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1 (Åben) Status for Vintertjenesten
Sags ID: EMN-2010-00693

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Park & Vej arbejder på nuværende tidspunkt med at planlægge vintertjenesten for 

vinteren 2016 og fremefter, herunder evt. ændringer af regulativet og fastlæggelse af de 

enkelte vej- og stiruter mv.

Det ønskes herfor, at Udvalget tager stilling til om man ønsker ændringer i 

serviceniveauet eller dette ønskes fastholdt for vinteren 2016 og fremefter. Eventuelle 

ændringer i serviceniveauet betyder omfattende omlægninger i de enkelte ruter, hvorfor 

det anbefales, at serviceniveauet fastholdes over en længere tidsperiode.

På mødet vil der blive orienteret om ændringer i serviceniveau og prioriteringer for 

vintertjenesten, som udvalget tidligere har vedtaget samt om nye veje, stier og fortove. 

Der vil endvidere blive orienteret om samarbejdet med Hjørring kommune.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at 

1. udvalget tager stilling til om der ønskes ændringer i serviceniveauet for 

Vintertjenesten eller om nuværende niveau fastholdes.

2. orienteringen om ændringer i serviceniveau og omfanget af vintertjenesten 

grundet den nye skolestruktur og tilførsel af nye veje og stier tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes. Håndteringen af sommerstier tages op på et kommende møde.

Bilag
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2 (Åben) Vintervedligeholdelse, konsekvens af den nye vejlov
Sags ID: EMN-2010-00693

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Den nye vejlov:

På baggrund af den nye Vejlov som blev vedtaget den 29. december 2014, er der 

kommet nye retningslinjer for vintertjeneste og renholdelse af fortove, som udvalget er 

blevet orienteret om tidligere. Park og Vej har herfor arbejdet videre med fastlæggelse af 

grundejerforpligtigelsen.

Fastlæggelse af grundejerforpligtigelse:

Der findes ikke et samlet register over godkendte vejadgange, som er grundlaget for 

fastlæggelse af pligten til vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove. Herfor har Park 

& Vej gennemgået kommunes veje og stier ved hjælp af billeder fra 

Vejforvaltningssystemet RoSy, Google streetview og Fysisk ”tilsyn”.

Grundejerforpligtelsen med at foretage vintervedligeholdelse og renholdelse tilfalder 
borgerne, hvis der på baggrund af ovennævnte metoder er konstateret en adgang.
Omfanget af kommunens forpligtigelse:
I vinteren 2015/2016 har Park & Vej udført vintertjeneste på ca. 52,2 km fortov.
Gennemgangen af veje og fortove iht. den nye Vejlov viser, at den samlede 
fortovsstrækning som skal vintervedligeholds og renholdes af kommunen, bliver på 
ca. 57,3 km. De samlede fortovsstrækning hvor der er sket ændringer drejer sig i alt 
om ca. 17,3 km., som indeholder både nye fortovsstrækninger beliggende forskellige 
steder i kommunen, og eksisterende strækninger der nu ikke skal vinter 
vedligeholdes og renholdes mere.
Baseret på gennemsnitsudgifter fra vintrene 2009-2015 er det beregnet, at de ekstra 
ca. 5,1 km overslagsmæssigt vil betyde en ekstraudgift på ca. 400.000 kr. til både 
vintertjeneste og renholdelse, fordelt med ca. 310.000 kr. til vintertjeneste og ca. 
90.000 kr. til renholdelse.
Orientering på mødet:
På mødet gives der eksempler på ændringer og forslag til hvordan disse indarbejdes i 
vintertjenesten.

Bilag:
Til orientering er der vedlagt et bilag ”Grundejerforpligtigelse” der viser ”Den løftede 
skovls princip”, en oversigtstegning ”Figur 1” fra et boligkvarter, som viser omfanget 
af vintertjenesten på fortove udført i 2015/2016 og efter den nye Vejlov, samt en 
detailoversigtstegning ”Figur 2” fra et boligkvarter i Frederikshavn som viser hvordan 
forpligtigelsen til vintertjenesten på fortovene fordeler sig mellem grundejerne og 
kommunen.

Indstilling
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Kommunaldirektøren indstiller, at vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove 

foretages som angivet i sagsfremstillingen og indarbejdes i regulativet. Ekstraudgiften på 

ca. 400.000 kr. finansieres via de givne budgetter fordelt med ca. 310.000 kr. til 

vintertjeneste og ca. 90.000 kr. til renholdelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

3. EMN-2010-00693 Grundejerforpligtelse (1285189 - EMN-2010-00693)
4. Sag EMN-2010-00693 Bilag_figur_1 (1285190 - EMN-2010-00693)
5. Sag EMN-2010-00693 Bilag_figur_2 (1285191 - EMN-2010-00693)
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3 (Åben) Anlægsregnskab 2013-2015 projekt Byggemodning Boelsmindevej   
1. Etape 
Sags ID: EMN-2016-00577

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Under Teknisk Udvalgs budgetområde er anlægsprojektet Byggemodning af 

Boelsmindevej, 1. etape afsluttet i 2015. Anlægsprojektet er udført i perioden fra 2013-

2015. Der er udarbejdet anlægsprojekt for projektet. Revisionen har 25. januar 2016 

godkendt regnskabet.

Projekt Forbrug kr. Budget kr. Afvigelse kr.

Byggemodning af 

Boelsmindevej, 1. 

Etape

4.839.229 4.658.478 -180.751

Projektet udviser et merforbrug, som skyldes komplicerede jordbundsforhold end 

forventet, hvilket betød at det var nødvendigt at etablere afvandning.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet 

af godkende anlægsregnskabet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

6. Anlægsregnskab projekt Byggemodning Boelsmindevej, 1. etape 
(1261300 - EMN-2016-00577)

7. Ledelseserklæring anlægsregnskab for projekt (1261303 - EMN-2016-
00577)

8. Revisionserklæring for anlægsprojekt Byggemodning Boelsmindevej, 1. 
etape (1261414 - EMN-2016-00577)
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4 (Åben) Projekt Sæby Sydstrand
Sags ID: EMN-2013-00626

Sagsbehandler: Søren Hoff Brøndum

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling
Syd for Sæby smelter Professorens Plantage og Kattegat sammen i en unik og 
spændende natur. Det der gør området unikt er, at du både kan opleve skov, 
hede og den fiskerige kattegatkyst ved Solsbækken. Området er godt besøgt 
af lokale, lystfiskere og turister, men lider af mangel på sammenhængende 
stiforbindelser, faciliteter og information om områdets muligheder for 
friluftsliv. 
Center for Park og Vej ansøgte, i samarbejde med de lokale 
grundejerforeninger og DCH Sæby om VE, midler fra Grøn Ordning. Midlerne 
skal bruges til anlæggelse af en sti i området og opbygning af 
friluftsfaciliteter. Ansøgningen blev behandlet 1. december 2015 på Plan- og 
miljøudvalgsmødet, og projektet blev bevilget 212.622 kroner, svarende til 50 
procent af udgifterne. De resterende udgifter finansieres via driftsmidler fra 
skovdrift og publikumsfaciliteter. 
Formålet med Projekt Sæby Sydstrand er

 at forbedre offentlighedens adgang til naturen.

 at styrke kystfiskeriet ved kattegatkysten.

 at danne rammerne for rekreative muligheder, som kan skabe en 

større viden og forståelse for natur, miljø og klima.

 at realisere kommunens vækstspor oplevelse og turisme 

Sæby Sydstrand består af et ca. 5 km2 kystnært området med skov, strand 
og sommerhuse, der strækker sig fra Flakvej i nord til Lyngså strand i syd. 
Området er beliggende 3 kilometer syd for Sæby og 4 kilometer nordvest for 
Lyngså. I området kan man finde et sommerhusområde (Nørklit & Sønderklit) 
med mere end 500 grundejere, Professorens Plantage (kommuneskov), et 
Natura 2000 område (Solsbæk) og badestrande ved Kattegat.  
Sommerhusområderne i Sæby Sydstrand er attraktive og har et stort 
udlejningspotentiale. Det er især naturen, havet og den nære beliggenhed til 
Sæby by, der lokker købere og lejere til området. 
4 konkrete tiltag

1. Solsbæk Stien, bliver en rekreativ natur- og motionssti i Professorens 

Plantage. Det skal være et 3 kilometer langt sammenhængende 

stiforløb i Professorens Plantage.

2. Vi giver adgang til naturen for sommerhusområderne med et ca. 200 

meter langt stiforløb. Dette forbinder sommerhusområderne med stien 

i Professorens Plantage.

3. Opsætning af udemotionsredskaber ved startstedet i Nørklit.

4. Udvikling af kystfiskemulighederne langs Kattegat.  Etablering af 

kystfiskeplads og faciliteter. Etablering af fiskerenseplads ved DCH’s 
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klubhus. Adgang til toilet ved DCH’s bygning. Afmærkning af trampesti 

til havet.

Projektet forventes indviet søndag d. 11. september. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Projekt Sæby Sydstrand gennemføres, som 
beskrevet. Restbeløbet finansieres via driftsmidler fra skovdrift og 
publikumsfaciliteter 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Et flertal tiltræder indstillingen. Karl Falden kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ikke 
anser projektet for at være tilstrækkeligt bynært turistfremmende.

Bilag

 Bilag 1 Oversigtskort - komp (1292526 - EMN-2013-00626)
 Bilag 2 Projektbeskrivelse - komp (1292328 - EMN-2013-00626)



Teknisk Udvalg - 11-04-2016 16:00 Side 9 af 19

5 (Åben) Hundeskove i Jerup Syvsten
Sags ID: EMN-2013-00626

Sagsbehandler: Søren Hoff Brøndum

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling
Hundeskove er en publikumssucces og efterspurgt blandt skovens gæster og 
hundeejere. Der er i dag tre kommunale hundeskove i Frederikshavn 
Kommune. Du finder dem i Strandby, Frederikshavn og Sæby. Skovene er 
godt besøgt, og alene i Strandby er der, ud fra sensor tællinger, et årligt 
besøgstal på ca. 27.500. Hundeskovene har alle en facebookside, som de 
besøgende aktivt bruger.  
Etableringer af hundeskove kan være med til at mindske problemet med løse 
hunde og luftning af hunde uden snor andre steder i kommunen. 
Syvsten
Center for Park og Vej rejste i 2015 2,3 hektar erstatningsskov for 
Vandforsyningen i Syvsten. Dette blev gjort på de gamle boldbaner, som 
kompensation for rydning skovarealer i forbindelse med etablering af 
vandledning fra Tolne-Bunken (besluttet TU 28. maj 2013). Arealet er 
forholdsvist lille som en enkeltstående skov, men da arealet bliver indhegnet 
som en del af skovrejsningen, kan det blive et fint aktiv som hundeskov. Der 
blev derfor givet en ekstrabevilling til anlæggelse af stier via Teknisk Udvalgs 
dispositionspulje, så arealet kunne fungere som hundeskov. Ideen og 
detaljerne er vendt med borgerforeningen på en besigtigelse i januar 2016. 
Anlæggelsen af stierne er startet op, og forventes færdigt til indvielse i 
maj/juni. Se bilag 1 med skitse over projektet. 
Jerup
Center for Park og Vej har fået en forespørgsel på mulighederne for at lave en 
hundeskov i Jerup. Vi har været i dialog med initiativtagere og 
borgerforeningen. Den nordlige del af Jerup Plantage egner sig godt til 
formålet, og ønskerne for området (se bilag 2 med skitse over projektet). 
Som i Syvsten forelå der en bevilling i Teknisk Udvalgs dispositionspulje til 
etablering af hundeskov i Nielstrup Plantage fra skovrejsningsmidlerne. 
Projektet i Nielstrup harmonerede dårligt med naturen og jagten i området, 
men kan med fordel anvendes i Jerup, da det giver en bedre forankring af 
projektet. 
Begge hundeskove forventes færdige omkring maj/juni 2016. Etableringen 
kan foretages med almindeligt vildthegn, og kræver derfor ingen tilladelse 
efter skovloven. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at punktet til orientering.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Til orientering.

Bilag

 Bilag 1 Skitse Syvsten - komp (1292324 - EMN-2013-00626)
 Bilag 2 Skitse Jerup - komp (1292325 - EMN-2013-00626)
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6 (Åben) Bedre Mobil- og bredbåndsdækning i Nordjylland
Sags ID: EMN-2015-00152

Sagsbehandler: Lars Enevoldsen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/TU

Sagsfremstilling
Igennem samarbejdet i Business Region North Denmark (BRN) arbejdes der i 
et projekt med at sikre de 11 nordjyske kommuner en bedre dækning med 
mobiltelefoni og bredbånd i regionen. Projektet har arbejdet med at afdække 
og undersøge mulige barrierer for forbedring af såvel mobil- som 
bredbåndsdækningen og danne grundlag for fjernelse af disse. 

Projektet orienterer sig bredt mod at effektivisere og ensarte 
sagsbehandlingen, ensarte administrationspraksisser, sikre en gennemskuelig 
kanalstruktur til ansøgning og kommunikation, sikre viden om konkret 
mobildækning for at kunne prioritere indsatser samt at sikre gennemskueligt 
og ensartet grundlag for aftale om leje af arealer til master og 
antenneplaceringer.

Processen for teleudbyderen er ofte den, at de gennem budgetlægning sætter 
en proces i gang for at placere f.eks. en mast. Dette sker ud fra viden om 
manglende dækning, vurdering af kundepotentialet og en vurdering af, hvor 
der er den bedste balance mellem investeringen og kundeværdien. Dernæst 
sættes en ekstern konsulent (Sitehunter) på opgaven med at finde den rette 
placering til masten, forhandle en lejeaftale med lodsejeren og ansøge om fx 
landzonetilladelse og byggetilladelse hos kommunen.

Dette dagsordenspunkt skal behandles af Plan- og Miljøudvalget og Teknisk 
Udvalg, da Plan- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for 
sagsbehandlingen vedr. antenner og master mens Teknisk Udvalg har det 
overordnede ansvar for sagsbehandlingen vedr. gravetilladelser.

Ensartning af forhold omkring lejeaftaler behandles ikke i denne 
sagsfremstilling, men bliver fremsat i et selvstændigt dagsordenspunkt 
parallelt med dette.

Arbejdsgruppen under BRN har indsamlet oplysninger fra samtlige 11 
kommuner som beskriver de arbejdsprocesser, administrationspraksisser, 
servicemål, vilkårsstillelser, mv. som anvendes ved udstedelse af 
gravetilladelser, sagsbehandling efter landzonebestemmelser og 
sagsbehandling efter bygningsreglement.
Ud fra drøftelser og vurderinger er disse samlet til en ”best practice” som 
beskriver processer, krav til ansøgningsmateriale, administrationspraksis, 
vilkårsstillelser og øvrige betingelser, hvormed arbejdsgruppen har udarbejdet 
et udkast til fælles procesbeskrivelse, administrationspraksis, vilkårsstillelse, 
mv. Disse har været i høring og til dialog med alle 11 kommuner. 
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Dokumenterne som har titlerne ”Mastepolitik for de nordjyske kommuner” og 
”Gravepolitik for de nordjyske kommuner” kan ses af bilag 1 og 2.

BRN-bestyrelsen har på sit møde d. 5. februar 2016 vedtaget at anbefale 
'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelse‘ til 
politisk behandling hos
parterne. 
Med baggrund i denne indstilling anmoder BRN-bestyrelsen hermed de 
enkelte politiske udvalg om at vedgå disse, således at regionens 11 
kommuner fremadrettet kan arbejde ud fra et fælles grundlag. Dette betyder, 
at eventuelle tidligere politiske beslutninger om generel anvendelse af 
designtype af mobilantennemaster (f.eks. skorstensløsninger eller 
flagstangsløsninger) ophæves og gøres til genstand for en konkret 
stedanalyse, hvor det enkelte valg af mastedesign i særlige tilfælde kan 
kræves ændret fra en ellers standardiseret anvendelse af gittermaster. 
En vedgåelse til disse fælles konditioner har flg. betydning for Frederikshavn 
Kommune:

 Frederikshavn Kommune har ikke hidtil haft specifikke krav til 

mastedesign og får med vedtagelse af fælles mastepolitik ingen 

indskrænkninger i forhold til tidligere.

 Frederikshavn Kommune opnår gennem fælles mastepolitik og fælles 

gravepolitik en præcisering af sagsgangen og dermed også en større 

forståelse i administrationen for betydningen af, at sager skal ses i en 

helhed og i konteksten af, at sikre bedre Mobil- og Bredbåndsdækning.

 Frederikshavn Kommune opnår fastsatte servicemål for 

sagsbehandling af gravetilladelser gennem fælles gravepolitik og 

skærper dermed de Administrative krav til at sagsbehandle inden for 

disse servicemål.

Maste- og gravepolitikken stiller desuden forslag om, at kommunerne indtager 
en dialogbaseret og proaktiv rolle i udbredelsen af såvel mobilnetværk som 
trådet bredbånd. 

I BRN-bestyrelsens anbefaling foreslås det, at kommunerne påtager sig en 
rolle med at facilitere lokale behov og ønsker til udvidet dækning og sikre, at 
disse ønsker kommer i dialog hos udbyderne. Dette kan fx ske ved 
borgermøder, erhvervsmøder, arbejdet med landsbyplaner m.v. Perspektivet 
er, at administrationen således indsamler viden om konkrete 
problemstillinger, som såvel borgere som erhvervsliv påpeger og indgår i en 
dialog med udbydere og borger/erhverv, for at skabe en proces, hvormed 
udbyderne søger at dække de uopfyldte behov som dialogen påpeger.
Dette kræver, at Administrationen sikrer, at mobil- og bredbånd er på 
dagsordenen som et punkt ved de ovennævnte møder og at administrationen 
optager denne opgave på lige fod med f.eks. myndighedsopgaver.

Arbejdet med at fastlægge en fælles maste- og gravepolitik, skal ses som et 
ud af flere tiltag for at mindske udbydernes barrierer for at skabe bedre 
mobil- og bredbåndsforbindelser i Nordjylland. Kommunerne må ikke skabe 
denne infrastruktur og dermed fx levere god forbindelse til hele eller dele af 
kommunen. Det er således i fri konkurrence, at de private udbydere skal sikre 
denne infrastruktur.
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Den digitale infrastruktur anses for at være fundamentalt for udviklingen i 
kommunen. Alle dele af samfundet kalder på denne – f.eks.:

 Turristerhvervene peger på, at turisterne forventer adgang til wifi.

 Erhvervslivet er meget afhængig af, at kunne have internetadgang i 

høj hastighed, for at kunne agere i et marked med stadig stigende 

globalisering 

 Erhvervslivet er afhængig af, at kunne have mobildækning til såvel tale 

som data for den del af personalet som er på vejene. Det gælder både 

vognmænd, sælgere, elektrikere osv. 

 Den offentlige service, f.eks. hjemmepleje er afhængig af 

tilfredsstillende dækning.

 Ejendomsmæglere oplever, at købere i til private boliger frafalder en 

bosætning som følge af, at der ikke kan leveres tilfredsstillende 

adgang til internettet i konkrete boliger

Kommunerne kan således bidrage indirekte til at understøtte bedre mobil- og 
bredbåndsdækning i Nordjylland ved at reducere udbydernes barrierer og 
dermed understøtte deres prioritering af, at udvikle infrastrukturen i 
Nordjylland og i høj grad sætte dette på den administrative dagsorden, 
gennem en dedikeret indsats som proaktiv facillitator. Dermed sikrer 
Kommunerne, at betingelserne for vækst, erhvervsudvikling og bosætning i 
Nordjylland kan fastholdes og forbedres. Det er i denne kontekst, at disse 
tiltag skal ses.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg tilslutter sig forslag til fælles 

administrationspraksis, ens vilkårsstillelser og øvrige konditioner 

gennem vedtagelse af ”Mastepolitik for de nordjyske kommuner” og 

”Gravepolitik for de nordjyske kommuner”

2. Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg vedtager, at Kommunen i 

fremtiden skal sikre en dedikeret, dialogisk og proaktiv rolle for at 

medvirke til en bedre mobil- og bredbåndsdækning i regionen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 05-04-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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7 (Åben) Teknisk udvalg budget 2017
Sags ID: EMN-2016-00881

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Drift:

Teknisk udvalgs budgetoplæg for 2017 indeholder en videreførelse af de 

vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2016 hvor der, iht. til 

økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilretning på 1 % 

i alle udvalg. Denne del er effektueret ved budgetlægningen for 2016 og 

ligeledes i overslagårene. 

Ved budgetforliget for 2016 blev der endvidere indregnet en generel 

nedskrivning af fagudvalgenes budgetrammer fra 2017, til delvis finansiering 

af omprioriteringsbidraget, der blev vedtaget med regeringens 

finanslovsaftale. For udvalgets budgetområde, henstår ligeledes et 

reduktionskrav vedr. digitaliseringsgevinster.

I forhold til 2016 er udvalgets budgetramme for 2017 således reduceret med 

ca. 0,8 mio. kr. og modregnet i budgetrammen i Center for Park og Vej.

Anlæg:

Budgetrammen udgør 44,7 mio. kr. og er afsat til de forsat løbende projekter 

fra 2016.

_______

Udvalget anmodes om at indlede budgetarbejdet med henblik på hvorledes 

udgiftsniveauet kan tilpasses den reducerede driftsbudgetramme for 2017.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller budget 2017 til drøftelse

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget udarbejder budget ud fra de udmeldte rammer.
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Bilag
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8 (Åben) Teknisk Udvalg regnskab 2015
Sags ID: EMN-2016-00765

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2015 var det korrigerede budget for Teknisk Udvalgs 

bevillingsområde på 54,5 og det faktiske forbrug er opgjort til 54,2 mio. kr.

Nettoresultatet udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (Hertil kommer et 

underskud fra 2014 på 6,3 mio. kr. der henstår på bankbogen.)

Regnskabsresultatet ligger på niveau med estimatet ved budgetopfølgningen 

pr. 31-08.15.

Udover Direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder, 

indeholder den fremsendte årsberetning en økonomisk og tekstmæssig 

sammenfatning for de enkelte centerområder samt Direktørens vurdering af 

regnskabsresultatet generelt. 

Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes 

detailbeskrivelser, der omfatter: 

Kort præsentation af området 

 Orientering om regnskabsresultatet 

 Gennemgang af opnåede resultater i 2015 

Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:

Jfr. Tidligere politisk beslutning er regnskabsafvigelser på 

vintertjenesteområdet ikke omfattet af ØKD reglerne. Der er i 2015 et 

mindreforbrug på dette område på i alt -0,1 mio. kr. der ikke overføres.

Korrigeret herfor udgør årets underskud incl. bankbøger 6,1 mio. kr., der kan 

disponeres.

Regnskabsresultatet inkl. underskud fra 2014 på 6,1 mio. kr., kan iht. 

anbefalingerne i årsberetningen, overføres til 2016 således:

DRIFT
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Center for Teknik og miljø                    overskud 0,6 mio. kr.

Ejendomscenter – Havne                      overskud 0,6 mio. kr.

Center for Park og vej                          underskud -7,5 mio. kr.

Direktørens område                             overskud 0,2 mio. kr.

Overførslerne sker iht. nedennævnte anbefaling fra direktionens overordnede 

vurdering af overførselsmuligheder.

Direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder.
Når de samlede overførsler fra 2015 til 2016 for hele kommunen gøres op 
efter de nye ØKD regler vil der netto kunne frigives 34,0 mio. kr. til øget 
forbrug i 2016. Direktionen har foretaget en risikovurdering af overførslerne i 
forhold til hvor stort det øgede forbrug i 2016 kan blive, hvis samtlige 
overførte overskud bruges, og ingen af underskuddene indhentes. Det beløb 
udgør 50,2 mio. kr. Det er Direktionens vurdering, at det af hensyn til 
kommunens serviceramme og likviditet ikke er muligt at overføre og frigive så 
store beløb.

På den baggrund indstiller Direktionen, at overskud og underskud op til 
100.000 kr. pr. omkostningssted overføres og frigives til forbrug, samt at 
projekter med ekstern finansiering overføres og frigives til forbrug. Disse 
overførsler og frigivelser udgør netto 16,6 mio. kr., hvor den maksimale risiko 
hvis samtlige overførte overskud bruges og ingen af underskuddene indhentes 
udgør 20,4 mio. kr.

På hvert udvalgsområde er der efter en konkret vurdering af Direktøren og 
efter aftale med centercheferne for området sket en udligning af 
omkostningssteder der har underskud med omkostningssteder som har 
overskud. Der er imidlertid stadig områder som har så store underskud, så 
det vil være meget vanskeligt for udvalgene at reducere disse i fremtiden. 

Da der samtidig er så store overskud på andre områder, som det af hensyn til 
kommunens serviceramme og likviditet, er nødvendigt at binde på bankbøger 
og som dermed ikke kan frigives til forbrug, forslår Direktionen, at der ses på 
tværs af udvalg og at der i et vist omfang stilles overskud til rådighed for 
fællesskabet til at afvikle nogle af de underskud, som det ellers vil være svært 
af få afviklet.

Direktionen indstiller derudover, at resterende overskud og underskud 
overføres til en bankbog for hvert udvalg opgjort pr. omkostningssted.

  

ANLÆG:

Udvalgets korrigerede anlægsbudget udgør 50,7 mio. kr., heraf er der netto 

forbrugt 38,5 mio. kr.

Regnskabet udviser dermed et mindreforbrug på 12,2 mio. kr., der anbefales 

overført til 2016.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
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1 At der iht. årsberetningen overføres et driftsunderskud på 6,1 mio. 

kr. til 2016.

2 At der vedrørende anlægskonti overføres et overskud på 12,2 mio. kr. 

til 2016.

3 At de disponerede midler overføres iht. Direktionens vurdering af 

overførselsmuligheder.

4 At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, 

godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets 

behandling.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

5. TU - Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2015 
(1286530 - EMN-2016-00765)
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9 (Lukket) Nedklassificering af Vinkelvej

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
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