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78 Formandens orientering
Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 23614
Beslutningstema:
Børnetopmøde den 2. og 3. marts 2006
DGI´s senioridrætskonference 30. september – 1. oktober 2005-08-25

Kulturudvalgets møde 1. september 2005 Punkt 78:
Møde mellem Kulturudvalget og børnehavernes bestyrelser den 20. september 2005 er aflyst.

Bilag:

Kulturudvalget

Dato: 1. september 2005

79 Diverse anlæg 2005 - Kulturudvalget.
Journal nr. 00.01S05 / /Sagsid 23635
Beslutningstema:
Oversigt over forbrug på Kulturudvalgets konto for diverse drift.
Indstilling / Beslutning:

Kulturudvalgets møde 1. september 2005 Punkt 79:
Taget til efterretning.

Bilag:
Udgifter 2005 – Kulturudvalgets diverse drift (el.doc.).
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Blad nr.

80 Andre kulturelle opgaver
Journal nr. 00.01S05 / /Sagsid 23636
Beslutningstema:
Oversigt over forbrug på Kulturudvalgets konto for andre kulturelle opgaver
Indstilling / Beslutning:

Kulturudvalgets møde 1. september 2005 Punkt 80:
Taget til efterretning.

Bilag:
El.doc.: Udgifter 2005 – Kulturudvalgets andre kulturelle opgaver
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81 Beslutning om udskydelse af byggeri og godkendelse af evt. besparelsesforslag vedrørende renovering Hou skole
Journal nr. 82.18.00P20 / /Sagsid 23386
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvorvidt renoveringen skal søges overført til 2006, herunder udsendelse af delentrepriser i fornyet licitation, samt godkendelse af eventuelle besparelsesforslag vedrørende
renoveringen af Hou skole eller bevilling af yderligere 712.000,- kr. til renovering af Hou Skole.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 1. september 2005 Punkt 81:
Udvalget indstiller, at der afholdes fornyet licitation primo 2006 på råhus og tømrerarbejde. Det
indstilles videre, at der bliver tale om indbudt licitation. Udvalget indstiller endelig, at projektet
bespares med 10% på inventar og uforudsete udgifter, i alt kr. 54.000,00.

Sagens indhold:
Der er til renoveringen af Hou skole afsat en anlægsramme på kr. 5 mio. Heraf er der til håndværkerudgifter afsat 3,9 mio. Den 10. august 2005 blev der afholdt licitation. Denne viste en
overskridelse på de anslåede håndværkerudgifter på kr. 658.297,-, ligesom der blev taget fo rbehold for tidsplanen, således at byggeriet først vil kunne iværksættes i 1. kvartal 2006. Årsagen hertil er oplyst til at være, at det ikke er muligt at fremskaffe elementer til byggeriet.
På den baggrund har forvaltningen i lighed med øvrige fortilfælde iværksat en besparelsesrunde
i samarbejde med Hou Skole og arkitekt og der er efterfølgende udarbejdet besparelsesforslag
på kr. 711.590,-. Forslaget vedlægges som bilag.
Ved skrivelse af 15. august 2005 har arkitekten, under henvisning til ovenstående licitationsresultat, anbefalet:
• at byggeriet udsættes til foråret 2006 (efter frosten er ophørt, således er der ikke indregnet
vinterforanstaltning)
• at tømrer- og råhusentrepriserne udbydes i ny indbudt licitation (oplyst mundtligt – årsag:
besparelse i f.t. annonceudgifter)
• at de øvrige entrepriser fastholdes, såfremt det kan lade sig gøre
• at der udarbejdes besparelseskatalog, hvor de enkelte punkter medtages i tilbudslisterne
som særpriser.
Børne- og kulturforvaltningen har som ovenfor nævnt iværksat procedurer m.h.p. indkaldelse af
særpriser og for at såfremt en ny licitation på råhus og tømrerarbejde ikke holder sig indenfor
det afsatte beløb, kan forvaltningen iværksætte byggeriet hurtigere end, hvis man først efter
endt dellicitation skal til at udarbejde besparelseskatalog.
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Børne- og kulturforvaltningen gør dog opmærksom på, at der alternativt søges om en tillægsbevilling på kr. 712.000 yderligere til renoveringen af Hou Skole, idet besparelserne vil reducere
projektet i meget væsentligt omfang. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på yderligere
generelle prisstigninger, samt det forhold, at de faste omkostninger udgør en væsentlig udgift
uanset størrelsen på håndværkerudgifter.
Fra skolebestyrelsen på Hou skole er der indkommet prioritering af de foreslåede besparelser
samt kommentarer til de konsekvenser, som skolebestyrelsen ser ved hver enkelt besparelse.
Brev med kommenterede konsekvenser samt prioriteret liste over besparelsesforslag vedlægges. Skolebestyrelsen anmoder om en tillægsbevilling, som løsning på de skitserede konsekvenser.
Økonomiske konsekvenser:
Vi gør opmærksom på, at kassebeholdningen påvirkes i negativ retning med ovennævnte beløb
såfremt der bevilliges tillægsbevilling, idet vi samtidig understreger, at ultimobeholdningen allerede pt. forventes forringet i forhold til tidligere år, jf. oversigt over kassebeholdningen.
I forbindelse med budgettering af skolerenoveringerne er der fra Indenrigsministeriet meddelt
låneramme til delvis finansiering af Hou Skole. Lånerammen er specifikt givet for 2005, men det
forventes at lånerammen kan overføres til 2006. Der skal specielt søges om tilladelse hertil.
Økonomiafdelingen her ikke yderligere kommentarer til ovenstående.
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
El.doc.: Besparelseskatalog
El.doc.: Brev med kommenterede konsekvenser fra skolebestyrelsen i Hou
El.doc.: Prioriteret liste over besparelsesforslag fra skolebestyrelsen ved Hou skole
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82 Legepladser
Journal nr. 04.03G01 / /Sagsid 23330
Beslutningstema:
Kulturudvalget anmodes om stillingtagen til, om der ønskes opsat nye legeredskaber, der hvor
de hidtidige er nedtaget, hvorvidt ansvar og vedligeholdelsesforpligtelse for legepladser beliggende på arealer ejet af Hals Kommune, men etableret af grundejerforeninger mv., skal præciseres overfor disse. Hvad der skal ske med nuværende legepladser i de byer, hvor der i budgetforslag 2006 er ønske om etablering af nye kommunale legepladser.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse

Kulturudvalgets møde 1. september 2005 Punkt 82:
Udsat.

Sagens indhold:
Forvaltningen har foranlediget, at Hals Kommunes legepladsinspektør har gennemgået de
kommunalt ejede legepladser, hvor Hals Kommune tillige har ansvaret for vedligeholdelse af legeredskaberne, med henblik på at udfærdige en liste over de legeredskaber, som ikke opfylder
de nugældende krav til godkendte legeredskaber. Arbejdet er nu færdiggjort, og der foreligger
en liste over de redskaber, der enten bør fjernes eller renoveres.
Forvaltningen har d. 28. august 2005 afholdt møde med legepladsinspektøren og repræsentanter for Teknisk Forvaltning med henblik på en handle- og tidsplan for det videre forløb. På
baggrund af mødet har forvaltningen anmodet Materielgården om snarest muligt at fjerne de
redskaber, som forvaltningen har skønnet, bør fjernes, og som det skønnedes ikke ville kunne
renoveres i forhold til nugældende regler
Der er i budgettet for 2005 afsat kr. 39.000,- til vedligeholdelse af de kommunalt ejede legepladser. Der er endnu ikke modtaget regning fra Materielgården for fjernelse af redskaberne,
men det forventes, at der vil være et restbeløb, der, såfremt kulturudvalget ønsker det, kan a nvendes til opsætning af nye redskaber, som er sikkerhedsmæssigt godkendt. Forvaltningen har
anmodet Materielgården om at udfærdige en pris for produktion og opsætning af gynger. Denne
forventes oplyst på mødet.
Der er i Hals Kommune en række legepladser, hvor Hals Kommune ejer arealet, men hvor
grundejerforeninger, borgerforeninger og lignende har etableret legepladser. Forvaltningen
foreslår, at der udarbejdes kontrakter med disse, hvori det fremgår, at det er den enkelte forening, der har ansvaret for vedligeholdelse og dermed også for, at redskaberne er i sikkerhedsmæssig godkendt stand. Ejeren af legepladsen skal sikre, at der lægges en hensigtsmæssig inspektions- og vedligeholdelsesplan. Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at Hals Kommunes legepladsinspektør i samarbejde med de respektive foreninger udarbejder en sådan.

Kulturudvalget

Dato: 1. september 2005

Blad nr.

142

Der er til budget 2006 fremsat ønske om, at der afsættes et beløb på kr. 400.000,- til etablering
af legepladser i Ulsted, Hals og Gandrup. Såfremt dette ønske imødekommes, bør der tages
stilling til, om de nuværende legepladser, hvor Hals Kommune både ejer og har ansvaret for
vedligeholdelsen, skal bevares. Beslutninger om eventuel nedlæggelse af legepladser i de byer,
der eventuelt bevilges midler til opførelse af ny kommunal legeplads foreslås dog først taget i
forbindelse med behandlingen af de konkrete projekter.

Økonomiske konsekvenser:

Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
El.doc.: Ansvarsplacering mv. vedrørende legepladser
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83 Vagtordning på tandplejeområdet
Journal nr. 16.21.00G01 / /Sagsid 24854
Beslutningstema:
Stillingtagen til hvorvidt Hals Kommune skal deltage i en amtslig koordineret vagtordning på
tandplejeområdet
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 1. september 2005 Punkt 83:
Indstilles til godkendelse.

Sagens indhold:
Forvaltningen har modtaget en forespørgsel fra Nordjyllands Amt s Koordinationsudvalg, som
bl.a. har til opgave at sikre organiseringen af en vagtordning til ydelse af fornøden tandlægehjælp udenfor sædvanlig behandlingstid.
Fra koordinationsudvalgets side lægges op til, at der etableres en egentlig vagtordning. Der
foreslås to alternativer. Begge alternativer fordrer en medfinansiering fra kommunerne på 25 %
af administrationsudgifterne på henholdsvis kr. 90.974,25 og kr. 130.086,38. Forslagene vedlægges som bilag. Nordjyllands amt oplyser, at man endnu ikke har hørt fra alle kommuner,
men at langt de fleste har tilmeldt sig ordningen. Udgiften for Hals Kommune vil andrage kr.
732,25 baseret på 0,25 x 2.929 (antal børn mellem 0-18 år).
Der er ikke etableret en egentlig vagtordning på området i Hals Kommune. Praksis er, at
Tandlægerne i Gandrup tager de patienter, der måtte være, men der er ikke nogen egentlig koordination.
Forvaltningen har forespurgt Aalborg, Nibe og Sejlflod kommuner, hvorvidt man her har tilmeldt
sig ordningen. Det er telefonisk oplyst, at Aalborg og Nibe Kommuner har tilsluttet sig.
Ifølge bekendtgørelse om tandpleje har amtet en forpligtelse til at sikre koordination på tandplejeområdet, herunder sikre, at der etableres vagtordninger i området til ydelse af fornøden
tandlægehjælp uden for sædvanlig behandlingstid.
Det er ikke lovmæssigt foreskrevet, at kommunerne skal deltage i en vagtordning.
Økonomiske konsekvenser:
Udgiften til en eventuel deltagelse skal finansieres over tandplejens budget.
Personalemæssige konsekvenser:
/
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Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
El.doc.: Nordjyllands Amts dagsordenspunkt vedrørende vagtordning på tandplejeområdet
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84 Eventuelt
Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 23613
Beslutningstema:

Indstilling / Beslutning:

Kulturudvalgets møde 1. september 2005 Punkt 84:
Taget til efterretning.
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