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Sagsfremstilling 
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 3. februar 2004, at der skal udarbejdes en projektlokalplan for 9 boliger på 
Frederikshavnsvej 13 i Sæby. 
  
Projektmaterialet er udarbejdet af Holmsø Huset Totalentreprise A/S.  
  
Plansektionen har udarbejdet et udkast til lokalplanforslag. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� Teknisk Udvalg godkender lokalplanforslagets tekniske forhold  
  

� Økonomiudvalget godkender lokalplanforslaget til fremlæggelse i offentlig høring i min. 8 uger under 
forudsætning af, at Teknisk Udvalg godkender de tekniske forhold  

  
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 10. august 2004 
Fraværende: 
De tekniske anlæg/forhold kan godkendes, herunder de nævnte ændringer i rettelsesblad dateret 3. august 2004. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 10. august 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud 
Det anbefales, at lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 17. august 2004 

Fraværende: Erling Thomsen og Per Hjortnæs Pedersen med afbud 

Godkendt til fremlæggelse i offentlig høring. 

 
 
 

115. Lokalplan nr. 4.98.0 

J.nr.: 01.02.05P16 Sagsident: 04-0363 Sbh. TF/soe Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Udkast til lokalplanforslag 4.98.0 af juli 2004 TU, ØU, BR 
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Sagsfremstilling 
I forbindelse med salg af ”elværksgrund” er det nødvendigt at flytte 60 KV kabler og 2 stk. 10 KV kabler, et 
lyslederkabel og andre signalkabler mellem elforsyningen og 60 KV stationen, der går over grunden. 
  
60 KV kablerne ligger i et deklareret område, og denne flytning skal betales af køber. Det ene 10 KV kabel skal køber 
også betale flytningen af, hvis det ligger til gene for byggeriet. Det sidste 10 KV kabel afholder elforsyningen selv 
udgiften til flytningen. Flytningen af lyslederkablet og signalkabler mellem elforsyningen og 60 KV stationen betales af 
sælger. 
  
Udgiften til flytning af diverse kabler er jf. overslag: 
  

  
Under forudsætning af købers accept af at afholde udgiften til flytning af kablerne, søger elforsyningen anlægsbevilling 
og anlægsindtægt til ovennævnte anlægsarbejder. 
  
Der søges om en anlægsbevilling på 495.480 kr. og en anlægsindtægt på 495.480 kr. til flytning af 60 KV kabler, 1 stk. 
10 KV kabel. 
  
Der søges ligeledes en anlægsbevilling på 108.365 kr. til flytning af 10 KV kabel og nedlægning af tomrør i kabeltrace. 
Disse udgifter afholdes af elforsyningen. 
  
Der ansøges endelig om anlægsbevilling på 17.000 kr., finansieret af byggemodningskontoen til flytning af 
lyslederkabler mv. 
  
Anlægsudgiften finansieres via elforsyningens konto til diverse anlægsarbejder. Anlægsindtægten tilskrives 
elforsyningens konto for diverse anlægsarbejder. 
  
Det forudsættes, at der indhentes 2 tilbud på flytning af kablerne, hvoraf køber får tilbudt at udpege den ene entreprenør, 
der skal godkendes af Sæby Kommune. 
  
Økonomifunktionen oplyser, at sagen ikke giver anledning til bemærkninger. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at det anbefales over for Byrådet, at 
  

� der gives anlægsbevilling på 495.480 kr. og anlægsindtægt på 495.480 kr. til flytning af 60 KV kabler, 10 KV 
kabel  

  
� der gives anlægsbevilling på 108.365 kr. til flytning af 10 KV kabel og nedgravning af kabelrør  

  
� der gives anlægsbevilling på 17.000 kr. til flytning af lyslederkabler  

  
� beløbene frigives under forudsætning af, at køber af grunden accepterer udgiften til flytning af kablerne (2x60 og 

1x10 KV-kablerne)  
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 8. juni 2004 
Fraværende: 
Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 22. juni 2004  

116. Flytning af kabler ved elforsyningen 

J.nr.: 13.01.00S05 Sagsident: 04-0580 Sbh. TF/eha Åben sag 
  

  Udgift Indtægt 
60 KV kabel 410.480 410.480 
10 KV kabel 85.000 85.000 
10 KV kabel 65.000   
Lysleder 9.000 9.000 
Signalkabler 8.000 8.000 
Kabelrør 43.365   
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Fraværende:  
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

Beslutning - Byrådet den 17. august 2004 

Fraværende: Erling Thomsen og Per Hjortnæs Pedersen med afbud 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Sæby Vandforsynings takstregulativ foreslås ændret i et forsøg på at sikre den sædvanlige fremgangsmåde – og den 
optimale løsning – ved byggemodninger. 
  
Årsagen til dette ændringsforslag er, at som tingene fungerer nu efter regulativbestemmelserne er det 
udstykningsforetagendet, der anmoder om byggemodning, hvorefter Sæby Vandforsyning kan opkræve tilslutningsafgift 
efter takstbladet. 
  
Her kan der opstå problemer for Sæby Vandforsyning, hvis udstykningsforetagendet ikke anmoder om byggemodning. 
Risikoen for, at et udstykningsforetagende skulle byggemodne et område uden at anmode forsyningsselskaberne om at 
etablere ledningsanlæg har altid været der, men er ikke tidligere bevidst blevet udnyttet.  
  
Det er sket nu med en stor sommerhusudstykning i Lyngså-området med det resultat, at blandt andet Sæby 
Vandforsyning for at minimere omkostningerne ved byggemodning og for at undgå beskadigelse af nyanlagt vejanlæg nu 
må byggemodne delvist, uden der er mulighed for umiddelbart at få omkostningerne dækket ind ved at opkræve 
tilslutningsafgifter. 
  
Hvis takstbladet ændres som foreslået, vil meromkostninger ved etablering af ledningsanlæg i udstykningsområder, hvor 
der i forvejen er etableret vejanlæg og eventuelle andre ledningsanlæg, blive dækket ind. Det mest sandsynlige er dog, at 
situationen ikke vil opstå.  
  
Det kan bemærkes, at denne fremgangsmåde anvendes ved andre forsyninger. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� ejendomme i takstregulativets kategori 1 (parcelhuse og sommerhuse i udstykningsområder), der tilsluttes senere 
end forsyningsledningens etablering, skal betale et tillæg til den pris, der er anført som gældende for kategori 1 
ejendomme  

� størrelsen af dette tillæg fastsættes i forbindelse med fastsættelse af øvrige takster  
� denne tilføjelse træder i kraft den 1. maj 2004, og størrelsen på tillægget vil da være 5.000 kr.  

  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 11. maj 2004  
Fraværende: Jens Mørk efter afbud. 
Udvalget kan i princippet godkende forvaltningens indstilling. Der udarbejdes takstregulativ, der fremsendes til 
udvalgets og Byrådets godkendelse. 
  
  
Sagsfremstilling 
Sæby Vandforsyning har udarbejdet takstregulativ. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

� takstregulativet til udvalgets og Byrådets godkendelse med ikrafttræden den 1. juli 2004.  

117. Ændring af Sæby Vandforsynings takstblad 

J.nr.: 13.02.00S29 Sagsident: 04-0451 Sbh. TF/pkn Åben sag 
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Beslutning 
Teknisk Udvalg den 25. maj 2004  
Fraværende:  
Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 1. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Behandlingen fortsættes. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 8. juni 2004  
Fraværende: Erling Thomsen med afbud. 
Sagen sendes til Teknisk Udvalg. 
  

  
  
Sagsfremstilling 
Sagen fremsendes på ny til Teknisk Udvalg med præcisering af regler for tillægsafgift. 
  
Ikrafttrædelsesdatoen er ændret fra 1. juni 2004 til 1. juli 2004.  
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

� takstregulativet til udvalgets og Byrådets godkendelse med ikrafttræden den 1. juli 2004.  
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 22. juni 2004  
Fraværende:  
Søren Voss Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
  
Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådet vedtagelse. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 6. juli 2004  
Fraværende:  
Behandlingen fortsættes på første møde i august. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 3. august 2004  
Fraværende: Erling Thomsen og Hans Jørgen Kaptain med afbud 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 17. august 2004 

Fraværende: Erling Thomsen og Per Hjortnæs Pedersen med afbud 

Godkendt. 

 
 

Bilag   Fordeling 
1. Gældende takstregulativ for 2004 TU, ØU  
2. Forslag til revideret takstregulativ TU, ØU  

Bilag   Fordeling 
1. Takstblad 2004 gældende fra 1. juli 2004 TU, ØU, BR 

118. Årsberetning og regnskab 2003 for AVØ 

J.nr.: 07.04.00S55 Sagsident: 02-0571 Sbh. TF/lm Åben sag 
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Sagsfremstilling 
I/S AVØ fremsender årsberetning for 2003. Årsberetningen indeholder ledelsens beretning, en oversigt over selskabets 
aktiviteter samt regnskab og balance. 
  
Driftsregnskab og balance skal ifølge selskabets vedtægt godkendes af interessentkommunerne.  
  
Regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen den 25. marts 2004. 
  
Driftsregnskabet for 2003 har været præget af store tilbagebetalinger fra Elsam, idet der i 2003 blev indgået nye aftaler 
om betaling for forbrænding af affald. I alt fik AVØ tilbagebetalt 12,9 mio. kr., hvoraf 6,6 mio. kr. blev tilbagebetalt til 
de 2 kommuners renovationskasser. 2,8 mio. kr. er hensat til at nedsætte fremtidig betaling for forbrænding, og endelig er 
3,5 mio. kr. hensat til forbedringer på genbrugspladser og losseplads. 
  
Driftsregnskabet viser herefter et overskud på 2.764.058 kr. mod budgetteret 51.000 kr. 
  
Balancen pr. 31. december 2003 balancerer med 28.832.270 kr. Egenkapitalen, der ved årets begyndelse var på 
6.882.093 kr., er forøget med årets resultat til i alt 9.646.151 kr. ved årets udgang. 
  
Kommunernes Revisionsafdeling har påtegnet årsregnskabet den 19. marts 2004. Af revisionens påtegning fremgår, at 
revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Revisionen konkluderer: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er 
aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et 
retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, økonomisk stilling samt resultat.” 
  
Økonomifunktionen oplyser, at sagen ikke giver anledning til bemærkninger, jf. beretningen fra Kommunernes Revision. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

� årsregnskab og beretning til udvalgets og Byrådets godkendelse.  
  
Beslutning 
Teknisk Udvalg den 22. juni 2004  
Fraværende:  
Søren Voss Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
  
Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt.  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 6. juli 2004  
Fraværende:  
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

Økonomiudvalget og Teknisk Udvalgs medlemmer bedes medbringe bilag. 

Beslutning - Byrådet den 17. august 2004 

Fraværende: Erling Thomsen og Per Hjortnæs Pedersen med afbud 

Godkendt. 

 
 
 

  

Bilag   Fordeling 
1. Årsberetning 2003 for I/S AVØ TU, ØU, BR  
2. Revisionsberetning nr. 18 fra Kommunernes Revision TU, ØU, BR  
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Sagsfremstilling 
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender beretning nr. 11 vedr. revision af regnskabet for året 2003. 
  
Økonomifunktionen kan til sagen oplyse, at regnskabet for Den selvejende institution Bødkergården indgår i kommunens 
samlede regnskab, da kommunen er regnskabsførende for institutionen. Sagen giver derfor ikke anledning til 
bemærkninger, og der henvises til den af revisionen udarbejdede beretning for regnskabsåret 2003. 
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 9. juni 2004  
Fraværende:  
Sendes med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 22. juni 2004  
Fraværende:  
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 17. august 2004 

Fraværende: Erling Thomsen og Per Hjortnæs Pedersen med afbud 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Sæby Fritidscenter fremsender årsregnskab for 2003. 
  
Økonomifunktionen kan til det udarbejdede regnskab oplyse, at de indarbejdede indtægter fra Sæby Kommune, dvs. 
tilskud samt betaling for skolernes brug af hallen, er i overensstemmelse med de i kommunen bogførte beløb. 
Herudover henvises til den udarbejdede revisionspåtegning. 
  
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget den 9. juni 2004  
Fraværende:  
Sendes med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 22. juni 2004  
Fraværende:  
Tommy Thomsen forlod mødet som inhabil. 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  
  

  

119. Bødkergården - regnskab for 2003 

J.nr.: 00.01S08 Sagsident: 04-0577 Sbh. BK/el Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Beretning nr. 11 BKU, ØU, BR 
2. Driftsregnskab og status BKU, ØU, BR 
3. Kommentar fra økonomifunktionen BKU, ØU, BR 

120. Sæby Fritidscenter - årsregnskab 2003 

J.nr.: 04.04S55 Sagsident: 03-0619 Sbh. BK/ksj Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Årsregnskab for 2003 BKU, ØU, BR 
2. Tjekskema BKU, ØU, BR 
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Beslutning - Byrådet den 17. august 2004 

Fraværende: Erling Thomsen og Per Hjortnæs Pedersen med afbud 

Tommy Thomsen forlod mødet som inhabil. 
 
Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Sæby kommune har i samarbejde med Hjørring, Frederikshavn, Skagen, Læsø, Sindal, Løkken-Vrå, Hirtshals og 
Brønderslev Kommuner indgået aftale om et sprogcentersamarbejde.  
  
I forbindelse med udarbejdelsen af Lov om Danskuddannelse til voksne Udlændinge m.fl. (lov nr. 375 af 28. maj 2003) 
har Sprogcenter Vendsyssel ønsket at ændre den nuværende samarbejdsaftale, således at aftalen stemmer overens med 
den nye lovgivning.  
  
Dette medfører følgende ændringer:  
  
Hver  af de 3 sproguddannelser inddeles i 6 moduler. Hvert modul svarer til 0,2 årsværk (ca. 10 uger).  
  
Taksterne for modulerne fastsættes på baggrund af de vejledende takster opført på finansloven. Sprogcenter Vendsyssel 
har valgt, at prisen skal ligge 3% lavere end de vejledende takster . Se vedlagte bilag.  
  
Sprogcenter Vendsyssel dækker tidsoverskridelser på de enkelte moduler på op til 50% på Danskuddannelse 1 og op til 
30% på Danskuddannelse 2 og 3. Dvs  at udgifterne til de nævnte tidsoverskridelser er indregnet i prisen. 
  
Skal kursisten bruge yderligere tid, vil prisen blive aftalt mellem Sprogcenter Vendsyssel og bopælskommunen med 
udgangspunkt i 85% af den gennemsnitlige omkostningspris på det enkelte modul.  
  
Der skal ske betaling forud for påbegyndelse af de enkelte Danskuddannelses moduler. Hvis en kursist stopper midt i et 
modul, fordi han har fået arbejde, vil det indbetalte beløb stå på hans ”konto” hos Sprog-center Vendsyssel i det 
indeværende år og det efterfølgende år. 
  
Kommunen skal meddele Sprogcenter Vendsyssel, hvis den ønsker at udmelde mere end 40% af sine kursister til andre 
aktiviteter mv.. Det skal varsles med mindst 4 måneder.  
  
Aftalen vil være gældende fra 1. januar 2004 og kan tidligst opsiges den 31. december 2005 til ophør den 31. december 
2006.  
  
Forvaltningen indstiller, at det godkendes at ændre den nuværende samarbejdsaftale. Samtidigt indstilles det, at der gives 
mulighed for, at forvaltningen kan gøre brug af alternative udbydere. 
  

  
Fraværende: 
  
Beslutning – Socialudvalget den 9. december 2003 
Indstillingen godkendt. 
  
  
Sagsfremstilling 
Der har efterfølgende været afholdt møde med 7 af de 8 kommuner, idet en af kommunerne ikke har ønsket at tiltræde 
kontrakten. 
Forvaltningschefen vil på mødet give en orientering om forløbet – herunder fremtidsperspektiverne. 

121. Det fremtidige samarbejde omkring Sprogcenter Vendsyssel 

J.nr.: 17.32.20A23 Sagsident: 00-0035 Sbh. SOU/hbr/jt Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Integrationsministeriets niveaumodel SOU 
2. Vejledende takster SOU 
3. Samarbejdsaftale for Sprogcenter Vendsyssel SOU 
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Beslutning – Socialudvalget den 13. april 2004 
Fraværende: 
Behandlingen fortsætter. 
  
  
Med virkning fra 1. januar 2004 er ny lovgivning for Danskuddannelse til voksne udlændinge trådt i kraft. I forlængelse 
af den ny lovgivning har de samarbejdende kommuner omkring Sprogcenter Vendsyssel gennem længere tid forhandlet 
spørgsmålet om en ny samarbejdsaftale. På mødet den 29. januar besluttede udvalget, at Socialchefen optager 
forhandling med Hjørring Kommune. Efterfølgende gav udvalget Social-chefen følgende mandat: 
  
Som udgangspunkt at træde ud af det nuværende samarbejde og  sammen med andre kommuner sende 
sprogskoleundervisningen i udbud. 
  
Efterfølgende har samtlige tilsluttede kommuner været samlet for at genåbne forhandlingerne. På dette møde den 30. 
marts aftaltes, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der inden den 1. juni 2004, skulle udarbejde alternative forslag til 
fremtidige samarbejdsmodeller. 
  
De 8 samarbejdskommuner mødtes den 17. juni på chefniveau for at drøfte fremtiden for Sprogcenter Vendsyssel. Til 
mødet var udarbejdet fire modeller for et fortsat samarbejde. Konklusionen på mødet var tvetydigt, således var en halvdel 
af kommunerne indstillet på at videreføre samarbejdet i en moderniseret samarbejdsform, mens den anden halvdel af 
kommunerne udtrykte ønske om at træde ud af samarbejdet og gå i udbud med opgaven. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at Sæby Kommune i samarbejde med andre interesserede kommuner, går i udbud med opgaven – 
sprogundervisning med virkning fra den 1. april 2005. 
  
Beslutning 
Socialudvalget den 10. august 2004  
Fraværende: Hanne K. Christensen med afbud. 
Fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. 
  
Økonomiudvalgets indstilling fra mødet den 17. august 2004 vil foreligge til Byrådets møde. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 17. august 2004 

Fraværende: Erling Thomsen og Per Hjortnæs Pedersen med afbud 

Økonomiudvalget den 17. august 2004: 
Socialudvalgets indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. 
 
Byrådet: 
Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Der har været afholdt møde mellem Sæby Kommunes Bruger- og pårørenderåd, Ældrerådet og afsnitschefen den 25. 
februar 2004. 
  
Ved mødet blev vedtægterne for Bruger- og pårørenderådene drøftet, og der blev udtrykt ønske om at udarbejde et nyt 
forslag til vedtægter. De gamle vedtægter er udarbejdet inden rådene blev nedsat, og erfaringer med rådsarbejdet har 
givet behov for ændringer af vedtægterne. 

Bilag   Fordeling 
1. Referat og regnskab fra Hjørring Kommune af 14. april 2004 SOU, ØU 
2. Referat af 30. marts 2004 og regnskab 2003 for Sprogcenter Vendsyssel af 7. juni SOU, ØU 
3. Mødeindkaldelse fra Hjørring Kommune af 14. juni 2004 SOU, ØU 

122. Vedtægter for Sæby Kommunes Bruger- og pårørenderåd 

J.nr.: 16.07.02G00 Sagsident: 04-0573 Sbh. SOC/aa Åben sag 
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Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af formændene for de 4 Bruger- og pårørenderåd, formanden og et 
medlem af Ældrerådet og afsnitschefen. 
  
Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til Vedtægter for Sæby Kommunes Bruger- og pårørenderåd. Forslaget har 
været drøftet i Bruger- og pårørenderådene, Ældrerådet, sikkerheds- og samarbejdsudvalgene og i ældreområdets 
ledergruppe. Alle kan anbefale forslaget. 
  
Indstilling  
Forvaltningen indstiller til Byrådet, at arbejdsgruppens forslag vedtages, idet vedtægterne opfylder lovgivningens krav på 
området (Lov om social service §112a). 
  
Beslutning 
Socialudvalget den 17. juni 2004  
Fraværende:  
Fremsendes med anbefaling. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 17. august 2004 

Fraværende: Erling Thomsen og Per Hjortnæs Pedersen med afbud 

Godkendt. 

 
 

Sagsfremstilling 
Frederikshavn Kommune fremsender det reviderede regnskab for 2003 for det fælles huslejenævn. 
  
Frederikshavn Kommune anmoder Sæby Byråd om at godkende regnskabet i henhold til den indgåede overenskomst. 
  
Økonomifunktionen kan oplyse, at den samlede udgift vedr. huslejenævnets aktivitet i 2003 udgør 17.655 kr. Beløbet vil 
blive opkrævet, når regnskabet er godkendt. Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision og har ikke givet 
anledning til forbehold. 
  
Indstilling  
Borgmesterkontoret fremsender regnskabet til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. 
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 3. august 2004  
Fraværende: Erling Thomsen og Hans Jørgen Kaptain med afbud 
Anbefales til Byrådets godkendelse. 
  

  

Beslutning - Byrådet den 17. august 2004 

Fraværende: Erling Thomsen og Per Hjortnæs Pedersen med afbud 

Godkendt. 

 
 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til vedtægter for Sæby Kommunes Bruger- og pårørenderåd SOC, BR 

123. Regnskab for 2003 for det fælles huslejenævn 

J.nr.: 03.09A10 Sagsident: 04-0633 Sbh. BKT/lmc Åben sag 
  

Bilag   Fordeling 
1. Regnskab for 2003 for det fælles huslejenævn ØU, BR 
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Borgmesteren i Bilina har fremsendt invitation til besøg i Bilina 10. – 13. september 2004. 
  
Indstilling  
Borgmesterkontoret fremsender sagen til Økonomiudvalgets drøftelse. 
  
  
Beslutning 
Økonomiudvalget den 3. august 2004  
Fraværende: Erling Thomsen og Hans Jørgen Kaptain med afbud 
Byrådets medlemmer informeres - deltagelse afklares i forbindelse med Byrådsmøde. 
  

Beslutning - Byrådet den 17. august 2004 

Fraværende: Erling Thomsen og Per Hjortnæs Pedersen med afbud 

Fra Byrådet deltager: Hans Krarup Olesen, Johan Berg Jensen, Søren Voss Jensen, Jens Mørk, Finn Jacobsen og Per 
Therkildsen. Desuden deltager kommunaldirektøren samt tolk. 

 
 
 

124. Besøg i Bilina 

J.nr.: 00.05.01G01 Sagsident: 04-0300 Sbh. BKT Åben sag 
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Sagsfremstilling 
  

125. Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh.  Åben sag 
  

Bktg.  Ministerium  Emne 
342 Kulturministeriet Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data 

fra elektroniske arkivsystemer 
350 Socialministeriet Bekendtgørelse om opsat pension 
355 Miljøministeriet Lov om ændring af lov om forurenet jord 
360 Undervisningsministeriet Lov om ændring af lov om folkeskolen 
366 Økonomi- og Erhvervsministeriet Lov om ændring af lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv. 
413 Socialministeriet Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale 

område 
423 Beskæftigelsesministeriet Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om ansvaret for 

og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, integrationsloven 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

425 Beskæftigelsesministeriet Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 
427 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 

og Integration 
Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven 

428/ 
429 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 
og Integration 

Love om ændring af udlændingeloven 

438 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 
439 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse mv. 
454 Miljøministeriet Lov om ændring af lov om naturbeskyttelsesloven, lov om 

planlægning, lov om vandløb og museumsloven 
455/ 
456 

Miljøministeriet Love om ændring af lov om planlægning 

471 Socialministeriet Lov om ændring af lov om social pension 
477 Undervisningsministeriet Lov om ændring af lov om folkeskolen 
484 Økonomi- og Erhvervsministeriet Lov om ændring af byggeloven, lov om planlægning o g lov om 

statens byggevirksomhed mv. 
485 Økonomi- og Erhvervsministeriet Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private 

andelsboliger og andre love 
488/ 
489 

Økonomi- og Erhvervsministeriet Lov om ændring af lov om ejerlejligheder, lov om almene boliger 
samt støttede private andelsboliger mv. og forskellige andre love 

494 Økonomi- og Erhvervsministeriet Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning 
og lov om varmeforsyning 

495 Økonomi- og Erhvervsministeriet Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om varmeforsyning 
500 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes administration af 

reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, 
der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed 

514 Socialministeriet Bekendtgørelse om meddelelser efter § 24 a i lov om børnetilskud 
og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 

518 Socialministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud efter 
servicelovens § 28 og § 29 til pasning af børn med handicap eller 
langvarig sygdom 

532 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort til personer på 
16 år og derover 

533 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om godkendelse af iværksættelse af kommunal 
anlægsvirksomhed for 2004 

534 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som 
følge af nedsættelse af den amtskommunale grundskyldspromille 

535 Undervisningsministeriet Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende 
voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og 
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Beslutning - Byrådet den 17. august 2004 

Fraværende: Erling Thomsen og Per Hjortnæs Pedersen med afbud 

daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) 
536 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv 

beskæftigelsesindsats 
542 Socialministeriet Bekendtgørelse om grundtakster i 2005 efter §§ 131 a og 131 c i 

lov om social service  
553 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere for 

en periode (Periodepåbud) 
554 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere til 

løsning af bestemte arbejdsmiljøproblemer (Problempåbud) 
556 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om ophør af virksomhedernes pligt til at oprette 

bedriftssundhedstjeneste (BST) 
557 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 
570 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene 

boliger samt støttede private andelsboliger mv. 
604 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om den kommunale og amtskommune 

momsudligningsordning 
605 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, 

der har valgret uanset ophold i udlandet 
613 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om dørmænd 
630 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dagpenge ved 

sygdom eller fødsel 
650 Fødevareministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

Fællesskabsinitiativet LEADER+ 
675 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af 

statslig løntilskud til (amts)kommunale arbejdsgivere vedrørende 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob 

676 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

677 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statsrefusion og 
tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision vedr. lov om aktiv 
socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om 
dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om delpension 

678 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om orlov til 
børnepasning 

684 Socialministeriet Bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner 
695 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede 

udskrivningsgrundlag og den statsgaranterede ejendomsværdiskat 
for kommuner og amtskommuner for 2005 

696 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og tilsvar i 
henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner og amtskommuner 

704 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget 
708 Socialministeriet Bekendtgørelse af lov om social service 
724 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om udbetaling af støtte efter lov om byfornyelse 

og udvikling af byer 
726 Økonomi- og Erhvervsministeriet Bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud samt værdiansættelse 

af ejendomme til brug for beregning af kondemneringstilskud i 
henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer 

758 Socialministeriet Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt 
regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område 
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Taget til efterretning. 

 
 

 
 
 

126. Salgssag 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh.  Lukket sag 
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Sagsfremstilling 
Byrådsmedlem Flemming Sten anmoder i overensstemmelse med styrelseslovens § 15, stk. 2 om fritagelse for 
byrådsarbejdet i perioden 6. september – 6. oktober 2004. 
  
Den konservative byrådsgruppe anmoder om, at der bliver indkaldt stedfortræder i perioden. 
  
  

Beslutning - Byrådet den 17. august 2004 

Fraværende: Erling Thomsen og Per Hjortnæs Pedersen med afbud 

Flemming Sten forlod mødet som inhabil. 
 
Godkendt. Diana Porsborg indkaldes i Flemming Stens fravær. 

 
 

127. Købssag 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh.  Lukket sag 
  

128. Personalesag - Efterretningssag 

J.nr.:  Sagsident:  Sbh.  Lukket personsag 
  

129. Ansøgning fra byrådsmedlem Flemming Sten om fritagelse for byrådsarbejdet 

J.nr.: 00.01A10 Sagsident: 03-0643 Sbh. BKT/lmc Åben sag 
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Underskrifter:  
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