1.275.500 kr. 
  
Rådgiver vil deltage i mødet den 6. januar 2004. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at Byrådet bevillingsmæssigt vil skulle tage stilling til meddelelse af følgende 
anlægsbevilling vedrørende Kloakforsyningen: 
  

  
Til finansiering af anlægsudgifterne på i alt er 20.610.000 kr. er der i 2004-budgettet optaget rådighedsbeløb på 
21.220.000 kr. Samlet set kan "Centralisering" og "Kloakering af Badskær" gennemføres inden for det afsatte budget. 
Kloakbidraget er indeholdt i den afsatte budgetramme/rådighedsbeløb i 2004-budgettet. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller til Teknisk Udvalg og Byrådet, at 
  

� firmaet Colas/Novejfa antages til anlægsarbejdet for såvel centralisering som kloakering af Badskær  
  

� firmaet Pumpex antages til pumpeentreprisen  
  

� der meddeles en anlægsbevilling på 19.230.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten afsatte 
rådighedsbeløb 20.000.000 kr. i 2004  

  
� der meddeles en anlægsbevilling på 1.380.000 kr. til kloakering Badskær, som finansieres af det på 

investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb 1.220.000 kr. til kloakering i det åbne land. Merudgiften 160.000 
kr. foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning kloak i 2004  

  
� der meddeles en indtægtsbevilling på 432.500 kr. til tilslutningsbidrag finansieret af det på investeringsoversigten 

medtagne beløb på 1,2 mio. kr.  
  

� der frigives 60.000 kr. til vejretablering af det på budgettet afsatte rammebeløb til vejrenovering i forbindelse 
med kloakering i Badskær  

  
Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 
  

� der meddeles en bevilling på 108.754 kr. til anlæg af kabelrør på den anlagte strækning Syvsten-Hørby  
  

� der meddeles en bevilling på 393.200 kr. til anlæg af kabelrør på de resterende strækninger  
  

� der fastlægges finansiering, jf. Økonomifunktionens bemærkninger  
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 6. januar 2004  
Fraværende: Karl Falden og Henrik Buchhave med afbud. 
Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
Beslutning 

Udgift ifølge økonomiopstilling kr. 1.498.200 
Tidligere frigivet til projektering og afholdt af kloaksanering 2003 kr. 60.000 
Vejudgift kr. 58.200 
Kloakudgift       kr. 1.380.000 
På budget medtaget kr. 1.220.000 
Merudgift at finansiere kr. 160.000 

Centralisering kr.. 19.230.000 
Kloakering af Badskær kr. 1.380.000 
Anlægsudgifter kr. 20.610.000 
Kloakbidrag – indtægt kr. 432.500 
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Økonomiudvalget den 13. januar 2004  
Fraværende: Folmer Hansen med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder 
Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. 
Anbefales til Byrådets godkendelse som indstillet af Teknisk Udvalg og Centralforvaltningen, således at 
kloakforsyningen står i forskud med udgifterne indtil arbejdet er udført. 
  
  

  
  
  
  

Beslutning - Byrådet den 20. januar 2004 

Fraværende:  

Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. 
Godkendt. 

 
 

 
 

 
 

Bilag   Fordeling 
1. Brev fra advokat Lars Espersen af 16. december 2003 TU, ØU, BR 
2. Bilag af 12. januar 2004 fra Centralforvaltningen, It-Afdelingen vedrørende kabelrør 

(tomrør) 
ØU, BR 

7. Personalesag 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh.  Lukket personsag 
  

8. Personalesag 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh.  Lukket personsag 
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Underskrifter:  
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