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ÅBNE EFTERRETNINGSSAGER
140. Budgetprocedure 2011.
J.nr.:

00.30.10.S02

SagsID:

1056493

Sagsbeh.:

KBE

Åben sag

HISTORIK
Der udarbejdes hvert år en budgetprocedure til styring af den administrative og politiske
proces med budgetbehandlingen.
REDEGØRELSE
Økonomikontoret ønsker en dialog med direktionen om budgetproceduren for 2011. Thisted kommune befinder sig i en vanskelig økonomisk situation, som der gennem en
stram budgetprocedure skulle kunne rette op på.
Der er mange udfordringer til budgetlægningen og der tages endvidere hensyn til de ønskede ændringer, som blev fremført under budgetlægningen for 2010.
Økonomikontoret har udarbejdet et dialogoplæg, som udleveres på mødet.
Det er hensigten, at der udarbejdes en endelig budgetprocedure efter dialogen med direktionen, indeholdende alle de udfordringer, som Thisted Kommune skal prøve at løse
både administrativt og politisk, samt en tidsplan for proceduren.
Der er nogle basale grundelementer der skal indarbejdes i budgetproceduren:
1. Tidsplan politisk og administrativ
2. Politikernes inddragelse – tidspunkt i forløbet
3. Effektiviseringskatalogets økonomiske størrelse
4. Budgetanalysernes omfang – herunder strukturændringer
5. Planstyring – sammenhænget mellem planer og budgettet.
6. Investeringsbehovet fremadrettet
7. Rammestyring eller anden form for styring eller en blanding
8. Lov- og cirkulærerprogrammets implementering i budgetlægningen. Hvilken kompensation gives.
9. Den demografiske udviklings indflydelse på budgettet – færre børn og unge – flere
ældre.
RETSGRUNDLAG
Styrelsesloven
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Skabe det rette grundlag for Thisted Kommunes fremtidige økonomi med balance i budgetterne.
INDSTILLING
Ud fra dialogen udarbejdes det endelige forslag til budgetprocedure.
Beslutning fra møde i DIREKTIONEN den 09-02-2010:
Det udarbejdede materiale blev gennemgået.
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Der arbejdes videre med udarbejdelse af endeligt forslag til budgetprocedure.
FORSLAG TIL BUDGETPROCEDURE FOR 2011
Ud fra dialogen med direktionen den 09.02.2010 fremsendes hermed forslag til budgetproceduren for 2011.
Proceduren er på flere punkter ændret i forhold til tidligere, idet der er en større og tidligere politisk inddragelse i budgetlægningen ud fra politiske ønsker og det faktum at der
bliver behov for at skabe et råderum til anlæg.
INDSTILLING:
Økonomikontoret indstiller proceduren vedtaget og fremsendt til økonomiudvalget
Bilag:
udkast til procedure budget 2011 (1154267)
Beslutning fra møde i DIREKTIONEN den 23-02-2010:
Budgetproceduren indstilles til godkendelse, efter følgende tidsplan:
03-03-2010 ØU behandler budgetproceduren - orientering
17-03-2010 ØU behandler budgetproceduren – godkendelse
23-03-2010 Temamøde byrådet – økonomiudvalgets område, herunder budgetproceduren.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt godkendt.
Fremsendes til byrådets orientering.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Til efterretning.
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ÅBNE BESLUTNINGSSAGER
141. Aalborg Symfoniorkester. Repræsentantskabet.
J.nr.:

00.22.04.A23

SagsID:

1150583

Sagsbeh.:

AH

Åben sag

REDEGØRELSE
Repræsentantskabet for Aalborg Symfoniorkester består af 35 medlemmer:
• 1 medlem fra Regionsråd Nordjylland
• 1 medlem fra hver af de nordjyske kommuner.
Der afholdes 1-2 møder pr. år.
Repræsentantskabet er nedsat med det formål fortsat at sikre størst mulig lokal og regional forankring for landsdelsorkestret.
RETSGRUNDLAG
Bestemmelser vedrørende Aalborg Symfoniorkesters repræsentantskabs opgaver og
sammensætning.
INDSTILLING
Thisted Kommune skal vælge 1 medlem.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Overgår til arbejdsmarkeds- og kulturudvalget.

THISTED BYRÅD
23-03-2010

Side234

THISTED KOMMUNE
142. Vedtægtsændring for Lokalt Beskæftigelses Råd, LBR, Thisted.
J.nr.:

00.01.00.A16.

SagsID:

870598

Sagsbeh.:

JDL

Åben sag

SAGSFREMSTILLING
Som konsekvens af vedtagelse af ændringen i lov om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,
§ 45, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Borgmesteren er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg, jf. § 14,
stk. 3, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.«

skal der foretages ændringer i vedtægterne for LBR. Den nuværende § vedrørende konstituering er:

Forslag til ny § 3:
Det Lokale Beskæftigelsesråd afholder konstituerende møde snarest efter, at kommunalbestyrelsen har udpeget rådets medlemmer.
Stk. 2. På det konstituerende møde vælger rådet blandt sine medlemmer en næstformand. Valget foretages ved flertalsvalg. Valget gælder for en 2-årig periode.
Stk. 3. Der foretages fornyet næstformandsvalg, hvis næstformanden udtræder af rådet,
eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter det. Valget optages som selvstændigt punkt
på dagsordenen for det møde, hvori valget afholdes.
INDSTILLING
Jobcenter Thisted indstiller:
at vedtægtsændringen vedtages som beskrevet ovenfor.
Beslutning fra møde i DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD 2010 den 09-022010:
Afbud: Svenning Thomsen, DA
Der vælges 2 næstformænd. 1 fra arbejdstagersiden (LO) og 1 fra arbejdsgiversiden (DA).
Lars Christensen valgt fra LO og Svenning Thomsen valgt for DA.
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Som konsekvens af beslutning på LBR-mødet den 09.02.2010 kommer LBR’s vedtægt §3
til at lyde som følger:
§3
Det Lokale Beskæftigelsesråd afholder konstituerende møde snarest efter, at kommunalbestyrelsen har udpeget rådets medlemmer.
Stk. 2. På det konstituerende møde vælger rådet blandt sine medlemmer to næstformænd, 1 fra arbejdstagersiden (LO) og 1 fra arbejdsgiversiden (DA). Valget foretages ved
flertalsvalg. Valget gælder for en 2-årig periode.
Stk. 3. Der foretages fornyet næstformandsvalg, hvis næstformanden udtræder af rådet,
eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter det. Valget optages som selvstændigt punkt
på dagsordenen for det møde, hvori valget afholdes.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og kulturforvaltningen indstiller:
at Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget indstiller vedtægtsændringen til godkendelse i byrådet.
Bilag:
Forretningsorden for LBR af 09.02. 2010. (1157205)
Beslutning fra møde i ARBEJDSMARKEDS- OG KULTURUDVALGET den 08-032010:
Afbud: Jørgen Andersen, Tage Leegaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.

THISTED BYRÅD
23-03-2010

Side236

THISTED KOMMUNE
143. Bestyrelsen for Hanstholm Havn.
J.nr.:

00.01.00.A16

SagsID:

542675

Sagsbeh.:

AH

Åben sag

HISTORIK
Thisted Byråd har i sidste byrådsperiode udpeget følgende til bestyrelsen for Hanstholm
Havn:
• 2 byrådsmedlemmer
• 1 medlem udpeget efter indstilling fra Fiskeriforeningen, Jan N. Hansen
• 1 medlem udpeget efter indstilling fra Hanstholm Havneforum, Jens Jørgen Jensen
• 3 erhvervsrepræsentanter, Poul Arne Jensen, Peter Bjerregaard Jepsen og Torben Toftdahl Olesen
Endvidere blev der udpeget personlige stedfortrædere.
REDEGØRELSE
Thisted Byråd vedtog den 8. december 2010 at udpege disse byrådsmedlemmer til bestyrelsen for de kommende 4 år:
Morten Bo Bertelsen – stedfortræder: Ulla Vestergaard
Per Skovmose – stedfortræder: Lene Kjelgaard Jensen
RETSGRUNDLAG
Vedtægt her Hanstholm Havn, § 14:
”Havnebestyrelsen består af 7 medlemmer.
• 2 medlemmer udpeges blandt Thisted Byråds medlemmer, og disse personer fungerer
som bindeleddet mellem byråd og havnebestyrelse.
• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Fiskeriforeningen i Hanstholm Havn.
• De sidste 4 medlemmer udpeges fortrinsvis blandt personer med erhvervsbaggrund,
og blandt disse skal formanden vælges for at indikere, at der er tale om en erhvervshavn, som ønskes drevet efter forretningsmæssige principper.
For hvert medlem udpeges en personlig stedfortræder, jf. havnelovens § 9, stk. 2, 3. pkt.
Udpegning til bestyrelsen har gyldighed for byrådets funktionsperiode, jf. § 4.
Den siddende havnestyrelse fungerer dog indtil nyvalg har fundet sted.
Herudover vælger medarbejderne i den kommunale selvstyrehavn Hanstholm Havn en repræsentant til deltagelse i havnebestyrelsens møder med observatørstatus.”
INDSTILLING
Der skal tages stilling til udpegning af øvrige medlemmer og personlige suppleanter til
bestyrelsen.
Hanstholm Havns bestyrelse har ved mail af 21. januar 2010 besluttet at indstille til byrådet, at den ene af havnebestyrelsens erhvervsrepræsentanter udpeges for valgperioden af
Thisted Kommune efter indstilling fra Hanstholm Havneforum.
Ligeledes besluttede bestyrelsen, at den nuværende havnebestyrelse indstiller i alt 4 personer til den kommende bestyrelse – vel vidende, at kun 3 kan vælges. Man indstiller Poul
Arne Jensen, Peter Jepsen, Torben Toftdahl Olesen og Jens Jørgen Jensen.
DI Thy-Mors har på et møde med borgmesteren og kommunaldirektøren den 13. januar
2010 fremsat et ønske om en plads i bestyrelsen.
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Hanstholm Havneforum har ved brev 4. marts 2010 indstillet Egon Pleidrup Poulsen som
medlem.
Hanstholm Fiskeeksportørforening har ved brev af 25. februar 2010 opfordret til, at der i
denne periode udpeges mindst 1 og gerne 2 kandidater fra fiskeeksportørforeningen.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Enstemmigt vedtaget at indstille Jan Hansen som repræsentant for Hanstholm Fiskeriforening med Morten Konge som suppleant og Egon Pleidrup Poulsen som repræsentant for
Hanstholm Havneforum.
4 medlemmer indstiller Peter B. Jepsen.
4 medlemmer indstiller Poul Arne Jensen som formand med Mogens Nielsen (DI) som
suppleant.
2 medlemmer indstiller Jens Jørgen Jensen (Lene Kjelgaard og Jens Kr. Yde).
2 medlemmer indstiller Torben Toftdahl Olesen (Ulla Vestergaard og Morten Bo Bertelsen). Indstillingen skal ses i lyset af de principper, der fra starten har været i forhold til
sammensætningen af Hanstholm Havns bestyrelse.
Ib Poulsen undlod at stemme vedrørende de sidste 3 mandater.
Endvidere enstemmigt vedtaget at indstille, at vedtægterne revideres vedrørende bestyrelsens sammensætning senest om to år.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Økonomiudvalgets enstemmige indstilling og flertalsindstilling enstemmigt vedtaget med
Anders Frandsgaard som suppleant for Peter B. Jepsen.
Herefter valgtes Jens Jørgen Jensen med 13 stemmer mod 9 for Torben Toftdahl Olesen.
Ib Poulsen og Peter Skriver undlod at stemme.
Torben Toftdahl Olesen blev enstemmigt valgt som suppleant for Jens Jørgen Jensen.
Økonomiudvalgets indstilling vedrørende vedtægterne enstemmigt vedtaget.
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144. Bestyrelsen for VUC
J.nr.:

00.22.04.A30

SagsID:

126849

Sagsbeh.:

AH

Åben sag

HISTORIK
Thisted og Morsø Kommuner har i sidste byrådsperiode i fællesskab udpeget et medlem
til bestyrelsen for VUC.
REDEGØRELSE
Forstander Jens Otto Madsen, VUC, meddeler den 17. marts 2010, at der på det førstkommende møde i bestyrelsen for VUC vedtages ændringer af institutionens vedtægter,
hvorefter Thisted og Morsø Kommuner tildeles hver en plads i bestyrelsen.
RETSGRUNDLAG
§ 4 i udkast til vedtægter for VUC Thy-Mors.
Bestyrelsen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer
uden stemmeret. Bestyrelsen sammensættes således:
1 medlem udpeges af Regionsrådet i Region Nordjylland
1 medlem udpeges af Thy Erhvervsråd og Morsø Erhvervsråd i forening
1 medlem udpeges af LO Thy-Mors
1 medlem udpeges af de videregående uddannelser i området
1 medlem udpeges af den tiltrædende bestyrelse for at tilgodese en samlet set hensigtsmæssig bestyrelseskompetenceprofil
1 medlem udpeges af Thisted Byråd
1 medlem udpeges af Morsø Kommunalbestyrelse
1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af kunsistrådet blandt
deltagerne udannnelse ved institutionen
1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af og institutionens
medarbejdere
Institutionens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
ANDRE KONSEKVENSER
Bestyrelsen tiltræder 1. maj 2010 gældende for en 4-årig periode.
INDSTILLING
På baggrund af ovennævnte anmodes Thisted Byråd om at udpege 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Nora Hornstrup enstemmigt valgt.
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145. Ligestillingsredegørelse
J.nr.:

SagsID:

1100247

Sagsbeh.:

LTJ

Åben sag

HISTORIK
Kommunen skal hvert andet år udfærdige en ligestillingsredegørelse
REDEGØRELSE
Ifølge ligestillingsloven skal offentlige myndigheder, inden for deres område, arbejde for
ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Alle kommuner skal
hvert andet år udarbejde ligestillingsredegørelser, som kan give alle interesserede et indblik i den samlede offentlige sektors indsats for at fremme ligestilling.
Ligestillingsredegørelsen kan ses på sagens bilag under nr. 1133401.
RETSGRUNDLAG
Ovenstående refererer til §§ 4 og 5 i ligestillingsloven
HØRING OG KOMMUNIKATION
Ligestillingsredegørelsen skal offentliggøres. Det foreslås at offentliggørelsen sker på
Thisted Kommunes hjemmeside.
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller ligestillingsredegørelsen til godkendelse.
Beslutning fra møde i DIREKTIONEN den 19-01-2010:
Indstilles til godkendelse i økonomiudvalg/byråd.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-02-2010:
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i HOVED-MED-UDVALG 2010 den 25-02-2010:
Afbud: Søren Petersen, Carsten Güllich-Nørby, Jesper Hosbond Jensen, Michael
Storm Klausen
Til efterretning.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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146. Vedtægter for Limfjordsrådet 2010
J.nr.:

09.00.A04

SagsID:

657774

Sagsbeh.:

FB

Åben sag

HISTORIK
Thisted Kommune var i 2007 med til at stifte Limfjordsrådet, der er et samarbejdsforum
for næsten alle de kommuner, der har arealer i Limfjordens opland.
Limfjordsrådets aktiviteter styres af et sæt vedtægter, der skal tiltrædes af alle medlemskommunerne.
Ved Limfjordsrådets start blev vedtægterne (dok. 671564) tiltrådt af Thisted Kommune,
og man tilsluttede sig samtidig, at medlemskommunernes bidrag til Limfjordsrådet skulle
være kr. 100 pr. km2 opland. Thisted Kommune har et opland til Limfjorden på 855 km2
og skulle derfor betale kr. 85.500 pr. år.
REDEGØRELSE
Thisted Kommune har fra Limfjordsrådet modtaget et sæt korrigerede vedtægter, der
hermed fremlægges for udvalget (dokument nr. 1153170).
Vedtægterne i den foreliggende, reviderede form adskiller sig fra de oprindelige vedtægter ved at
• der er sket enkelte smårettelser,
• I § 5 er tilføjet en bestemmelse om, at Limfjordsrådet er oplandsstyregruppe for
vanddistrikt Limfjorden. *)
• I ”Tillæg til vedtægter for Limfjordsrådet” koordineres samarbejdet med oplandsstyregrupperne for vanddistrikterne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak og 1.3 Mariager Fjord **)
• I § 6 er der åbnet op for at andre kommuner uden opland til Limfjorden kan være
med efter anmodning. Det er dog præciseret, at de ikke kan være med i den del
der vedrører Limfjordsrådet som vandoplandsstyregruppe. Der er her specifikt
tænkt på Frederikshavn.
• § 11 er skærpet lidt, så det kun er til særlige orienteringspunkter af bred kommunalpolitisk interesse, at andre politikere fra medlemskommunerne kan deltage.
• I § 22 åbnes mulighed for at Limfjordsrådet kan ansætte projektmedarbejdere, der
skal bistå medlemskommunerne. Dette øger den enkelte medlemskommunes betaling til Limfjordsrådet med kr. 27.300.
• I § 22 er der indføjet en sætning om betaling af timepris, når fælles medarbejdere
benyttes.
*) Alle kommuner i et vandopland har pligt til inden 1. marts 2010 at lave en oplandstyregruppe, der bl.a. har til opgave at prioritere indsatsen omkring etablering af vådområder og fosfor-ådale i oplandskommunerne. Begge dele er et bindende krav i de statslige
vandplaner, for at Danmark kan leve op til EU´s mål for vandkvalitet i 2015.
**)Områderne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak og 1.3 Mariager Fjord er medtaget, da
der er et betydeligt overlap mellem Limfjordsrådets medlemskommuner og de kommuner,
der ligger i de to nævnte vandoplande.
Det er miljøafdelingens vurdering, at det foreliggende vedtægtsforslag legitimerer Limfjordsrådets rolle som oplandsstyregruppe og giver Limfjordsrådet et bedre fundament
for faglig sparring med medlemskommunerne.
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RETSGRUNDLAG
Ikke relevant.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Thisted Kommunes bidrag til Limfjordsrådet er indeholdt i Miljøafdelingens budget. Den
øgede betaling på kr. 27.300 finansieres af Miljøafdelings driftsbudget.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
HØRING OG KOMMUNIKATION
Se evt. mere på www.limfjordsraadet.dk
INDSTILLING
Teknisk forvaltning indstiller
at

Vedtægter for Limfjordsrådet vedtages.

Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den 22-02-2010:
Afbud: Bente Mathiasen
Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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147. Nordisk venskabsbystævne i Loimaa, Finland i 2010
J.nr.:

00.05.01.G00

SagsID:

1166173

Sagsbeh.:

NJ

Åben sag

HISTORIK
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 09.12.2010, pkt. 505, at udsætte beslutningen om deltagelsen i venskabsbystævnet i Loimaa 10. – 11.06.2010.
REDEGØRELSE
Deltagelsen i stævnet forventes at blive gennemført med bus med ca. 52 deltagere som
tidligere.
Det overordnede tema for stævnet fastsættes af værten, som har besluttet, at det skal
være kunst og skal ses som de forskellige forvaltningsområders anvendelse af kunst – eller muligheden herfor – i arbejdet.
Der har hidtil deltaget 15 byrådsmedlemmer med ledsager efter ønske, hvoraf borgmesteren og lokalkomiteens formand er selvskrevne.
Direktionens øvrige medlemmer har hidtil deltaget med ledsager efter ønske.
Fritidschefen deltager som arrangør m.v., ligeledes med ledsager efter ønske.
Ledsager deltager mod betaling af påløbende ekstraomkostninger.
Temamøderne vil blive afviklet i grupperne:
1. Den politiske gruppe (borgmester og kommunaldirektør)
2. Social- og sundhed 4 deltagere
3. Teknik og miljø
4 -4. Kultur og skole
5-Udpegning af byrådsmedlemmer:
Økonomiudvalget udpeger 2 deltagere til hhv. tema 2 og 3.
Børne- og familieudvalget udpeger 3 deltagere til tema 4
Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget udpeger 2 deltagere til tema 4.
Udvalget for teknik og miljø udpeger 3 deltagere til tema 3
Social- og sundhedsudvalget udpeger 3 deltagere til tema 2
Ungdomsskolen deltager med 10 elever og 2 ledere.
Foreningen Norden har hidtil deltaget med 8 – 10 personer, hvoraf medlemmet i lokalkomiteen (formanden for foreningen) er selvskreven. Øvrige betaler påløbende omkostninger ud over bustransporten.
Loimaa har fremsendt program for opholdet, jf. dok. 1166409.
Det samlede program, jf. dok. 1166727.
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Et rundspørge til de øvrige venskabsbyer viser et billede af en delegation i størrelsesordenen ca. 35 deltagere, hvoraf ungegruppen inkl. ledere udgør 12 – 13. De øvrige er fordelt mellem politikere, evt. med ledsagere, 4 – 6 fra foreningen Norden, og kommunernes
direktioner.
Da byrådet har besluttet at udvide antallet af byrådsmedlemmer i lokalkomiteen fra 1 til
2, skal det besluttes om begge er selvskrevne deltagere.
Såfremt det besluttes at begge er faste deltagere, vil der være en plads færre til fordeling
mellem øvrige byrådsmedlemmer.
Begge valgte byrådsmedlemmer sidder i arbejdsmarkeds- og kulturudvalget.
RETSGRUNDLAG
Venskabsbysamarbejdet gennemføres efter beslutning i byrådet.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Udgiften afholdes af det budget, der er afsat til venskabsbysamarbejde.
Bilag:
Rejseplan for venskabsbystævnet i Loimaa. (1166727)
Program fra Loimaa (1166409)
INDSTILLING
Lokalkomiteen indstiller, at
•
•
•
•

rejseplanen gennemføres som planlagt
byrådet træffer beslutning om antal deltagere, og eventuelt hvem, der kan have
ledsager med
de valgte byrådsmedlemmer er selvskrevne deltagere
arbejdsmarkeds- og kulturudvalget kan udpege 1 deltager.

Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
4 medlemmer anbefaler med den ændring, at der ikke deltager ledsagere.
Ib Poulsen undlod at stemme.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Økonomiudvalgets indstilling vedtaget med 22 stemmer mod 1 – Ib Poulsen.
Per Skovmose undlod at stemme.
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148. Lånoptagelse - anlægsarbejde 2009
J.nr.:

00.01.Ø20

SagsID:

1150882

Sagsbeh.:

AKN

Åben sag

REDEGØRELSE
Thisted Kommune er af Indenrigs- og socialministeriet blevet tildelt en låneramme på 7,5
mio. kr. til fremrykning af kommunale investeringer i 2009.
Herudover har Thisted Kommune i 2009 investeret 2,4 mio. kr. i energimæssige foranstaltninger. Jævnfør lånebekendtgørelsen kan dette ske med fuld lånoptagelse.
I alt kan der optages lån vedr. anlægsarbejder i 2009 på 9,9 mio. kr.
INDSTILLING
Økonomikontoret indstiller, at der optages 9,9 mio. kr. i lån ved KommuneKredit
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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149. Gettrup Vandværk I/S - ansøgning om kommunegaranti.
J.nr.:

13.02.03.Ø60

SagsID:

1159088

Sagsbeh.:

ALK

Åben sag

HISTORIK
Intet.
REDEGØRELSE
Gettrup Vandværk I/S søger om kommunegaranti til en låneoptagelse i KommuneKredit til
finansiering af et nyt vandværk.
Vandværket har kostet ca. 3 mio. kr. at opføre. Vandværket har selv finansieret 1.150.000
kr. Nedrivning af det gamle vandværk forventes at koste 150.000 kr.
Vandværket har derfor et finansieringsbehov på 2 mio. kr.
Fra KommuneKredit har vandværket fået flere alternative finansieringsforslag. Bestyrelsen
har besluttet, at låneoptagelsen skal være et 4% obligationslån med en løbetid på 20 år,
nominelt på 2,1 mio. kr. og efter skønnet kurs et provenu på 2 mio. kr.
Der søges om kommunegaranti til denne låneoptagelse.
RETSGRUNDLAG
Lov om kommunernes styrelse samt kommunalfuldmagtsreglerne.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ingen under forudsætning af, at lånet afvikles som forudsat.
Meddelelse af kommunegarantien har ingen konsekvenser i forhold til gældende lånebekendtgørelse.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen.
HØRING OG KOMMUNIKATION
Ingen.
INDSTILLING
Stabsforvaltningen anbefaler bevilling af kommunegaranti.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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150. Byfornyelsesprogram for Frøstrup -mulighedernes land
J.nr.:

04.21.05.P15

SagsID:

1000062

Sagsbeh.:

OTTL

Åben sag

HISTORIK
Byrådet godkendte i juni 2008 at gå videre med fire indsatsområder for demonstrationsprojekter i projekt Mulighedernes Land:
1.
2.
3.
4.

Oprydning og nyt liv til tiloversblevne bygninger
Det gode liv ved kysten
Det sammenbundne Thy og Hannæs
Det udvidede landsbysamarbejde.

Fra byrådets godkendelse i juni 2008 til marts 2009 udarbejdede Thisted Kommune i tæt
samarbejde med Realdania projektplaner for demonstrationsprojekternes gennemførelse.
Projektplanerne blev forelagt Miljø- og Teknikudvalget den 9. marts og Økonomiudvalget
den 18. marts 2009 (dokument 975963). Projektplanerne blev godkendt den 16. marts
2009 af Partnerskabsbestyrelsen for Mulighedernes Land ved Direktør ved Realdania Hans
Peter Svendler og Thisted Kommune ved Borgmester Erik Hove Olesen.
Den 27-10 2009 har Thisted Kommune givet anlægsbevilling for 2009 samt godkendt at
oprydnings- og anlægsopgaver igangsættes ifølge milepælsplanen.
Områdefornyelsen i Frøstrup er en del af Oprydning og nyt liv til tiloversblevne bygninger. Projektplanen, dok. nr. 1160863.
I planen indgår at der gennemføres et områdefornyelsesprojekt i 2009 omkring ”guldtanden” Frøstrup Kro i sammenhæng med sportspladsen og den tiloversblevne DLG bygning.
D. 3-4 2009 gav velfærdsministeriet tilsagn om reservation af midler til områdefornyelsen. Den endelige bevilling er afhængig af et af byrådet vedtaget byfornyelsesprogram
udarbejdet på baggrund af borgerinddragelse.
Byfornyelsesprogrammet foreligger nu til godkendelse dok. 1161089.
På baggrund af programmet skal enkeltprojekter projekteres og igangsættes efter byfornyelsesprogrammet er godkendt hos Indenrigs- og sundhedsministeriet.
Projektholdere på delprojekter kan være Thisted Kommune, foreninger og institutioner.
REDEGØRELSE
Det har fra starten af projektet været afgørende at inddrage borgerne for at sikre det lokale ejerskab og realiseringen af projektet. Der bor cirka 600 borgere i Frøstrup og en
meget stor del af dem, har på et eller andet niveau bidraget til projektet. En meget aktiv
initiativgruppe har i efteråret 2009 arbejdet med at involvere så mange som muligt af
Frøstrups Borgere i at skitsere visioner og ønsker for Frøstrups fremtid. Thisted Kommune har deltaget i denne proces.
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Processen
Da det stod klart, at Velfærdsministeriet reserverede midler til områdefornyelse i Frøstrup
og den endelige projektplan var godkendt, tog Thisted Kommune kontakt til den gruppe
af borgere, der tidligere har indsendt ideer til områdefornyelsesprojektet. Denne gruppe
bestod af 15-20 aktive, lokale forenings og erhvervsfolk. Sammen med denne gruppe besluttede kommunen den videre proces og bl.a. at holde et storstilet borgermøde i Frøstrup i september for at indkalde flest mulige konkrete ideer til områdefornyelsesplanen.
”De seks livsaldre”
På borgermødet blev de ”De seks livsfaser”, som sidenhen har dannet grundlag for en
helhedsorienteret områdefornyelsesplan introduceret , da det er vigtigt for borgerne i
Frøstrup, at der er tilbud og muligheder for alle livsaldre.
200 til borgermøde den 29. september 2009
I forlængelse af det var det vigtigt at give alle aldersgrupper mulighed for at komme til
borgermødet, og derfor blev der både arrangeret fællesspisning og pasning af børn. Borgermødet blev en stor succes. Der kom 200 borgere i alle aldersgrupper, mens 30 børn
var i Østerild Multihal, og der blev under gruppearbejdet produceret en lang række plancher med ønsker, ideer og forslag til områdefornyelsen i Frøstrup. TV/Midt- og Vest sendte direkte fra mødet, og der var god lokal pressedækning.
Ideer fra børn og unge og ny følgegruppe
Efter borgermødet blev alle ideer renskrevet og sendt rundt på mail til de involverede, og
samtidig sat op som store plancher i Brugsen og den lokale sparekasse. Der var to borgere, der tog sig af at lave en proces med børnene og de unge på den lokale skole, så de
også fik mulighed for at komme med ideer og forslag. Det blev til flere hundrede ideer,
som også blev renskrevet og rundsendt til alle.
Efter borgermødet blev der nedsat en ny styregruppe af de folk, der gerne ville være med
og havde tid til at arbejde koncentreret de næste måneder. Der var også mulighed for at
melde sig til en følgegruppe og 35 borgere meldte sig under borgermødet til denne.
Hurtigarbejdende arbejdsgrupper
De mange ideer blev gennemgået og følgegruppen besluttede at nedsætte 6 arbejdsgrupper, som skulle gå mere i dybden med de mange forslag. Arbejdsgrupperne arbejdede med: Vedligeholdelse og fornyelse af byen, Multihus i kroen, Renovering og udvikling
af idrætsfaciliteter, Kulturtiltag, Miljøtiltag, Turisme, Erhvervsudvikling og Markedsføring.
Grupperne fik tre uger til at komme med konkrete ideer på deres område. Disse blev
fremlagt for styregruppen og følgegruppen, og der viste sig en fin enighed om den retning, projektet tog. Efter endnu et møde i følgegruppen fik grupperne et par uger mere til
at konkretisere og prioritere ideerne yderligere og herefter er områdefornyelsesplanen
udarbejdet.
Tidsplan :
Projektet følger følgende tidsplan
3.4.2009: Tilsagn om reservation af midler til områdefornyelse fra Velfærdsministeriet
Forår /sommer 2009: Samarbejde med initiativgruppen om konkretisering af ideer
29.9.2009: Borgermøde for alle byens borgere. Brainstorm på idéer og projekter i byen
Efterår 2009: Nedsættelse af styregruppe med foreningsrepræsentanter og andre ildsjæle, følgegruppe samt 6 arbejdsgrupper samt drift af arbejdsgrupper.
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Efterår 2009: Tilstandsvurdering af kroen
9.12.2009: Fællesmøde med Input fra arbejdsgrupper og præsentation af overordnet
budget mv.
.
Jan-feb.: Udarbejdelse af byfornyelsesprogram i dialog med styregruppen
Februar: Forhandlinger om DLG grunden
Marts Godkendelse af programmet hos Realdania
Marts: Politisk godkendelse af programmet – Thisted Kommune:
Marts Generalforsamling i Frøstrup Kro med punkt om salg af kro til Multihusforening”
April: Stiftende generalforsamling for forening for ”Multihuset”
April- maj Godkendelse af programmet hos Indenrigs og sundhedsministeriet
1-7 2010- 1-7 2012: Realisering af projekter
Udførelse af FASE 1 ”multihus i kroen”
Udførelse af FASE 2 ”området i umiddelbar nærhed af kroen og DLG grunden”
Budget:
aktiviteter

i alt

Udgifter
programudarbejdelse og borgerinddragelse

500.000

Etablering af torve pladser opholdsarealer mv
Etablering af kulturelle og særlig boligsociale foranstaltninger

1.025.000
4.475.000

Områdefornyelse i alt

6.000.000

Finansiering
Ministeriets midler til områdefornyelse

1.500.000

Landdistriktsprogrammets ekstraramme via LAG Thy Mors
til konkrete projekter
tk (realdaniaprojekt)

1.500.000
3.000.000

Finansiering i alt

6.000.000

Investeringer i sammenhæng med områdefornyelsen

Ombygning af klubhus
Finansiering Thisted Kommune til idrætsfaciliteter(er
bevilget)

1.500.000
1.500.000

RETSGRUNDLAG
Partnerskabsaftale mellem Thisted Kommune og Realdania.
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ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Byfornyelsesprogrammet finansieres af den vedtagne projektplan for mulighedernes
land.
INDSTILLING
Teknisk forvaltning indstiller,
- at byfornyelsesprogrammet godkendes og projekteringen af enkeltprojekter kan iværksættes.
Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den 08-03-2010:
Afbud: Viggo Iversen
Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt, idet der skal være åbent for en anden organisering af projektet.
Økonomiudvalget forudsætter, at der ikke medfølger kommunalt driftstilskud.
Morten Bo Bertelsen deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Økonomiudvalgets indstilling enstemmigt vedtaget.
Morten Bo Bertelsen og Henrik Gregersen deltog på grund af inhabilitet ikke I sagens behandling.
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151. Byggeprogram det udvidede landsbysamarbejde
J.nr.:

04.21.05.P15

SagsID:

866846

Sagsbeh.:

OTTL

Åben sag

HISTORIK
Byrådet godkendte i juni 2008 at gå videre med fire indsatsområder for demonstrationsprojekter i projekt Mulighedernes Land:
5.
6.
7.
8.

Oprydning og nyt liv til tiloversblevne bygninger
Det gode liv ved kysten
Det sammenbundne Thy og Hannæs
Det udvidede landsbysamarbejde.

Fra byrådets godkendelse i juni 2008 til marts 2009 udarbejdede Thisted Kommune i tæt
samarbejde med Realdania projektplaner for demonstrationsprojekternes gennemførelse.
Projektplanerne blev forelagt Miljø- og Teknikudvalget den 9. marts 2009 og Økonomiudvalget den 18. marts 2009 (dokument 975963). Projektplanerne blev godkendt den 16.
marts 2009 af Partnerskabsbestyrelsen for Mulighedernes Land ved direktør ved Realdania Hans Peter Svendler og Thisted Kommune ved borgmester Erik Hove Olesen.
Herefter blev projektplanens punkter med udvikling af indhold til netværket igangsat.
Projektplanen, dok 1160740.
Tidsplan bygherre rådgiverfasen 2009:
Registrering, opmåling og digital optegning
af eksisterende bygnings- og udearealanlæg:

Maj - august 2009

Rundtur til inspiration, ide dag, samtaler med nuværende og
kommende brugere. Endelig afklaring af ideønsker,
aktivitetskatalog og prioritering:
Juni - august 2009
Udarbejdelse af anlægs-, bygge- og lokaleprogram
herunder niveau for renovering samt budgetoverslag: August - november 2009
Skitse- visualisering af indendørs og
udendørs løsningsforslag

September – november 2009

Den 27. oktober 2009 har Thisted kommune givet anlægsbevilling for 2009 samt at oprydnings- og anlægsopgaver igangsættes ifølge milepælsplanen.
Næste skridt i det udvidede landsbysamarbejde er godkendelse af byggeprogrammet.
REDEGØRELSE
Byggeprogrammet ligger nu til godkendelse.
Arkitekt Per Clausen har udarbejdet byggeprogram for BOOA, dok. nr. 1161045. Byggeprogrammet er udarbejdet på baggrund af en tilstandsvurdering af bygningskomplekset
og ønsker, der er fremkommet gennem inddragelse af de fremtidige brugere og inspirationsture til aktivitetshuse rundt omkring i landet.
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Sommeren 2009 udgav BOOA et idekatalog, som blev uddelt i 7000 eksemplarer. På baggrund af tilbagemeldingerne herpå og et borgermøde i august 2009 og arkitektens samtaler med idegiverne er byggeprogrammets funktionsønsker opstillet.
I sommeren 2009 er der uarbejdet en tilstandsvurdering, opmåling og digital registrering
af hele komplekset.
De tekniske installationer er gennemgået og kloakker spulet og fotograferet.
På baggrund af arkitektens skitser, funktionskravene og tilstandsvurderingen har BOOA’s
bestyrelse prioriteret arbejderne i forhold til den økonomiske ramme.
Bygningen vil blive tilført et nyt arkitektonisk udtryk og hovedvægten af renoveringen vil
blive lagt på facaden og taget samt tilpasning af de mindre lokaler til funktionskravene.
Vestfløjen er ikke bevaringsværdig og her vil blive opført en ny multianvendelig sal i stedet.
Prioriteret udgiftsoverslag:
Prioriteret forslag til realisering af primære byggeprogramønsker er opdelt på frivilligt arbejde og arbejder, der udbydes til udførelse af entreprenører i 2010:
Benævnelse:

Frivilligt

Entreprenør

Tag, kvist/sikkerhedsmæssige udbedringer eksklusiv vestfløj: 150.000,- 600.000,Funktionsforbedringer eksklusiv vestfløj/udskiftning vinduer 140.000,- 140.000,Nedrivning vestfløj/afgifter
100.000,25.000,Ombygninger i hovedbygning/konstruktive indgreb
200.000,50.000,Overflader/tilbygning med sal og scene og nye hovedindgange375.000,- 2.700.000,Udearealforbedringer
200.000,Afsættes til byggeplads/uforudseelige
Frivilligt/entrepriseudgifter:
Frivilligt/omkostninger 20%
Anlægsudgifter i alt

193.000,1165.000,- 3.708.000,35.000,- 742.000,1.200.000,- 4.450.000,-

Anlægsbudget fra godkendt projektplan
Projektsum 5.500.000,Finansiering
Frivilligt arbejde
Thisted Kommune
Realdania

1.200.000,1.550.000,2.750.000.-

Herudover budgetteres der med indtægter på 150.000 fra Lokale- og anlægsfonden.
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Tidsplan realiseringsfasen 2010-2011:
Politisk behandling/beslutningsfase styregruppen (RD+TK)
Udarbejdelse/godkendelse af dispositionsforslag
Udarbejdelse/godkendelse af
projektforslag/myndighedsprojekt og styrende budget
Udarbejdelse af hoved/udbudsprojekt
Licitation med efterfølgende politisk godkendelse
Opstart byggeri
Afslutning byggeri

Marts 2010
April 2010
Maj 2010
Juni 2010
August 2010
September 2010
Marts 2011

RETSGRUNDLAG
Partnerskabsaftale mellem Thisted Kommune og Realdania.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Byggeprogrammet finansieres af den vedtagne Projektplan for Mulighedernes Land . Frivilligt arbejde andrager 1.200.000 kr. og entreprenør udgifter 4.450.000 kr.
INDSTILLING
Teknisk forvaltning indstiller,
at
at

byggeprogrammet godkendes, og
projekteringen igangsættes

Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den 08-03-2010:
Afbud: Viggo Iversen
Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet, idet det forudsættes at der i forhold til
køkkenfaciliteterne ikke sker konkurrenceforvridning i forhold til det private erhvervsliv.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt, idet det forudsættes, at projektet ikke medfører kommunalt
driftstilskud.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Økonomiudvalgets indstilling enstemmigt vedtaget.
Elsebeth Nielsen og Peter Skriver deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling.
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152. Lokalplan 356 B-60 for bofællesskab ved institutionen Drengshøj, Thisted (Endelig vedtagelse)
J.nr.:

01.02.00.P20

SagsID:

961491

Sagsbeh.:

EVP

Åben sag

HISTORIK
Thisted Byråd har den 24. november 2009 besluttet at godkende forslag til lokalplan nr.
356 B-45 Bofællesskab ved institutionen Drengshøj, Thisted.
Der skete på dette tidspunkt en nummereringsfejl, hvorfor Lokalplanens nr. er rettet fra
Lokalplan 356 B-45, til Lokalplan 356 B-60.
Baggrunden for Lokalplan er et ønske om at etablere et bofællesskab for personer med
varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Bofællesskabet placeres i tilknytning til
den eksisterende institution Drengshøj i Thisted. Bofællesskabet vil maksimalt rumme 14
boenheder med tilhørende fællesarealer og servicearealer. Derudover etableres fællesfaciliteter for personale i umiddelbar nærhed.
Lokalplanområdet er kommunalt ejet, og lokalplanen omfatter kun bofællesskabet
Drengshøj. Lokalplanen regulerer bebyggelsens placering, omfang, ydre fremtræden og
adgangsforhold.
REDEGØRELSE
Lokalplanen har været udsendt i offentlighedsfase i perioden fra den 9. december 2009
frem til den 3. februar 2010.
Der er indkommet to breve med en række bemærkninger til projektet, brevene fremgår af
følgende dokumenter:
Dok. nr.: 1144588, Brev fra beboerne på Drengshøj nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9.
Dok. nr.: 1144589, Brev fra nærmeste nabo på Drengshøj nr. 9.
Bemærkninger samt Teknisk forvaltnings kommentarer hertil, fremgår af Bilag 1.
Dok. nr.: 1148283.
Med udgangspunkt i bemærkningerne, foreslår Teknisk forvaltning følgende ændringer af
lokalplanen:
Det indarbejdes i lokalplanen, at der skal opføres et levende hegn som afgrænsning mod
naboejendommen - Drengshøj nr. 9. Dette er et ønske fra naboen, som imødekommes og
fastholdes med lokalplanen.
§ 7.5 Beplantningsbælte.
Langs lokalplanområdets afgrænsning mod naboejendommen Drengshøj 9, udlægges et
areal til et beplantningsbælte bestående af tre rækker, placering jf. kortbilag 2 – Arealanvendelse. Beplantningsbæltets yderste rækker skal bestå af planter fra planteartsliste 1
og den midterste række skal bestå af planter fra planteartsliste 2, således at beplantningens højde gradueres.
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Planteartsliste 1 (ca. 2 meter høje.)
Blågrøn rose Rosa dumalis
Fjeldribs
Ribes alpinum
Hunderose Rosa canina
Klitrose
Rosa pimpinellifolia
Slåen
Prunus spinosa
Æblerose
Rosa rubiginosa
Havtorn
Hippophaë rhamnoides

Planteartsliste 2 (ca. 4-6 meter høje)
Rød kornel Cornus sanguinea
Alm. hyld
Sambucus nigra
Benved
Euonymus europaeus
Hassel
Córylus avellána
Kvalkved
Viburnum opulus
Skovabild
Malus sylvestris
Tørst
Frangula alnus

§ 10.4 Beplantningsbælte
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før beplantningsbæltet jf. § 7.5 er etableret.
De foreslåede rettelser er markeret med rødt i det reviderede forslag til lokalplanen, dokument nr. 1161360.
RETSGRUNDLAG
Eftersom forslaget til lokalplanen har været i 8 ugers offentlighedsfase, kan byrådet godkende planen endeligt.
INDSTILLING
Teknisk forvaltning indstiller,
at
at

lokalplanen godkendes endeligt med de foreslåede rettelser.
lokalplanen oversendes Byrådet for en endelig godkendelse.

Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den 08-03-2010:
Afbud: Viggo Iversen
Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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153. Lokalplan for offentligt område ved Nørbyvej i Hanstholm, endelig godkendelse.
J.nr.:

01.02.05

SagsID:

1102557

Sagsbeh.:

JHA

Åben sag

HISTORIK
I 1994 lejede Indenrigsministeriet et areal ved Nørbyvej i Hanstholm af Hanstholm Kommune til brug for opførelse af et asylcenter. Asylcenteret blev taget i brug i 2001. I 2007
besluttede Indenrigsministeriet at lukke asylcenteret, da antallet af asylsøgere var faldet
betydeligt. De sidste asylsøgere fraflyttede centeret i juli 2007 og aftalen mellem kommunen og Indenrigsministeriet ophørte med udgangen af 2007. Arealet lå i byzone, og
asylcenteret blev oprettet uden forudgående lokalplanlægning. Derefter blev arealet ryddet for bygninger og installationer.
I efteråret 2009 rettede Indenrigsministeriets Udlændingeservice henvendelse til Thisted
Kommune om genoptagelse af samarbejdet om oprettelse og drift af et asylcenter.
Byrådet vedtog på sit møde d. 13. oktober 2009 at indgå en aftale med Udlændingeservice om drift af et asylcenter i Hanstholm, idet der allerede i efteråret 2009 etableres midlertidige pladser på Thisted Vandrerhjem i Skinnerup og i andre offentlige bygninger i
kommunen. Samtidig besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes en lokalplan for den
tidligere asylgrund i Hanstholm.
REDEGØRELSE
Der forefindes i øjeblikket ikke et område i kommunen, hvor der kan etableres midlertidig asylcenter for flygtninge. Hensigten med lokalplanen er dels at imødekomme det
akutte behov for asylcenter, dels at tilvejebringe et område til offentligt formål, der på
længere sigt kan give mulighed for at udvide eksisterende eller etablere nye institutioner
eller lignende formål.
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til offentligt formål med mulighed for midlertidig anvendelse som asylcenter.
Området ligger mellem Roshagevej, Chr. Hansens Vej og Nørbyvej. Området trafikbetjenes af Nørbyvej.
Der er i lokalplanen udlagt to byggefelter, A og B, begge med udkørsel til Nørbyvej, mens
den resterende del af lokalplanområdet friholdes for bebyggelse.
Området ligger i byzone og udgør ca. 7,4 ha. Inden for området er ca. 1,7 ha skov, heraf
ca. 1.5 ha fredskov. Resten af arealet henligger som græs og klitarealer. Inden for området ligger flere bunkers fra 2. verdenskrig.
RETSGRUNDLAG
Idet der er tale om større bygge- og anlægsarbejder, er projektet lokalplanpligtigt i henhold til Planloven. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
HØRING OG KOMMUNIKATION
Planen skal udsendes i en 8 ugers offentlighedsfase.
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INDSTILLING
Teknisk forvaltning indstiller,
at
at

planen godkendes foreløbigt, og
planen oversendes Byrådet for foreløbig godkendelse inden udsendelse i offentlighedsfase.

Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den 30-11-2009:
Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 09-12-2009:
Afbud: Ib Poulsen
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 15-12-2009:
Afbud: Randi Holler, Povl Bojer
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
Endelig vedtagelse af lokalplan for Offentlig formål, Nørbyvej, Hanstholm.
Planen har nu været i 8 ugers offentlig høring og der er ikke indkommet bemærkninger,
ud over museets.
Museet vurderer, at der kan forekomme jordfaste fortidsminder i lokalplanens byggefelter
og vil derfor foretage forundersøgelse inden der bygges.
Forvaltningen har i samarbejde med museet aftalt, at der undersøges, før der bygges, og
i tilfælde af, at der opstår fund, standses byggeriet.
Lokalplanen dokument nr. 1167269.
INDSTILLING
Teknisk forvaltning indstiller,
at
at

planen godkendes endelig, og
planen oversendes Byrådet for endelig godkendelse.

Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den 08-03-2010:
Afbud: Viggo Iversen
Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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154. Tilslutningspligt/forblivelsespligt til Ræhr Fjernvarme.
J.nr.:

82.09.00.P20

SagsID:

1049703

Sagsbeh.:

LD

Åben sag

HISTORIK
Efter byrådets beslutning i ovennævnte sag den 26. januar 2010, har Ræhr Fjernvarme
henvendt sig, idet de ikke kunne acceptere, at husstande, der allerede er tilsluttet fjernvarmen, fritages for tilslutning.
Ræhr Fjernvarme kunne dokumentere, at 4 af de, der har meddelt, at over 50% af deres
varmeforbrug kommer fra VE, havde et stort fjernvarmeforbrug, ligesom ansøgningen efter pensionistreglen, var en forbruger, der allerede var tilsluttet.
Forvaltningen sendte herefter en forespørgsel til de 5, der har søgt om fritagelse på
grund af brug af vedvarende energi (VE) eller på grund af pensionistreglen, om VE forbruget kunne dokumenteres. Samtidig fremsendte Ræhr Fjernvarme opgørelser over varmeforbruget i de pågældende ejendomme.
Alle de 5 tilskrevne er vendt tilbage med en forklaring.

REDEGØRELSE
Fra sagens begyndelse har flere borgere søgt om fritagelse for tilslutningspligt/forblivelsespligt, :
Med henvisning til, at husstanden opvarmes med alternativt brændsel eller opvarmningssystem har følgende søgt dispensation:
Bybakken 38
Solbakken 24
Niels Juuls Vej 7
Kirkebakken 10
Andelsboligforeningen Irisvej af 1986 nr.:6, 8, 10, 12, 14, 25, 27 og 29 samt
Andelsboligforeningen Sårupvej nr.: 13, 15, 17, 19, 21 og 23
Kapelhusvej 1
Bybakken 65
Sårupvej 17
Sognebakken 10
Med henvisning til, at ejendommen vil være meget bekostelig at omstille til fjernvarme,
har følgende søgt dispensation (det kan f.eks. være på grund af elvarme):
Bybakken 37
Præstebakken 23
Kirkebakken 4
Solbakken 21
Kapelhusvej 8
og med henvisning til at pensionister kan søge om fritagelse har: Irisvej 2 søgt dispensation.
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Af ovennævnte ejendomme har Ræhr Fjernvarme stillet spørgsmålstegn ved:
Bybakken 65
Solbakken 24
Kirkebakken 10
Sårupvej 17
Irisvej 2
Bybakken 65 angiver at der er installeret en varmepumpe, som dækker både varmeforbrug og varmt vand. Fjernvarmeanlægget er demonteret, så her er ingen tvivl om, at der
skal meddeles fritagelse.
Solbakken 24 angiver i svarbrevet, at 70% af varmebehovet kommer fra en varmepumpe
og 15% af varmen er dækket af el og 15% af fjernvarme.. Så også her skal der gives fritagelse.
Kirkebakken 10 angiver nu telefonisk, at der i løbet af 2010 vil blive etableret jordvarme,
ligesom varmepumpe vil blive installeret i løbet af 2010. Af loven fremgår, at anlæg for
VE skal være installeret inden tilslutningspligten meddeles, for at der kan gives dispensation. Det er der ikke tale om på denne ejendom, hvorfor der ikke kan meddeles fritagelse.
Ovennævnte situation gælder også for Sårupvej 17. Heller ikke her er der etableret VE anlæg. Men ejeren er meget utilfreds med Ræhr Fjernvarme, idet han ikke synes at modtage
varmt vand med høj nok temperatur til opvarmning af huset. Ræhr Fjernvarme siger, at
de har lavet flere foranstaltninger for at skabe mere varme, og de vil nu se på anlægget
igen. Heller ikke her kan der gives dispensation i henhold til loven.
Irisvej 2 har søgt dispensation med henvisning til at folkepensionister skal fritages. Men
ejendommen er allerede tilsluttet. Fritagelse for tilslutningspligt for pensionister er indføjet i loven for at sikre, at pensionister ikke skal stilles overfor store udgifter til ændring
af deres varmesystem/tilslutningsbidrag. Dette er jo ikke tilfældet for ejendommen Irisvej
2, der jo allerede er tilsluttet. Derfor kan der ikke meddeles dispensation.
Efter sagens behandling i byrådet er der indkommet endnu en ansøgning om fritagelse
vedr. Thistedvej 67. Ejeren har overset den 4 ugers høringsfrist. Ejendommen er blevet
fritaget 2 gange af Hanstholm Kommune. Ejendommen er ikke tilsluttet fjernvarmen og et
brændefyr fyrer ejendommen op 100%. Ræhr Fjernvarme kan godkende en dispensation.
Med henvisning til §17 i Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektiv varmeforsyningsanlæg kan byrådet i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning.
Der bør derfor meddeles dispensation til Thistedvej 67
På baggrund af ovennævnte skal der modsat byrådets beslutning i sagen ikke meddeles
dispensation for tilslutningspligt/forblivelsespligt for ejendommene:
Kirkebakken 10
Sårupvej 17
Irisvej 2
disse ejendomme skal forblive tilsluttet Ræhr Fjernvarme
RETSGRUNDLAG
Sagsbehandlingen er baseret på Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (Bek. nr. 31 af 29. januar 2008)
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.
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HØRING OG KOMMUNIKATION
Høring har været gennemført, der mangler bare at blive udsendt endelig beslutningsbrev.
INDSTILLING
Teknisk forvaltning indstiller:,
at

der ikke meddeles dispensation til Kirkebakken 10, Sårupvej 17 og Irisvej 2,
men at der udover de øvrige dispensationer også meddeles dispensation til
Thistedvej 67.

Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den 08-03-2010:
Afbud: Viggo Iversen
Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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155. Anlægsbevilling - Dobbeltrettet cykelsti, Åsvej
J.nr.:

13.06.01.P12

SagsID:

1095137

Sagsbeh.:

TOG

Åben sag

HISTORIK
For at kunne anlægge en dobbeltrettet cykelsti i vestsiden langs Åsvej, vedtog Thisted Byråd den 26. januar 2010 at der afholdes åstedsforretning med henblik på at erhverve de
nødvendige arealer ved ekspropriation.
REDEGØRELSE
Der afholdes åstedsforretning den 4. og 5. marts 2010.
Drifts- og anlægsafdelingen har afholdt møde med Museet for Thy og Vester Hanherred
vedr. arkæologi. Museet har vurderet, at det er nødvendigt at grave en søgegrøft i 2 meters bredde i hele stiens længde.
RETSGRUNDLAG
I henhold til Museumsloven skal området frigives for arkæologi inden cykelstien kan anlægges.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Kulturarvsstyrelsen har godkendt Museet for Thy og Vester Hanherreds maksimumbudget
på kr. 152.000 excl. moms for de arkæologiske forundersøgelser. Såfremt der findes særlige fortidsminder, skal der udføres yderligere arkæologiske undersøgelser. Disse er ikke
inkluderet i maksimumsbudgettet.
Anlægsarbejdet udbydes ultimo marts og der afholdes offentlig licitation i april 2010.
Til opstart af projektet, foreløbig arealerhvervelse og arkæologiske forundersøgelser ansøges hermed om anlægsbevilling på kr. 1.500.000 excl. moms.
INDSTILLING
Teknisk forvaltning indstiller,
at

der foretages arkæologiske forundersøgelser,

at

der meddeles anlægsbevilling på kr. 1.500.000 til opstart af projektet, foreløbig arealerhvervelse og arkæologiske forundersøgelser samt

at

bevillingen finansieres af kassen og senere ved låneoptagelse

Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den 08-03-2010:
Afbud: Viggo Iversen
Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet.

THISTED BYRÅD
23-03-2010

Side261

THISTED KOMMUNE

Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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156. Genbehandling, sponsorat Thisted FC Elite for 2009 og 2010
J.nr.:

18.20.00.Ø34

SagsID:

1000718

Sagsbeh.:

AJ

Åben sag

HISTORIK
Thisted FC Elite søgte i 2009 om et sponsorat, så længe klubben spiller i 1. division. Byrådet besluttede d. 24. november 2009 at indgå et sponsorat på 375.000 kr. for 2009
samt 1. halvår 2010. Beløbet svarer til 250.000 kr. i årligt sponsorat.
Sponsoratet var betinget af, at der blev indgået kontrakt om, at Thisted Kommune profileres gennem konkrete ydelser. Erhvervs- og udviklingsafdelingen bemyndigedes til at
forhandle den konkrete udformning af kontrakten på plads med klubben.
REDEGØRELSE
Erhvervs- og udviklingsafdelingen har efter byrådsbeslutningen forhandlet kontrakt med
TFC. Et enkelt aftalepunkt bevirkede, at der først 17. februar 2010 kunne underskrives en
aftale. Årsagen var, at der ikke var plads på spilledragten til, at Thisted Kommune kunne
profileres på udebane. TFC skulle derfor forhandle ændringer med anden sponsor om at
afgive plads på udebane spilledragten. Det er nu blevet løst.
Beløbet var finansieret af Erhvervs- og udviklingsafdelingens anlægsmidler for 2009. Som
følge af, at kontrakten først kunne indgås 17. februar 2010, var det tidsmæssigt ikke muligt at udbetale beløbet, inden fristen for at få det med på 2009 regnskabet udløb.
Der anmodes derfor om, at beløbet afholdes i 2010.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ingen. Udgiften afholdes i 2010, og ikke som oprindelig forudsat i 2009.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og kulturforvaltningen indstiller at:
1.

sponsorat på 375.000 kr. for 2009 samt 1. halvår 2010 afholdes i 2010.

2.

beløbet finansieres af kassen. Begrundelsen for dette er, at Erhvervs- og udviklingsafdelingen ikke har overførselsadgang på driftsmidler. Beløbet vil derfor blive tilført
kassen ved godkendelse af regnskab 2009, og derfor bør finansieringen af genbevillingen i 2010 ske af kassen.

Beslutning fra møde i ARBEJDSMARKEDS- OG KULTURUDVALGET den 08-032010:
Afbud: Jørgen Andersen, Tage Leegaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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157. Anlægsbevilling - Limfjordscentret Doverodde ansøger om anlægsmidler
J.nr.:

82.07.P19

SagsID:

743579

Sagsbeh.:

OT

Åben sag

REDEGØRELSE
Limfjordscentret, Doverodde, søger støtte til opførelse af servicebygninger ved centret.
Centret fremfører, at det er på vej til at blive et godt støttepunkt for turisme indenfor fritidsliv – eksempelvis kajakroere, sejlere og overnattende gæster i de shelters, der er bag
ved Limfjordscentret. Der kommer både organiserede og uorganiserede grupper, foreninger mm.
Endvidere fremføres, at det er en positiv udvikling for Limfjordscentret, men at centret
ikke råder over tilstrækkelige servicefaciliteter til aktiviteterne.
Centret ønsker derfor opført en særskilt servicebygning, med toilet og bademuligheder.
Det er meningen at denne bygning skal kunne bruges også udenfor centrets åbningstid.
Budgettet for bygningen er i alt kr. 506.000 og centret forventer at Fiskeri LAG Nord vil
dække halvdelen af udgifterne.
Der søges således Thisted Kommune om anlægsmidler på kr. 253.000.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der er tale om en ansøgning om ikke borgernære anlægsmidler.
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller, at
• udvalget drøfter og beslutter ansøgningen, idet den anfører, at den ikke kan
anvise finansiering.
Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den 06-102009:
Videresendes til økonomiudvalget med den bemærkning, at udvalget ikke kan pege på finansiering.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 21-10-2009:
Afbud: Henning Holm, Arne Kaspersen
Oversendes miljø- og teknikudvalget for afklaring af plangrundlaget.
Teknisk forvaltning kan på denne baggrund oplyse følgende om plangrundlaget:
Lokalplanen for Limfjordscentret i Doverodde rummer mulighed for opførelse af mindre
servicebygninger uden for de indtegnede byggefelter.
På det foreliggende grundlag vurderer vi derfor umiddelbart, at det vil være muligt at opføre en mindre servicebygning som den omtalte i ansøgningen.
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Vi gør opmærksom på, at evt. dispensation fra lokalplanen samt byggesagsbehandling vil
kræve behandling af sagen på grundlag af en konkret ansøgning om byggetilladelse med
dertil hørende tegningsmateriale mv.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-02-2010:
Økonomiudvalget oversender sagen med anbefaling til arbejdsmarkeds- og kulturudvalget med anmodning om forslag til finansiering.
Arbejdsmarkeds- og kulturforvaltningen har følgende bemærkninger:
Opførelse af servicebygningen skal ses i sammenhæng med NCOA’s strategimål (National
Center for Outdoor Activities), hvor området skal være førende inden for udvikling og
etablering af faciliteter rettet mod to eller flere frilufts(idræts)aktiviteter. Ved etableringen
af servicebygningen skaber man bedre muligheder for havkajakroere, sejlere, overnattende gæster i shelters, kursusarrangører, touroperatører m.fl. ved Limfjordscentret Doverodde.
Ligeledes er støtten til opførelsen af servicebygning i fuld overensstemmelse med Thisted
Kommunes turistpolitik.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og kulturforvaltningen indstiller:
at Thisted Kommune støtter projektet med 253.000 kr. finansieret af Arbejdsmarkeds- og
kulturforvaltningens anlægsmidler under forudsætning af, at FiskeriLAG Nord bevilger tilsvarende beløb.
Beslutning fra møde i ARBEJDSMARKEDS- OG KULTURUDVALGET den 08-032010:
Afbud: Jørgen Andersen, Tage Leegaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Tilskuddet enstemmigt godkendt idet det forudsættes, at institutionen finder restfinansieringen.
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158. Thisted Musikteater - ansøgning om ekstraordinært anlægstilskud
J.nr.:

82.07.00.Ø40

SagsID:

758031

Sagsbeh.:

OT

Åben sag

HISTORIK
Thisted Musikteater har gennem flere år kørt med en anstrengt økonomi, der har bevirket, at man ikke har kunnet følge med til at foretage de nødvendige vedligeholdelsesopgaver. I forbindelse med det ny Thy Teaters lejemål i Musikteatret vil økonomien bedres
noget, stadig er der dog akkumulerede vedligeholdelsesopgaver, det er vanskelligt at løfte.
REDEGØRELSE
Thisted Musikteater søger om et ekstraordinært tilskud på 140.000 kr. til to påtrængende
opgaver: Udskiftning af taget på scenebygning samt ombygning af garager til værksteder
for Thy Teater.
Der vil være en chance for, at Musikteatret selv kan afholde udgifterne efterhånden som
den nye lejeaftale med Thy Teater træder i kraft (fra 1. januar 2010), derfor søger Musikteatret subsidiært om tilladelse til at overtrække årsbudgettet for 2009, da de nødvendige
ombygninger under alle omstændigheder kræver en likviditet, som Musikteatret ikke er i
besiddelse af.
Det kan i den forbindelse bemærkes, at det ved et bygningssyn med Musikteatret, Thy
Teater, Jens Korsgaard fra teknisk forvaltning og kulturchefen viste sig, at det bliver noget dyrere end forventet at foretage de ombygninger af garagerne til værksteder, der er
nødvendige for, at Thy Teater kan fungere i huset.
Det aktuelle beløb kendes ikke for indeværende, men da projektet både kræver byggetilladelse, isolering m.m., må det forventes, at det samlede beløb kommer til at ligge ca.
150.000 kr. højere end det anslåede i Thisted Musikteaters prioriterede handlingsplan.
Ombygningen af garagerne er eneste mulighed for, at Thy Teater kan få de værksteder,
der er nødvendige for et producerende teater. Dette behov er påtrængende allerede fra 1.
januar, hvor Thy Teater starter sin første produktion.
Thisted Musikteater har altså et akut behov for at få tilført penge – enten i form af et ekstra tilskud eller i form af et bevilget overtræk på driftsbudgettet.
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller, at
• sagen drøftes og besluttes, idet det anføres, at forvaltningen ikke kan anvise finansiering af et eventuelt ekstra tilskud.
Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den 08-122009:
Udsat indtil der foreligger en lejekontrakt mellem Musikteatret og Thy Teater.
Siden mødet den 08-12-2009 har Thisted Musikteater underskrevet lejeaftale med Thy
Teater.
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Sagen genoptages på Arbejdsmarkeds- og kulturudvalgets møde d. 08-03-10.
Thisted Musikteater er for tiden i gang med en rekonstruktion af økonomien. Det er forvaltningens forventning, at Thisted Musikteater vil kunne få regnskabet til at balancere i
fremtiden, og forvaltningen laver budgetkontrol månedligt.
Imidlertid må man forudse, at der altid vil komme ansøgninger om midler til ekstraordinær vedligehold.
Et hul i taget, som der i dette tilfælde er tale om, vil der ikke kunne skaffes midler til i
Musikteatrets budget.
Det er endnu ikke endelig fastlagt, hvad ombygningen af værkstederne vil koste, hvorfor
Arbejdsmarkeds- og kulturforvaltningen afventer stillingtagen hertil.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og kulturforvaltningen indstiller:
at der meddeles bevilling på 76.000 kr. til udskiftning af taget på scenebygningen finansieret af Arbejdsmarkeds- og kulturforvaltningens anlægskonto.
Beslutning fra møde i ARBEJDSMARKEDS- OG KULTURUDVALGET den 08-032010:
Afbud: Jørgen Andersen, Tage Leegaard
Indstillingen anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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159. Anlæg - Sydthy Svømmebad - Udenomsareal
J.nr.:

04.00.00

SagsID:

1156209

Sagsbeh.:

ANNN

Åben sag

HISTORIK
I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev der ansat et rådighedsbeløb på kr.
340.000 til renovering af udenomsarealer ved Sydthy Svømmebad
REDEGØRELSE
Kurbadshaven som påtænkes opført for beløbet skal indeholde følgende:
• To skulpturer, der er skænket til svømmebadet fra Hurup Handelstands Forening og Hurup Håndværker og Borgerforening.
• De fire årstider, der er forskellige planter og blomster, som markere de 4 årstider, så der altid er noget at se på.
• Endvidere skal der etableres udvendig glassauna i lav sø med guldfisk og biologisk rensning af vandet, tipisauna (svedtipi), udendørs grill og røgplads,
beachvolleybane samt motionstræning i forbindelse med beachvolleybanen.
• Anlæggelse af terrasse og græsarealer til nydelse for alle aldersgrupper.
Det kombinerede haveanlæg kan splittes op hver for sig sommer og vinter, og kan derfor
udnyttes fuldt ud i særdeleshed for børn og unge.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ideen med anlægget er at tiltrække flere besøgende hele året, også i de sol- og varmrige
måneder, hvor gæsterne nogle gange svigter, hvis vejret er for godt.
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller, at
• rådighedsbeløbet på kr. 340.000 til projekt Sydthy Svømmebad – udenomsarealer Psp-element XA-0000000201-000001 frigives
Bilag:
Skitse af Kurbadshave ved Sydthy Svømmebad (1156616)
Beskrivelse af Kurbadshave ved Sydthy Svømmebad (1156614)
Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 02-03-2010:
Indstilles godkendt.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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160. Anlæg 2010 - dagpasning.
J.nr.:

16.06.S05

SagsID:

1152201

Sagsbeh.:

ERO

Åben sag

HISTORIK
I det vedtagne anlægsbudget for 2010 på konto: 25 Dagtilbud for børn og unge – fælles
formål er afsat:
• dagplejen til udskiftning af barnevogne/køretøjer
kr. 1.033.000
• arbejdsmiljøforanstaltninger
kr. 1.000.000
• store vedligeholdelsesopgaver
kr. 3.000.000
• Kathøj – ny institution
kr. 5.750.000
• Hanstholm – nyt børnehus
kr. 6.760.000
• Vestervig – nyt børnehus
kr. 6.760.000
Der er herudover igangværende anlægsarbejder (budget 2009) på Skovly, Vester Vandet
og Dr. Louises børnehave, Thisted.
I overslagsåret 2011 er der anført kr. 8.000.000 til nyt børnehus i Hurup.
REDEGØRELSE
I forbindelse med planlægningen af den nye børneinstitution Kathøj (sagsid. 1024745) er
det politisk besluttet at supplere det afsatte beløb med 400.000 kr. af 2010-puljen til store vedligeholdelsesopgaver – begrundelsen for denne beslutning er, at institutionen etableres som en integreret daginstitution og ikke som oprindelig tænkt, som en almindelig
børnehave.
I forbindelse med køkkenombygninger i daginstitutionerne, blev der fra myndigheders
side stillet krav om, at produktionskøkkener skulle have udvidet deres luftudskiftningskapacitet (emhætter). Der blev prioriteret 120.000 kr. af puljen til store vedligeholdelsesopgaver til løsning af denne opgave.
Der er således disponeret for i alt 520.000 kr. af puljen til store vedligeholdelsesopgaver.
Rest i denne pulje: 2.480.000 kr.
Dagplejen.
Dagplejens udskiftning af køretøjer (barnevogne, klapvogne m.m.) opfylder langt fra kravene til arbejdsmiljø og sikkerhed. Derfor er der på budget 2010 afsat penge til en gennemgribende udskiftning.
Arbejdsmiljø
Vedrørende arbejdsmiljøforanstaltninger ligger der én stor opgave, der skal løses i 2010.
Det er arbejdsmiljøforholdene i børnehaven Lærkeredens afdeling Skovtrolden i Rønheden, Bedsted. Projektet afventer afklaring i teknisk forvaltning mht adgangsveje til Skovtrolden. Teknisk forvaltning forventer afklaring af vejadgangen i marts 2010.
Børnehaven Græshoppen ansøger om 12.500 kr. til udbedring af påbud i deres køkken
(fejelister (ikke rengøringsvenlige) og udskiftning af køleskabe (kan ikke køle tilstrækkeligt)) – samt 10.000 kr. til et ønske om en drikkevandskøler

THISTED BYRÅD
23-03-2010

Side269

THISTED KOMMUNE
Store vedligeholdelsesopgaver
Der foreligger flere ønsker fra institutionerne vedrørende om- og tilbygninger i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder.
Oversigt:
Espersens børnehus – integreret institution (30 vuggestue- og 40 børnehavebørn), der
for 4 år siden fik renoveret børnehavedelen. Institutionen har fået udarbejdet et forslag til
renovering/ombygning af vuggestuedelen – et projekt, der ligeledes vil betyde fælles personalefaciliteter i institutionen. Projektet omfatter bl.a. en tilbygning på 52 m2, efterisoleringsarbejder, overdækket areal til ”udesovepladser”, nye gulve og vinduer, udskiftning
af døre, nye el installationer inkl. ventilationssystem og m.m.
Hele projektet med tegninger ligger på sagen og projektet er i 201o anslået til en udgift
på kr. 3.647.000.
Rolighedsbørnehaven – 3 - 6 års børnehave (62 pladser). Institutionen har fået udarbejdet et forslag, der ændrer adgangsforholdene til børnehaven, da disse i dag ligger centralt i bygningen og af den grund opleves som uhensigtsmæssige. Projekter omfatter bl.a.
ændring af garderobeforholdene, oprettelse af udetoilet, samt ændringer i flisebelægningen rundt om bygningen. Projektet, der ligger på sagen, er i 2009 prissat til kr.
1.302.000.
Børnehaven Mælkebøtten – 3 – 6 års institution (30 pladser). Institutionen fik i 2009 foretaget en undersøgelse af lydforholdene, der i rapporten betegnes som værende ”belastende i perioder” og der foreslås en udskiftning af gulvbelægningen. Institutionen har en
uhensigtsmæssig indretning mht garderober – ligesom køkkenet fremstår meget nedslidt.
Teknisk forvaltning anslår udgifterne til udbedring af de nævnte forhold vil beløbe sig til
ca. kr. 1.000.000.
Sennels børnehave – 3 – 6 års institution (42 pladser). Institutionen består af 2 bygninger, hvoraf den ene – en gammel lærerbolig – ikke er tidssvarende indrettet. Bygningen
rummer ingen personalefaciliteter, samt meget dårlige arbejdsbetingelser for rengøringen pga indretningen. Bygningens alm. vedligeholdelsesstandard (bl.a. vinduer ved glasparti/udestue) må betegnes som ”under normal standard”. Der er ikke udarbejdet et projekt med pris/overslag.
Befolkningsprognosen for Sennels viser et relativt stabilt niveau.
Sylen, Klitmøller – 3 – 6 års institution (24 pladser). Institutionen er beliggende i en tidligere lærerbolig. Sylen er ikke hensigtsmæssigt indrettet mht garderobe/toiletforhold. Der
er udarbejdet et projekt, der betyder en tilbygning på 15 m2, samt en ændret indretning i
den eksisterende bygning. Projektet er i 2009 i overslag beregnet til ca. kr. 605.000
Lejerbo vuggestue - (30 pladser) er en selvejende institution, der bor til leje hos boligforeningen Lejerbo, Havrevej i Thisted. Bygningen er utidssvarende og nedslidt både ude
og inde. I 2010 blev div. arbejdsmiljøkrav opfyldt, men bygningerne i deres nuværende
stand trænger til en gennemgribende renovering. Thisted kommune, boligforeningen Lejerbo og Lejerbos vuggestue, drøfter pt. mulighederne for renovering.
Forvaltningen har modtaget ansøgninger om omdannelse af børnehaver (3 – 6 år) til integrerede institutioner (0 – 6 år) fra Græshoppen, Frøstrup, Vilsund børnehave, Hundborg
børnecenter. Imødekommes disse ansøgninger må der forventes bygningsmæssige forandringer i varierende omfang – typisk omkring kr. 500.000 pr. sted.
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Nye institutioner
Hanstholm og Vestervig/Agger
Vedr. nye børnehuse i Vestervig og Hanstholm områderne er der er ikke truffet politiske
beslutninger om, hvad disse institutioner skal rumme eller den fysiske placering. Følgende tanker har været fremme:
Institutionerne skal kunne rumme børn i alderen 0 til 6 år (integrerede institutioner),
samt være hjemsted for dagplejens legestue i distriktet. Et evt. behov for en lille gruppe
af børn med særlige behov kunne også integreres i et nybyggeri.
Vedr. den fysiske placering er tankerne gået i retning af at placere institutionerne således, at de får optimale muligheder for at benytte sig af de naturgivne forhold.
Der er i dag i Hanstholm området 2 institutioner. Bjørnebo, Hanstholm normeret til 20
børnehavebørn og Svanereden, Ræhr normeret til 10 vuggestuebørn og 18 børnehavebørn. Befolkningsprognosen for området viser årgangsstørrelser som kendes i dag på ca.
30 til 32 børn frem til 2022.
Der er i Vestervig/Agger 2 institutioner (der begge ledes fra Vestervig børnehave). Vestervig børnehave er normeret til 36 børnehavebørn og Agger børnehave er normeret til 26
børn. Befolkningsprognosen for området viser, årgangsstørrelserne reduceres med 20%
frem til år 2022.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der vil ved sammenlægninger af driftsenheder kunne opnås rationaliseringsgevinster på
driftsbudgettet med uændret normeringsniveau. Rationaliseringsgevinsterne opstår ved
at der skal anvendes færre ledelsestimer og færre midler til drift af bygningerne. Disse rationaliseringsgevinster kunne overvejes anvendt til at hæve det generelle normeringsniveau, der i Thisted kommune er lavere set i forhold til sammenlignelige kommuner – eller anvendt til løsning af opgaver for småbørn med særlige behov.
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller, at
1. udvalget ansøger om at få frigivet 1.033.000 til dagplejens indkøb af nye barnevogne, klapvogne m.m.
2. udvalget bevilger 12.500 kr. til Græshoppen til udbedring af påbud i køkkenet.
Pengene tages fra puljen til arbejdsmiljøforanstaltninger.
3. udvalget drøfter prioritering af kontoen for store vedligeholdelsesopgaver
4. udvalget drøfter hvilke institutionstyper, der skal bygges for de afsatte penge i
Hanstholm og Vestervig/Agger – samt drøfter hvor institutionerne bygges
Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 02-03-2010:
Punkt 1 og 2 indstilles godkendt i Byrådet
Punkt 3 udsættes
Punkt 4 afklares efter at udvalget har afholdt møder med de respektive børnehaver.
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Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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161. Anlægsprojekter på Folkeskoleområdet 2010.
J.nr.:

17.00.00S05

SagsID:

1106263

Sagsbeh.:

olej

Åben sag

I forbindelse med 2. behandling af budgettet for 2010 besluttede Byrådet, at optage følgende anlægsprojekter på investeringsoversigten for 2010 på Folkeskoleområdet:
301307 ANSKAFFELSE AF ELEV PC-ERE

1.500.000

301308 ARBEJDSMILJØFORANSTALTNINGER FAGLOKALER

1.000.000

301322 VORUPØR SKOLE - FOLDEDØR MELLEM KLASSEVÆR.

60.000

301323 HILLERSLEV SKOLE - RENOVERING AF FORRUM

53.000

301324 HILLERSLEV SKOLE - SAMMENBYGNING
301326 HUNDBORG SKOLE - FOLDEDØRE

3.000.000
120.000

301327 TINGSTRUP SKOLE - RENOVERING OVERBYGNING

1.500.000

301334 SJØRRING SKOLE – INDSKOLING

7.000.000

301335 HUNDBORG SKOLE - GULVBELÆGNING
301336 FOLKESKOLERNE - RENOVERING LEGEPLADSER

64.000
800.000

301337 SNEDSTED SKOLE - ETAPE 1

6.934.000

301338 TINGSTRUP SKOLE - RENOVERING MELLEMTRINET

1.500.000

301339 BEDSTED SKOLE RENOVERING AF TAG

250.000

301340 TØMMERBY SKOLE RENOVERING AF TAG

230.000

301388 SKOLERENOVERING M.V.

4.000.000

Som det fremgår af ovenstående investeringsoversigt er der optaget 1.500.000 kr. til renovering af mellemtrinnet på Tingstrup Skole, som skal medgå til færdiggørelse af den i 2009 påbegyndte renovering af A-fløjen.
Tingstrup Skole har meddelt, at man påregner at kunne færdiggøre renoveringen af A-fløjen
for 650.000 kr. , og ansøger om at måtte overføre de resterende 850.000 kr. fra den samlede
bevilling til renovering af mellemgruppen, til den renovering af overbygningen som Byrådet
har optaget på bevillingsoversigten ligeledes med 1.500.000 kr.
Skolen er nemlig løbet ind i uforudsigelige ekstraudgifter bl.a. vedr. ventilation i overbygningen, som bør løses samtidig med, at man ordner loft.
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Forvaltningen indstiller, at:
•

projekterne igangsættes.

•

rådighedsbeløbene på investeringsoversigten til Tingstrup Skoles fordeles således :
- 301388 Renovering af mellemtrinnet:
- 301327 Renovering af overbygningsfløjen:

•

følgende anlægsprojekter frigives og udlægges til skolerne:
301322
301323
301326
301335

•

650.000 kr
2.350.000 kr

VORUPØR SKOLE - FOLDEDØR MELLEM KLASSEVÆR.
HILLERSLEV SKOLE - RENOVERING AF FORRUM
HUNDBORG SKOLE – FOLDEDØRE
HUNDBORG SKOLE – GULVBELÆGNING

60.000 kr.
53.000 120.000 64.000 Kr.

følgende anlægsprojekter frigives til projekteringsarbejde:
301338
301337
301334
301324
301327

TINGSTRUP SKOLE - RENOVERING MELLEMT.
SNEDSTED SKOLE - ETAPE 1
SJØRRING SKOLE – INDSKOLING
HILLERSLEV SKOLE – SAMMENBYGNING
TINGSTRUP SKOLE - RENOVERING OVERBYGNING

50.000 kr.
600.000 650.000 250.000 210.000 Kr.

Samt at de 5 ovennævnte projekterne gennemføres i overensstemmelse med
Forretningsgang for kommunale byggerier.
•

følgende projekter overgår til Teknisk Forvaltnings område:
301339 BEDSTED SKOLE RENOVERING AF TAG
301340 TØMMERBY SKOLE RENOVERING AF TAG

•

250.000 kr.
230.000 kr.

ikke navngivne puljer til Arbejdsmiljøforanstaltninger faglokaler, renovering af legepladser og skolerenovering fordeles medio januar 2010.

Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den 24-112009:
Indstilles godkendt.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 09-12-2009:
Afbud: Ib Poulsen
Anbefales enstemmigt.
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Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 15-12-2009:
Afbud: Randi Holler, Povl Bojer
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
Sagen genoptages:
Sagen genoptages, da tiden nu er inde til at fordele de ikke ”øremærkede” midler fra følgende puljer:
Arbejdsmiljø faglokaler
Skolerenoveringer
Renovering af legepladser

1.000.000 kr.
4.000.000 kr.
800.000 kr.

Folkeskoleafdelingen har udarbejdet en samlet oversigt over skolernes anlægsønsker.
Der har været løbende dialog mellem Folkeskoleafdelingen og skolerne om anlægsønskerne ligesom Folkeskoleafdelingen har aflagt en række skoler besøg for at vurdere ønskerne.
På baggrund heraf foreslår Folkeskoleafdelingen følgende fordeling af anlægsmidlerne,
de ansøgte beløb er angivet i parantes:
Arbejdsmiljø faglokaler:
Bedsted
Hanstholm
Nors
Rolighed
Sennels
Vesløs
I alt:

Etablering af udsugning ved printere og kopimaskiner
Nyt linoleum på A-skolen, 700 m2
Udskiftning af foldevæg, etablering mørklægning mm
Støj i B afdelingen - Arbejdsmiljørapport foreligger
Udsugning skolens personalerum(lærerværelse)
Gulvbelægning i østfløj, 7 rum
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Skolerenoveringer:
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Hurup
Koldby
Nors
Tilsted
Tilsted
Tilsted
Tingstrup
Tingstrup
Vestervig
Vestervig
Vestervig
Østre
Østre
I alt:

Renovering gulve i 5 klasselokaler
Renovering af sløjd
Udbygning af 4 klasselokaler fra 47 m2 til 68 m2
Toiletter til inds. - har 1 toilet til 5 klasser/tidlig SFO
Renovering af midterbygning
Indeklima i EDB-lokale - udsugning
Etablering af nyt skolekøkken
Ventilation - skolekøkken
Inventar til 1. april børn, nyetablerede lokaler
Udarb. projekt: klasselokaler/grupperum overbyg.
Etablering af ny indgang til hjemkundskabslokalet
Renovering af elevtoiletter
Renovering af lærerværelse
Renovering af biologi og formning
Renovering af toiletter i indskoling
Udskiftning af gulvbelægning i nr. 45 samt B gang

200.000
100.000
800.000
650.000
500.000
60.000
645.653
200.000
16.316
75.000
30.000
250.000
250.000
100.000
33.000
85.000
3.994.969

(200.000)
(100.000)
(800.000)
(500.000)
(1.100.000)
(60.000)
(645.653)
(200.000)
(60.000)
(75.000)
(30.000)
(250.000)
(250.000)
(100.000)
(33.000)
(85.000)

Hurup Skole får mere end ansøgt, idet forvaltningen har besigtiget projektet og vurderet at det ansøgte beløb ikke slår til.

Renovering af legepladser:
Bedsted
Hundborg
Hurup
Koldby
Nors
Sennels
Tilsted
Tilsted
Tingstrup
Tømmerby
Vesløs
Vestervig
Østre skole
Østre skole
I alt:

Asfalt ved rampe til ungdomsklub
Legeplads - tilskud til materialer samt faldunderlag
Multibane
Multibane til f.x. fodbold, basketball, hockey og Volley
Etablering af multibane
Redskaber til renoveret legeplads
Redegynge samt faldgrus
Multibane
legeplads
Udskiftning af lamper og lys
Delfinansiering af multibane
Nyt legetårn mv. til indskolingen
Legeplads ved indskoling/SFO samt Flexafdelingen
Indretning af aktiviteter/legeplads i overbygningen

6.500 (6.500)
35.000 (50.000)
100.000 (300.000)
100.000 (400.000)
100.000 (75.000)
20.000 (45.000)
30.000 (30.000)
100.000 (203.015)
50.000 (250.000)
14.750 (14.700)
100.000 (200.000)
50.000 (200.000)
50.000
(190.000)
30.000 (30.000)
786.250

En række skoler har søgt forskellige anlægsbeløb til hel eller delvis finansiering af anlæggelse af multibaner. Folkeskoleafdelingen har for at behandle disse skoler lige afsat
100.000 kr. til medfinansiering af hver bane. Folkeskoleafdelingen finder det hensigtsmæssigt, at disse skoler får frist indtil den 1. september 2010, med henblik på at afklare
om projekterne kan realiseres i regnskabsåret 2010 – i modsat fald fordeles de afsatte
midler herefter til andre anlægsprojekter inden for folkeskoleområdet.
Efter fordeling af ovennævnte anlægsmidler er samtlige de 3 anlægspuljers midler forbrugt.
Forvaltningen indstiller, at:
• bevillingerne på investeringsoversigten, hvad angår puljerne: arbejdsmiljø faglokaler, skolerenoveringer og renovering af legepladser, fordeles som beskrevet i sagsfremstillingen
• bevillingerne hvad angår medfinansiering af multibaner, sker under de betingelser
som fremgår af sagsfremstillingen
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Bilag:
Oversigt over skolernes ønsker om anlæg og renoveringer (1156581)
Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 02-03-2010:
Indstilles godkendt.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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162. Anlægsbevilling - Fordeling af IT midler til skolerne.
J.nr.:

00.A00

SagsID:

1154306

Sagsbeh.:

PH

Åben sag

REDEGØRELSE
På anlægsbudgettet for 2010 er der optaget et beløb på 1.500.000 kr. til skolernes indkøb af IT-udstyr.
Midlerne skal ses i sammenhæng med et centralt driftsbudget på 1.000.000 kr., hvoraf
500.000 kr. anvendes til licenser. Det samlede beløb på 2.000.000 kr. fordeles mellem
skolerne efter en model, hvor alle skoler får et basisbeløb ( 8.000 kr.) og dernæst et beløb pr. elev ( 342,70 kr.)
Der påregnes primært indkøbt nye pc´ere til eleverne. Desuden vil midler blive brugt til
printere, projektorer, notebooks, interaktive tavler m.m.
Forvaltningen foreslår midlerne fordelt på følgende vis:
Elevtallene er fra 5. september 2009.

SKOLE:
Bedsted
Hanstholm/Ræhr
Hillerslev:
Hundborg:
Hurup:
Klitmøller:
Koldby:
Nors:
Rolighedsskolen:
Østermølleafd..:
Sennels:
Sjørring:
Skjoldborg:
Snedsted:
Spor 10:
Stagstrup:
Tilsted:
Tingstrup:
Tømmerby-Lild:
Vesløs/Øsløs:
Vestervig:
Vorupør:
Østerild:
Østre:
I alt:
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ELEVER I
ALT:

Kr.

260
354
128
47
437
48
257
193
414

97.102
129.316
51.866
24.106
157.760
24.449
96.073
74.141
149.878

51
144
392
54
380
66
99
186
566
139
236
234
44
136
411
5.276

25.478
57.324
142.338
26.506
138.226
30.618
42.273
71.104
201.968
55.635
88.877
88.192
23.078
53.922
148.850
1.999.080
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INDSTILLING
Forvaltningen indstiller, at
• it-midlerne fordeles mellem skolerne i henhold til ovenstående samt, at der frigives
en anlægsbevilling på 2.000.000 kr.
• anlægsbevillingen finansieres dels af det på budgettet afsatte rådighedsbeløb på
1.500.000 kr. til skolernes indkøb af it–udstyr og 500.000 kr. fra driften afsat til
it-anskaffelser.
Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 02-03-2010:
Indstilles godkendt.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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163. Undersøgelse vedr. oprettelse af søsterskole til SPOR10 i den nordlige del af
Thisted Kommune.
J.nr.:

SagsID:

1106595

Sagsbeh.:

olej

Åben sag

I forbindelse med 2. behandling af budgettet for 2010 vedtog Thisted Byråd på foranledning af 4 socialdemokrater (Peter Skriver Nielsen, Poul Erik Skov Sørensen, Ejner Frøkjær
og Ole Christensen) følgende:
”I budgetåret 2010 igangsættes en undersøgelse af muligheden for oprettelse af en
søsterskole eller filial af folkeskole tilbuddet SPOR10 som er hjemmehørende i Hurup, i
øvrigt efter nøjagtig samme principper som skolen i Hurup, men med en placering i den
nordlige del af Thisted Kommune. Undersøgelserne skal afdække behov, placering og
økonomi i en sådan løsning, der vil kunne tilgodese en løsning, der giver lige muligheder
for ungdomsårgangen over hele kommunen. Undersøgelsen skal være afsluttet tidsnok til
eventuel skolestart i skoleåret 2010/2011, hvis der skulle vise sig økonomisk råderum eller omplacering der gør løsningen mulig at igangsætte.”
Folkeskoleafdelingen finder det nødvendigt, at der træffes beslutning om en evt. placering af en søsterskole til SPOR10 inden der igangsættes en egentlig undersøgelse, idet
især undersøgelsens økonomiske aspekter herunder væsentlige udgifter til transport og
lokaler er helt afhængig af skolens geografiske placering.
Folkeskoleafdelingen har undersøgt mulighederne for at placere en evt. søsterskole til
SPOR10 på en Folkeskole i Thisted Kommunes nordlige del, dette bl.a. for at undgå udgifter til leje af lokaler.
Østre Skole er efter Folkeskoleafdelingens vurdering eneste skole med tilstrækkelig og
velegnet ledig lokalekapacitet.
Folkeskoleafdelingen har indhentet udtalelse fra skoleleder Brian Nielsen, Østre skole
som skriver:
”I forbindelse med overgangen fra skoleåret 08/09 til 09/10 har Østre Skole gennemgået
en stor flytning af alle klasser og afdelinger. Indskolingen er flyttet sammen med SFOén
og overbygningen er blevet samlet i et område. Desuden er junior klubben og musiklokalet blevet flyttet og renoveret. Ændringerne følger den store renoverings- og udbygningsplan der er udarbejdet for nogle år siden.
Flytningen er foretaget med de mulige forandringer i tankerne, der kan opstå inden for
en forholdsvis kort årrække. Her tænkes særligt på den fremtidige placering af 7. klasserne på overbygningsskolerne, men også 10. årgang i fremtiden.
Forandringerne har bevirket, at der er skabt plads til en samling af 7. klasserne i overbygningsdistriktet på Østre Skole. Ligeledes vil det være muligt at etablere 10. årgang i
samme afdeling, dog med et lavere klasse antal.”
Forvaltningen indstiller, at:
• der med udgangspunkt i en fysisk placering på Østre Skole iværksættes en undersøgelse, der afdækker behov, økonomi og pædagogiske aspekter i forbindelse
med etablering af en evt. søsterskole til SPOR10.

THISTED BYRÅD
23-03-2010

Side280

THISTED KOMMUNE

Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den 24-112009:
Godkendt, idet undersøgelsen ligeledes omfatter leje i en alternativ bygning/lejemål uden
for folkeskolen. Herudover undersøges alternativ transport til Hurup.
Beslutning fra møde i FORVALTNINGS MED-UDVALG FOR BØRNE-, FAMILIE- OG
KULTURFORVALTNINGEN den 10-12-2009:
Afbud: Hanne Korsgaard, Jack Soleng, Lene Jørgensen, Morten Lund, Palle Holm,
Lars Sloth
Udsat
Beslutning fra møde i FORVALTNINGS MED-UDVALG FOR BØRNE- OG FAMILIEFORVALTNINGEN den 21-01-2010:
Afbud: Lene Jørgensen, Ulla Holm Gjørup, Erik Odgaard, Morten Bahnsen, Jane
Madsen
Palle Holm orienterede.
Skal til politisk behandling i børne- og familieudvalget den 2. marts 2010.
Sagen genoptages.
Sagen genoptages idet Folkeskoleafdelingen har foretaget en række undersøgelser, og
indhentet udtalelser fra SPOR10.
Uddrag af udtalelse fra skolebestyrelsen v. SPOR10:
Skolebestyrelsen på SPOR10 i Hurup finder det dybt foruroligende og stærkt bekymrende,
at man overvejer, at etablere en søsterskole.
Det, at oprette en søsterskole vil, efter skolebestyrelsens overbevisning, give en intern
konkurrencesituation, som hverken elever, kommune eller personale vil profiterer af.
Denne opfattelse bygger bestyrelsen blandt andet på erfaringer andre steder fra, hvor
man ofte ser, at der i givet fald vil ske en sammenligning, der vil tage udgangspunkt i parametre, der fjerner sig fra de kernepunkter, der eksisterer for den nuværende SPOR10 i
Hurup. Eksempler på dette, kan fx findes andre steder i kommunen, hvor der er skoler
med flere undervisningssteder.
Derfor ser vi blandt andet en mulighed i, at kommunen og skolen i samarbejde ser på, at:
- ændre undervisningens start- og sluttidspunkter så de i højere grad end nu tilgodeser de rejsende elever
- etablere egne skolebusser til og fra Thisted, der ligeledes vil være tilpasset transportmulighederne fra oplandet.
Under alle omstædigheder mener skolebestyrelsen, at det er vigtigt, at man inden en
egentlig beslutning tages, blandt andet sørger for, at undersøge, hvor mange unge der
reelt kan tænkes, at ville vælge anderledes, hvis der lå et SPOR10 i Thisted og hvad vælger de i øjeblikket i stedet?
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Skulle dette undersøgelsesarbejde give anledning til, at det giver mening, at overveje
SPOR10´s geografiske placering, evt. fordi det viser sig, at tilbuddets art er så efterspurgt, at der er pladsmangel, også i fremtiden, på den nuværende placering, er det efter
vores overbevisning hele konceptet der skal flyttes, så der fortsat kun er et SPOR10, og
dette skal ske til selvstændige lokaler eller som en selvstændig fløj på et af de eksisterende ungdomsuddannelsessteder.
Den gennemgående udviklings- og forandringsproces som SPOR10 har haft siden den
fjernede sig fra folkeskolens regi, gør, at den i dag har langt mere til fælles med ungdomsuddannelsessteder end folkeskolen, både i sin opbygning og i sin samarbejdsstruktur med eleverne – en forandring, som eleverne i dag rejser langt i tid for at være en del
af.
Man kan ydermere sige, at der allerede i dag er flere elever, der rejser fra den nordlige
ende af kommunen til Hurup. Til trods for en af og til lang rejse, er valget jo netop truffet
på grund af skolens særlige kendetegn. Dette fungerer fint ligesom det fungerer, når andre elever rejser fra oplandet og ind til gymnasierne. Det vil altid være sådan, når man
bor i udkantsområder, og dermed ofte har et stort opland til sine skoler, at der kan være
besværlige og trange rejsekår. Dette understreger blot de unges vilje, til det de skal være
en del af.
SPOR10 i Hurup, har gennem faglig dedikation og personligt engagement fra lærere og
ledelse opnået et helt unikt forum for de unge mennesker. Dermed er hele konceptet
omkring det, at en 10. klasse måske oprindeligt var en slags pusterum inden en egentlig
ungdomsuddannelse, nu blevet et forum for stærk faglig og social udvikling. Deres selvstændige og særlige struktur omkring blandt andet lokaler, gør det ydermere til et undervisningsmiljø med en atmosfære, der ligger tæt op ad det miljø, som de forventes, at
kunne begå sig i, i et efterfølgende uddannelses- og arbejdsliv.
Udtalelse fra lærerne v. SPOR10:
SPOR10 har sin helt klare force ved, at have dens beliggenhed et neutralt og særskilt
sted.
SPOR10 er dermed netop ikke en del af en anden folkeskole eller institution. Mange
SPOR10 eleverne har ofte sagt ”dengang vi gik i folkeskolen” - de opfatter ikke SPOR10
som en folkeskole, men som en skole helt for sig selv. SPOR10 er et nyt sted, med nye
lærere de aldrig har mødt, og dermed får de mulighed for at starte ”på ny” uden der på
forhånd er nogen, der har en mening om dem.
SPOR10 er ikke en folkeskole som de fleste tænker det, derfor er det vigtigt, at den ikke
kommer til at ligge sammen med en anden skole, men som en selvstændig skole med
egne bygninger eller som nu – hvor det er voksne, eleverne færdes blandt. Det løfter eleverne fra at være barn fra folkeskolen til at blive/være voksen.
Med et SPOR10 samlet et sted, giver det større mulighed for tilbud af fag, idet flere lærere giver større mulighed for udbud af fag og for fagligt at støtte hinanden i hverdagen.
Flere elever samlet et sted og dermed også flere lærere giver mulighed for at tilbyde et
stor udbud af valgfag. Ligeledes giver det større mulighed for at niveaudele eleverne i perioder som SPOR10 har haft stor succes med, hvilket har bevirket at eleverne er blevet løftet ekstra meget på deres faglige niveau. Vi har i denne forbindelse oplevet elever der har
løftet deres faglige niveau så meget, at de har kunnet klare en mere krævende ungdomsuddannelse. En ungdomsuddannelse, som ikke var mulig for dem før de startede på
SPOR10.
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Hvis SPOR10 vil blive delt i to afdelinger og lærerne ville skulle undervise begge steder,
vil der blive transport frem og tilbage som vil gøre, at tilhørsforholdet til et sted vil ændres for de ansatte – det vil være stressende og gå ud over det kollegiale samvær, som har
en stor betydning for den daglige trivsel og atmosfære. For elevernes vedkommende kan
det komme til at betyde, at de ikke vil få det tætte forhold til lærerne, som på nuværende
tidspunkt er kendetegnede for SPOR10. Mange elever opfatter ikke SPOR10 lærerne som
lærere, men lige så meget som venner/ åbenhed. Vi har f.eks. ikke noget lærerværelse og
det betyder vi er sammen med eleverne hele tiden. Vi holder pause i vores fælles kantine,
hvor der ofte er lejlighed til en hyggesnak om stort og småt.
SPOR10 har adgang til rigtig gode faciliteter i gå afstand. Hurup hallerne med 2 haller og
motionsrum, Sydthy Svømmebad og Hurup Skoles fysiklokale og skolekøkken ligger i
umiddelbar nærhed af SPOR10.
Dette betyder rigtig meget for vores udbud af valgfag, at vi også har lokalerne til det.
Uddrag af udtalelse fra elevrepræsentanten:
Jeg er af den overbevisning at det er vigtigt at prøve noget nyt en gang imellem. Derfor
synes jeg, at det er vigtigt at rive rødderne helt op og starter et nyt sted. Det er derfor ikke nok at skifte fra én folkeskole og så til en anden folkeskole for at komme på en
10.klasse.
En anden væsentlig ting er, at jeg indtil videre ikke har hørt en eneste elev klage over
transporttiden til skolen, og det er på trods af at vi på nuværende tidspunkt har flere elever fra både Nors, Hanstholm og Vorupør, det bør man måske tage med i senere overvejelser.
Hvis en ny SPOR10 vil blive placeret på en folkeskole, og jeg skulle vælge et tiende klasses sted, ville jeg uden tvivl fravælge SPOR10 på Østre Skole, alene fordi den er placeret
på en folkeskole og jeg vil ikke synes om et år mere, der ligner 8.-9. Klasse og jeg er ikke
et sekund i tvivl om, at mange andre unge vil have det på nøjagtig samme måde.
Jeg synes at en ny SPOR10 vil være en dårlig løsning. Jeg synes at man i stedet bør overveje, at kigge på nye transportmuligheder til SPOR10 i Hurup, så de unge i den nordlige
del af Thisted kommune kan få en mere direkte og hurtig vej til skolen.
Udtalelserne er i deres fulde ordlyd vedlagt sagen som bilag.
Undersøgelse af lokaleleje og muligheden for kombineret drift af 10. klassestilbud (kommune/ungdomsuddannelse):
Folkeskoleafdelingen har desuden undersøgt muligheden for at placere en evt. søsterskole på Thy Uddannelsescenter, som har givet følgende tilbagemelding:
Centret er udlejet 100 % og lige nu er der meget pres på lokalerne derudover til efteruddannelsesaktiviteter. Iflg. aftale med lejerne, skal målgruppen være borgere over 18 år
som er interesserede eller i gang med en videregående uddannelse dvs. min. studentereksamen eller HF eksamen eller kompetencevurderet på det niveau af udd. institutionerne.
Centret ser derfor ingen mulighed for at udleje lokaler til en evt. søsterskole til SPOR10.
Endvidere har Folkeskoleafdelingen rettet henvendelse til EUC-Nordvest om muligheden
for at leje lokaler her til brug for en evt. søsterskole til SPOR10.
Henvendelsen til EUC-Nordvest resulterede i at sagen omkring oprettelse af en søsterskole til SPOR10 har fået en ekstra dimension.
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EUC-Nordvest henledte opmærksomheden på, at den nye ”ungepakke” åbner mulighed for
et tættere samarbejde mellem den kommunale 10. klasse og ungdomsuddannelserne, og
en finansiering hvor udgifterne til skoleforløbet deles ligeligt mellem kommune og EUCNordvest (ungdomsuddannelserne). Desuden tilkendegav EUC-Nordvest interesse for at
indgå i et sådan samarbejde med Thisted Kommune omkring driften af et fælles 10. klasses skoletilbud, hvis indhold kunne drøftes nærmere af parterne.
Efterfølgende har Folkeskoleafdelingen afholdt et møde med ledelsen på EUC-Nordvest
hvor ungepakkens mulighed for kombineret 10. klasse mellem kommune og erhvervsskole blev drøftet.
Spørgeskemaundersøgelse blandt 9. klasses elever:
Folkeskoleafdelingen har desuden foretaget en spørgeskemaundersøgelse på de overbygningsskoler hvor de nuværende 9. klasses elever kan forventes evt. at benytte en
søsterskole til SPOR10.
Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen blandt 9. klasses eleverne ses herunder:
Hanstholm Koldby

Sjørring

Snedsted Tingstrup

Vesløs

Østre

Samlet
ja

nej

ja

nej

ja

nej

ja

nej

ja

nej

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Overvejer du at vælge SPOR10
næste skoleår?

1

30

11

4

9

54

12

50

5

67

2

32

7

58

47

295

Ville du overveje at vælge SPOR10
hvis den var placeret på Østre
Skole i Thisted?
Ville du overveje at vælge SPOR10
hvis den var placeret i Thisted i
lokaler, som ikke ligger på en
Folkeskole?

10

21

3

12

13

50

1

60

7

65

3

31

14

51

51

290

14

17

8

7

25

38

18

43

12

60

12

22

16

49

105

236

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 4 flere elever vil overveje at vælge SPOR10 hvis der
etableres en søsterskole på Østre Skole og 58 flere elever vil overveje at vælge SPOR10
hvis en evt. søsterskole etableres i lokaler, som ikke ligger på en folkeskole.
Tallene skal tages med forbehold, og er sikkert noget højere end de realiserbare tal, da
eleverne på nuværende tidspunkt ikke har foretaget endelige valg, og spørgsmålene derfor er gået på om de overvejer 10. klasse placeret de forskellige steder.
Det er svært at vurderer hvilke konkrete skolevalg elevernes overvejelser til sin tid vil resultere i, men et realistisk bud vil på baggrund af undersøgelsen være at omkring 30 flere
elever vil vælge SPOR10, hvis der etableres en søsterskole i Thisted i lokaler som ikke ligger på en Folkeskole, og at der vil være en ringe effekt hvis skolen placeres på Øster Skole.
Økonomi:
Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger for elevernes valg kan merudgifterne i
forbindelse med etablering af en evt. søsterskole til SPOR10 i lokaler som ikke ligger på
en Folkeskole anslås således:
2,96 lærerstilling (v. 30 flere elever) :
Ledelse 507 ledelsestimer
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Leje af lokaler 300 m2 a. 1427 kr.

428.100 –

Materiale og aktivitetsudgifter

115.500 –

I alt:

1.955.262 kr.

I ovenstående er der taget udgangspunkt i den m2 pris SPOR10 betaler for leje af lokaler i
Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter, samt at der oprettes en afdelingslederstilling der
tildeles ledelsestid efter gældende regler. Der er ikke taget højde for den ekstra udgift til
transport af elever, som vil komme til at påhvile Teknisk Forvaltning.
Folkeskoleafdelingen kan ikke anvise finansiering af merudgifterne.
Transport.
Hvad angår muligheden for alternativ transport til SPOR10 i Hurup, med henblik på at
nedbringe transporttiden for elever fra den nordlige del af kommunen, henvises der til
undersøgelse vedlagt sagen udarbejdet af teknisk forvaltning.
Af teknisk forvaltnings undersøgelse fremgår det, at de geografiske afstande gør det vanskeligt at finde en transportmæssig løsning, der vil kunne virke tiltrækkende på elever fra
den nordlige del af Thisted Kommune samtidig med at løsningerne er omkostningstunge.
De to løsninger teknisk forvaltning konkret peger på medfører årlige ekstra transportudgifter på henholdsvis 300.000 til 400.0000 kr. og 250.000 til 300.000 kr. og giver nogle
elever lange transporttider og ventetider.
Teknisk forvaltning oplyser, at det nuværende budget til skolekørsel, ikke har mulighed
for at finansiere yderligere transportudgifter til SPOR10.
Pædagogik:
Folkeskoleafdelingen finder det positivt, hvis der kan etableres et kommunalt 10. klasses
tilbud med en placering, som er attraktiv for de elever som har langt til det nuværende
tilbud i Hurup.
Folkeskoleafdeling deler dog også den bekymring, som fremgår af høringssvar fra skolebestyrelse, lærere og elever ved nuværende SPOR10.
En bekymring som går på at etablering af en søsterskole til SPOR10 i Thisted vil fjerne en
del af elevgrundlaget fra det nuværende tilbud, og resultere i to tilbud hver med et elevgrundlag, som er for beskedent til at lærergruppen kan varetage fagrækken, hvis de ikke
skal pendle mellem Hurup og Thisted. Desuden vil det være vanskeligt at udbyde de fag
som eleverne efterspørger, hvis ikke eleverne skal fragtes mellem de to afdelinger.
Ud fra en pædagogisk og faglig vurdering finder Folkeskoleafdelingen det mere hensigtsmæssig som foreslået af skolebestyrelsen ved SPOR10, at: ”overveje en flytning af
hele konceptet til en mere central geografisk placering, således at der fortsat kun er et
SPOR10, og dette skal ske til selvstændige lokaler eller som en selvstændig fløj på et af
de eksisterende ungdomsuddannelsessteder”.
Desuden finder Folkeskoleafdelingen, at der kan være spændende nye muligheder i den
nye ”ungepakke” og et samarbejde med EUC-Nordvest omkring økonomi og pædagogik i
et evt. fælles 10. klasses tilbud.
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Forvaltningen indstiller, at:
• der arbejdes videre med at etablere et 10. klasses center for hele Thisted Kommune. Placeringen sker i Thisted, i lokaler der ikke ligger på en Folkeskole
• der udarbejdes oplæg, som kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2011.
Bilag:
Udtalelser ang. søsterskole til SPOR10.doc (1157304)
Notat - kørselskontoret SPOR10 (1158058)
Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 02-03-2010:
Der arbejdes ikke videre med etablering af en søsterskole.
Endvidere ønskes det afklaret i Byrådet, hvorvidt der skal arbejdes videre med etablering
af et 10. klasses center for hele Thisted Kommune placeret i Thisted.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Økonomiudvalgets indstiller enstemmigt, at der ikke etableres en søsterskole. Morten Bo
Bertelsen og Ib Poulsen forudsætter, at der etableres en løsning på transportproblemerne
for eleverne fra den nordlige del af kommunen.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard, Tage Leegaard
Økonomiudvalgets enstemmigt indstilling enstemmigt vedtaget.
Indstillingen fra Morten Bo Bertelsen og Ib Poulsen forkastet med stemmerne 6-15.
For stemte Per Skovmose, DF, Ida Pedersen, Morten Bo Bertelsen og Erik Bøgh Nielsen.
Peter Skriver og Heinz Hvid undlod at stemme.
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164. Anlægsbevilling - Hurup Hallerne. nyt gulv i centerhallen.
J.nr.:

18.00.00.Ø02

SagsID:

1051481

Sagsbeh.:

NJ

Åben sag

HISTORIK
I forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudget 2010 blev der afsat 1 mio. kr. netto til nyt
gulv i centerhallen ved Hurup Hallerne.
REDEGØRELSE
Bestyrelsen for den selvejende institution har i samarbejde med brugerne fundet frem til
den type gulv m.v., man ønsker at anvende, og har indhentet tilbud til en samlet pris på
1.072.125 kr.
Tilbuddet omfatter:
Sportsgulv med polyurethanbelægning
Gulvareal uden om sportsgulv - polyurethanbelægning.
Levering og montering af diverse gulvbeslag
Opstregning af boldspilbaner
Levering af diverse udstyr
Udlægning af mineraluld under sportsgulvet
Fjernelse af eksisterende gulv m.v.
I alt inkl. moms

681.250
137.500
49.625
45.000
55.625
42.500
60.625
1.072.125

Bestyrelsen søger om frigivelse af anlægstilskuddet.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
I forbindelse med kommunalreformen (finansieringsreformen) blev den kommunale
momsudligningsordning ændret, så der ikke sker regulering af den momsandel, som bl.a.
på fritidsområdets anlægstilskud godtgøres af staten hver måned efter opgørelse.
Med Byrådets beslutning den 30.06.09, pkt. 149, vedrørende anlægsmidler fra ”Gang i
Danmark”, kan anlægsbevillingen på 1 mio. kr. tillægges kommunal udligningsmoms på
204.819 kr., og anlægsudgiften vil omvendt være 889.864 kr., så der vil være en besparelse på i alt 110.136 kr.
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller, at
• anlægsbevillingen frigives.
Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 02-03-2010:
Indstilles godkendt.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard, Tage Leegaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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165. Styrelsesvedtægt for Kommunikationscenter Thisted
J.nr.:

17.00P24

SagsID:

1151061

Sagsbeh.:

PH

Åben sag

REDEGØRELSE
KommunikationsCenter Thisted har fremsendt styrelsesvedtægt til godkendelse. Styrelsesvedtægten træder i kraft den 1. januar 2010.
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller, at
• Styrelsesvedtægten godkendes som fremsendt.

Bilag:
Styrelsesvedtægt Kommunikationscenter (1151321)
Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 02-03-2010:
Indstilles godkendt.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard, Tage Leegaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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166. Skolebestyrelsesvalget 2010
J.nr.:

84.10.00.A30

SagsID:

1104366

Sagsbeh.:

ph

Åben sag

HISTORIK
Der skal afholdes bestyrelsesvalg ved kommunens folkeskoler i 2010.
Iflg. lov om ændring af lov om folkeskolen (lov nr.534 af 12. juni 2009) skal skolebestyrelsernes forældrerepræsentanter fra og med 2010 begynde deres fireårige valgperiode
den 1. august og ikke den 1. april som hidtil.
Valgperioden for de nuværende skolebestyrelser – eller for dele af dem – udløber således
den 31. juli 2010 iflg udkast til bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter af 14.
januar 2010.
Da valghandlingen ikke bør finde sted i sommerferien, skal valget være afsluttet den 31.
maj 2010 iflg. udkast af 14. januar 2010 til bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser.
REDEGØRELSE
Hidtil har valgbestyrelsen bestået af skolens leder, formanden for den afgående skolebestyrelse og et medlem, der er udpeget af byrådet.
Iflg. udkastet til bekendtgørelsen er der her sket en forenkling, således at valgbestyrelsen
fremover består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.
Kommunalbestyrelsen skal blot udpege en central kommunal koordinator, som kan stå
for information om og koordinering af valgene på de enkelte skoler.
Der afholdes orienterende møder om valget. Ved disse møder er der mulighed for at opstille en kandidatliste. Såfremt der ikke inden 10 dage efter det orienterende møde er indleveret flere kandidatforslag, anses de på det orienterende møde opstillede for valgte
(fredsvalg).
Indkommer der efter det orienterende møde yderligere kandidatforslag, afholdes der valg
(kampvalg).
Til valget opstilles alle kandidater på én stemmeseddel på en neutral måde (f.eks. i alfabetisk orden). Der gives hver kandidat mulighed for – sammen med stemmesedlen – at få
udsendt valgmateriale i kort form.
Hvor der skal vælges 7 bestyrelsesrepræsentanter (ordinære valg) skal der ved afstemningen stemmes på 4 forskellige kandidater på stemmesedlen.
Skal der vælges 3 eller 4 medlemmer (hvor der er forskudte valg), er der ikke i vejledningen om skolebestyrelsesvalget fastsat regler for det antal kandidater, der skal stemmes
på. Forvaltningen anbefaler, at der stemmes på 2, henholdsvis 3 kandidater, hvor der er
forskudte valg. Er der ikke stemt på netop dette antal, er stemmesedlen ugyldig.
Af bekendtgørelsens kapitel 7, §24, stk. 2 fremgår det, at afstemningen foregår ved
brevafstemning.
Endvidere er der også i §24, stk.3 åbnet mulighed for elektronisk afstemning. Det er forvaltningens opfattelse, at den elektroniske afstemningsform endnu er så usikker, at det
ikke kan anbefales, at man tilbyder denne supplerende mulighed.
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Fristen for aflevering af stemmesedler er onsdag den 12. maj 2010.
RETSGRUNDLAG
Udkast til bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser af 14.
januar 2010 (1138822) og fortegnelsen over frister i forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2010 (1138827) fremgår af sagen.
Under forbehold af godkendelsen af ovenstående udkast til bekendtgørelsen fremsendes
nedenstående indstilling:
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller, at
• afstemningen foregår som brevafstemning, og der ikke bliver mulighed for elektronisk stemmeafgivning.
• der stemmes på 2 kandidater, hvor der skal vælges 3, og 3, hvor der skal vælges 4
ved forskudte valg.
• at der udpeges en central kommunal koordinator, som kan stå for information og
koordinering af valgene på de enkelte skoler.
Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 02-02-2010:
Godkendt.
Sagen genoptages, idet bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser nu er endelig godkendt. Der er visse ændringer i forhold til udkastet:
Kapitel 3, § 10:
Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for
den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Kommunalbestyrelsen kan herudover udpege et medlem af valgbestyrelsen og kan
beslutte, at vedkommende skal være formand.
Kapitel 5, § 14:
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at opstilling af kandidater skal eller kan besluttes på forældremøder.
Stk. 2. Kandidater som opstilles på forældremøder efter stk. 1, indberettes til skolens leder inden en af kommunalbestyrelsen nærmere fastsat frist.
INDSTILLING.
Forvaltningen indstiller, at:
•

på skoler, hvor der er anmodet om at få et kommunalbestyrelsesmedlem tilforordnet, indtræder denne som formand for valgbestyrelsen. Øvrige skoler er uden byrådsrepræsentation i valgbestyrelserne

•

kandidater kan opstilles på forældremøde (klasse), og i givet fald skal disse meddeles skolelederen senest den 12. maj.

•

at skolechefen udpeges som den centrale kommunale koordinator, der står for information og koordinering af valgene på den enkelte skole
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Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 02-03-2010:
Indstilles godkendt.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard, Tage Leegaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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167. Redegørelse til udviklingsrådet vedr. udviklingen på det sociale område og
specialundervisningsområdet i 2009
J.nr.:

16.00.41.P07

SagsID:

777559

Sagsbeh.:

AFI

Åben sag

HISTORIK
Som et led i kommunalreformen er der oprettet udviklingsråd til at følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet.
Udviklingsrådet har hvert år siden 2007 udarbejdet en årlig redegørelse bl.a. med baggrund i kommunernes og regionernes årlige redegørelser til Udviklingsrådet. Kommunens
redegørelse udgøres af 3 spørgeskemaer. Kommunens redegørelse skal inden indsendelsesfristen den 1. marts høres i relevante organisationer og godkendes af byrådet.
REDEGØRELSE
Redegørelsen til Udviklingsrådet vedrører udviklingen i perioden fra 1. januar 2008 til 31.
december 2009.
Kort sammenfatning af indholdet af de 3 spørgeskemaer:
Det sociale område: Børn og unge:
Samarbejdet omkring indgåelse af rammeaftaler vurderes at være godt.
VISO anvendes sjældent, men i de tilfælde, hvor det har været anvendt, har kvaliteten af
rådgivningen været god.
Brugen af særlige dag- og klubtilbud (SEL §§ 32 og 36) er uændret set i forhold til tidligere år. Der er ikke sket ændringer i visitationen. Der er ikke venteliste til tilbuddene, men
pladserne er fyldt op.
Vedligeholdelsestræning til børn: Der er stort set et uændret antal børn i forhold til tidligere. Der er ikke sket ændringer i visitationen. Der er siden august 2009 leveret ca. 3 timers ugentlig vedligeholdelsestræning for en gruppe af STU-elever.
Der er ikke den store efterspørgsel efter ledsageordning (SEL § 45). Der oplyses om ordningen via sagsbehandler samt pjecer.
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge: Alle pædagogiske dag- og døgntilbud i
forhold til udsatte børn og unge er blevet samlet i børne og unge-centret. Udgiftspresset
har været minimalt, idet der er sket en bedre og mere ensartet visitering til det rigtige tilbud. Der er særlig grund til at have fokus på spædbørnsområdet og vurdere på så tidligt
tidspunkt som muligt på en helhedsorienteret løsning for familien. Thisted Kommune har
videreført projekt ”familien i vækst”, hvor projektperioden via fondsmidler ellers ophører.
Projektet sætter netop hele familiens situation i fokus i et tværfagligt samarbejde.
Forebyggende foranstaltninger: Gademedarbejder anvendes på skift i udvalgte områder i
kommunen.
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Antallet af anbringelser ligger på samme niveau som tidligere år. På anbringelsesområdet
er der behov for særligt fokus på ADHD og misbrugsområdet samt unge med autismespektrumforstyrrelser. Efter § 50-undersøgelse og beslutning om anbringelse er der
stort set ingen ventetid på matchning til anbringelsessted. Det vurderes, at de lokale tilbud fungerer hensigtsmæssigt – også i forhold til akutplads.
Forhold, hvor kommunalreformen har haft en positiv konsekvens for den enkelte borger.
Set fra familieafdelingen:
• Faglig større volumen i kommunen.
• Samling af myndigheds- og leverandørområdet (udfører- og bestiller) - har medført
kort venteliste til foranstaltning/behandling
• Samling af pædagogiske dag- og døgntilbud.
Set fra handicapafdelingen:
• Samling af myndigheds- og leverandørområdet.
• Fleksibilitet i forhold til hurtigere omstilling til andre tilbud.
Forhold, hvor kommunalreformen har givet (og fortsat giver) kommunen særlige udfordringer og eventuelt en negativ konsekvens for den enkelte borger.
Set fra familieafdelingen:
• Mangler koordination imellem kommunerne i regionen omkring fælles tiltag.
Set fra handicapafdelingen:
• Når der oprettes meget specialiserede tilbud i mindre kommuner.
Indenrigs- og socialministeren har udmeldt følgende tema: I hvilket omfang der er sket
ændringer i specialrådgivningstilbuddene – i organiseringen og i tilbuddenes indhold?
Thisted Kommunes svar: Der er ikke sket ændringer i specialrådgivningen i handicapafdelingens regi.
Det sociale område: Voksen
Samarbejdet omkring indgåelse af rammeaftaler har fungeret godt, og kommunerne har
været ligeværdige parter - på trods af meget store forskelle i størrelse. Dog enighed om,
at selve arbejdet med rammeaftalerne fylder alt for meget i forhold til den gavn, kommunerne har heraf.
VISO anvendes ofte af voksenhandicapområdet og af og til af socialpsykiatriområdet. Kvaliteten af rådgivningen har været god.
Botilbud til voksne (SEL §§ 107-110, § 192 samt almenboliglovens § 115, stk. 2): Der er
oprettet et nyt tilbud med foreløbig 3 pladser på voksenhandicapområdet. Der er et naturligt flow og ikke lange ventelister til tilbuddene.
For socialpsykiatrien er antallet af pladser uændret i forhold til tidligere år. Der er kun et
lille flow, og på en institution har der været venteliste over et år.
Der er 2 personer under 50 år indskrevet i plejehjemstilbud grundet sclerose.
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Socialpædagogisk støtte, behandlingstilbud og misbrugsområdet (§ 85, § 86, stk. 1 og
stk. 2, og § 101):På misbrugsområdet ses en tiltagende tendens til behov for støtte til
borgere i eget hjem i h.t. Servicelovens § 85 som følge af en intensiv § 99, opsøgende
arbejde. På socialpsykiatriområdet ses også et stigende pres på støtte til borgere i eget
hjem i h.t. Servicelovens § 85. Der er hele tiden venteliste, og på trods af opnormering
kan vi ikke komme ventelisten til livs. Som følge af øget tilgang til autismeområdet ses
også øget behov for lokal støtte til denne gruppe.
Inden for dette område er der særlig grund til at have fokus på dobbeltdiagnosticerede,
borgere med et misbrug som er pleje- og omsorgskrævende.
Der er 9 unge under 18 år visiteret til misbrugsbehandling i egen kommune. Indsatsen
over for børn og unge i misbrug løses ved udredning ambulant i kommunens misbrugscenter og ambulant eller døgnbehandling.
Personlige hjælperordninger (SEL §§ 95 og 96): Thisted Kommune forventer en let øget
efterspørgsel efter BPA-ordning (§ 96).
Hjælpemiddelområdet: Udgiften til høreapparater og til genbrugshjælpemidler er steget
set i forhold til tidligere år. På de øvrige områder har udgifterne været på samme niveau
som tidligere. Thisted Kommune driver selv alle tilbud på området med undtagelse af
syns- og teknologiområdet, hvor der samarbejdes med syns- og teknologicentret i Ålborg.
Ledsagerordninger (SEL § 97): Uændret i forhold til tidligere år.
Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud (SEL §§ 103 og 104): I socialpsykiatrien ses en stigende efterspørgsel på værestedstilbud. Kommune har indtil videre
kunnet honorere disse i eksisterende rammer, men hvis stigningen fortsætter, kan det blive et indsatsområde på længere sigt. På voksenhandicapområdet ses en svag stigning i
antal.
Udfordringer:
Voksenhandicap: Beboerne på bostederne bliver generelt ældre end før, og dette giver
nye udfordringer i forhold til pleje og omsorg. - Herudover demensproblematik.
Socialpsykiatri: Vi har et problem med indskrevne beboere i vore botilbud på pension efter de nye regler - de har faktisk ikke råd til at bo der. Der er intet problem i forhold til
personer med pension efter de gamle regler.
Indenrigs- og socialministeren har udmeldt følgende tema: I hvilket omfang er der sket
ændringer i specialrådgivningstilbuddene – i organiseringen og i tilbuddenes indhold?
Thisted Kommunes svar: Der er ikke sket ændringer i specialrådgivningen i handicapafdelingens regi.
Forhold, hvor kommunalreformen har haft en positiv konsekvens for den enkelte borger:
• Ydelserne til borgerne er samlet i kommunen.
• Flere specialiserede tilbud er blevet oprettet i lokalområderne.
• Den enkelte borger har færre sagsbehandlere.
• Der er blevet bedre mulighed for at planlægge overgangen fra barn til voksen.
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Forhold, hvor kommunalreformen har givet (og fortsat giver) kommunen særlige udfordringer og eventuelt en negativ konsekvens for den enkelte borger.
• Kommunale besparelser har været nødvendige som følge af statslig underkompensering.
• Trenden er blevet, at alle kommuner opretter egne tilbud til handicappede borgere. Det betyder, at nogle specialiserede tilbud bliver mere brede i forhold til målgruppen.
• Den fortsatte tilvækst på handicapområdet giver store økonomiske udfordringer.
Specialundervisningsområdet:
Samarbejdet omkring indgåelse af rammeaftaler vurderes at være godt. Det er en stor
forbedring af samarbejdet, at der er sket en opdeling mellem det sociale område og specialundervisningsområdet.
Thisted Kommunes brug af landsdels- og landsdækkende specialundervisningstilbud har
været uændret i 2009 set i forhold til tidligere år.
Aftale med Morsø Kommune vedrørende undervisning af autister på Solbjergskolen er
opsagt.
VISO bruges sjældent, men det forventes, at VISO fremover vil blive brugt i større omfang.
Kvaliteten af VISOs rådgivning vurderes at være god.
Thisted Kommune har en bred vifte af specialundervisningstilbud tilpasset forskellige
målgruppe. Der er ikke sket ændringer i visitationen til vidtgående specialundervisning.
Der vil i praksis gå fra nogle få uger til 1-3 måneder mellem visitation og den faktiske opstart af undervisning.
Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov: Thisted Kommune har startet eget tilbud i 2008 og 2009. Egenproduktionen ligger på ca. 55 %. Det samlede elevtal ligger over
landsgennemsnittet.
Undervisningsministeren har udmeldt følgende tema, som ønskes særligt belyst:
Afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer:
1. De regionale institutioners fremtidige rolle, herunder hvilket udviklingsperspektiv
der er for de regionale institutioner i relation til udvikling af undervisningstilbuddene i kommunerne.
2. Samarbejdet mellem PPR og de børnepsykiatriske afdelinger i relation til formidling
af viden og koordinering af indsats og støtte.
3. Erfaringer med inklusionsforsøg i kommunerne, særligt i relation til fastholdelse af
specialviden og kompetencer.
4. Udviklingen af specialiserede undervisningstilbud til ordblinde elever i folkeskolen,
herunder oprettelse af for eksempel læseklasser, samt lærernes kompetencer og
specialviden om blandt andet IT i forhold til ordblinde elever.
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Thisted Kommunes svar:
Ad 1: Det er væsentligt for den samlede udvikling af specialundervisningstilbud, at der
mellem regionen og kommunerne er en indarbejdet rutine vedrørende vidensdeling og
konsulentbistand. Den særlige viden, der er dannet på regionens undervisningsinstitutioner, er afgørende for den kommunale opgaveløsning (eksempelvis CL-implanterede elever).
Ad 2: Samarbejdet mellem kommunernes PPR-afdelinger og børnepsykiatriske afdelinger
kan med fordel udbygges.
Ad 3: Der er i Thisted kommune i forbindelse med inklusionsforsøg sket en kompetenceudvikling af skolernes lærere på området. Der er planlagt uddannelse over tre år (CRAP)
med lærere fra stort set alle skoler. Vi har kun få problemer med at fastholde denne viden. Det gælder også på PPR-niveau.
Ad 4: Thisted Kommune har såvel specialtilbud (læseklasser) som specialkurser med opbygning af elevernes færdigheder på IT området. Formålet med den kompenserende undervisning er, at eleverne kan deltage og få udbytte af undervisning i normalklasser. Vi
har ikke haft problemer med at fastholde de nødvendige lærerkompetencer på området.
Tre forhold, hvor kommunalreformen har haft en positiv konsekvens for den enkelte borger.
• Nærhed i beslutning
• Nærhed i undervisningen
• Lokal politisk ansvarlighed
Tre forhold, hvor kommunalreformen har givet (og fortsat giver) kommunen særlige udfordringer og eventuelt en negativ konsekvens for den enkelte borger.
• Kommunerne hjemtager opgaver
• Kommunerne tænker primært på økonomi
• lokale discountløsninger på de enkelte skoler.
Bilag:
De tre spørgeskemaer findes som bilag:
Specialundervisningsområdet: dok.nr. 1144054
Det sociale område – voksen: dok.nr. 1144050
Det sociale område – børne- og unge: dok.nr. 1144056
RETSGRUNDLAG
Reglerne om udviklingsråd som led i kommunalreformen findes i:
• Lov om social service (Serviceloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008,
§ 188
• Bekendtgørelse nr. 162 af 10. marts 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen
• Vejledning nr. 106 af 12. december 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen
HØRING OG KOMMUNIKATION
Høringssvar vil foreligge til byrådsmødet den 23. marts 2010.
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INDSTILLING
Forvaltningerne indstiller, at redegørelser til Udviklingsrådet godkendes.
Beslutning fra møde i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET den 15-02-2010:
Enstemmigt besluttet at følge indstillingen.
Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den 02-03-2010:
Indstilling følges.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Beslutning fra møde i HANDICAPRÅDET den 18-03-2010:
Afbud: Ulla Vestergaard, Viggo Lund
Handicaprådet har ingen kommentarer.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard, Tage Leegaard
Indstillingen enstemmigt vedtaget.
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168. Anlægsbevilling - Fortsættelse af STU på Møllehuset med bredere målgruppe.
J.nr.:

16.15.00.P08

SagsID:

625515

Sagsbeh.:

EKJ

Åben sag

HISTORIK
Fra august 2009 blev der etableret et tilbud om STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i Møllehuset. Tilbuddet blev etableret efter en lovvedtagelse om, at STU er et tilbud
til alle, uanset funktionsniveau.
På Møllehuset var der netop en gruppe af meget plejekrævende handicappede børn i alderen 16 – 18 år.
Thisted Kommune havde ikke et STU-tilbud til denne gruppe og havde derfor valget mellem at købe tilbuddet i andre kommuner eller selv etablere det. Hvis disse børn skulle
modtage tilbuddet uden for kommunen, ville det være nødvendigt at købe et egnet døgninstitutionstilbud i tilknytning. Omsorgsudvalget og børne-, familie- og kulturudvalget
besluttede at etablere tilbuddet i Møllehuset.
STU-tilbuddet var oprindeligt tænkt at være et tidsbegrænset, målrettet tilbud til de mest
sårbare og multihandicappede på Møllehuset. Skoletilbuddet blev givet inden for de eksisterende fysiske rammer, hvor der max. kunne være plads til 6 unge – og kun i kraft af, at
4 af dem bor på Møllehuset i forvejen. Ledelse, administration og rengøring leveres af
Møllehuset. Undervisningstimer administreres af skoleforvaltningen med nærmeste reference til kommunikationscentret.
REDEGØRELSE
Tilbuddet har vist sig at være en succes.
• de unge og forældrene er glade.
• en ung er visiteret fra Vesthimmerlands Kommune.
• skoleforvaltningen har modtaget henvendelse om flere interesserede fra Vesthimmerlands kommune.
• Morsø Kommune har udvist interesse for tilbuddet.
• flere unge fra Thisted Kommune vil kunne profitere af tilbuddet.
Tilbuddet har i det hele taget åbnet dørene til vore nordjyske nabokommuner, hvorfra der
nu er stigende efterspørgsel efter aflastningspladser i Thisted.
Skoletilbuddet vil kunne udvides med 2 – 4 pladser, såfremt der etableres en lille tilbygning. Udvidelsen vil samtidig være til gavn for de særligt fysisk aktive børn på Møllehuset,
som vil kunne benytte lokalet uden for skoletiden.
RETSGRUNDLAG
Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Thisted Tømrer- og snedkerforretning har på baggrund af tegningen fra teknisk forvaltning afgivet tilbud på byggeriet inkl. anlæg af flisebelægning på 578.976 kr.
Beløbet kan finansieres af mindreforbrug på Møllehuset oparbejdet i 2007.
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ANDRE KONSEKVENSER
Skoletilbuddet er fortsat organiseret i skoleforvaltningen, og sagen fremsendes i samråd
med skolechef Palle Holm.
Visitation sker i samarbejde med handicapafdelingen.
Handicapafdelingen forbeholder sig ret til at afvise elever, hvis deres optag vurderes at
ville være til skade for Møllehusets fastboende børn.
HØRING OG KOMMUNIKATION
Handicaprådet har godkendt udviklingsplanen 2008 – 2011 for handicapområdet, herunder pkt. 8 omhandlende etablering af STU på Møllehuset. Handicaprådet er løbende orienteret om status for udviklingsplanen. Det er derfor vurderingen, at sagen kan behandles
nu og efterfølgende forelægges handicaprådet til orientering.
INDSTILLING
Det indstilles, at social- og sundhedsudvalget godkender:
1. at STU på Møllehuset fortsætter ud over de forventede 3 år.
2. at tilbuddet udvides til 8 – 10 pladser, primært for Thisted Kommunes egne børn, men
også med mulighed for optag af børn fra andre kommuner.
3. at anlægsudgifterne, 578.976 kr., finansieres af Møllehuset – af overførte midler fra
2007.
4. at sagen oversendes til børne- og familieforvaltningen og –udvalg med henblik på stillingtagen til de driftsmæssige konsekvenser.
Beslutning fra møde i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET den 15-02-2010:
Enstemmigt besluttet at følge indstillingen.
Fremsendes økonomiudvalget til godkendelse af punkt 3.
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 17-03-2010:
Afbud: Jens Vestergaard Jensen, Ole Westergaard
Anbefales enstemmigt.
Det er vedrørende punkt 4 i indstillingen supplerende oplyst af skolechefen, at de driftsmæssige konsekvenser forventes behandlet af børne- og familieudvalget i møde den 23.
marts 2010. Det foreligger indstillet fra forvaltningen herom, at antallet af pladser øges
fra 6 til 10 under forudsætning af, at to pladser sælges til anden kommune, og at udgiftsdækningen sker inden for de på området afsatte midler.
Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 23-03-2010:
Afbud: Arnold Larsen, Henning Holm, Ole Westergaard, Tage Leegaard
Indstilingen enstemmigt vedtaget under forudsætning af, at Børne- og familieudvalget
godkender forvaltningens indstilling.

THISTED BYRÅD
23-03-2010

Side299

THISTED KOMMUNE

THISTED BYRÅD
23-03-2010

Side0

