Høringssvar til budgetmateriale for budget 2018, august 2017.

MED-Udvalget i Center for Teknik og Miljø har følgende kommentarer til det administrative
sparekatalog:
TMU-52-03: Det er usikkert at der kommer de anførte indtægter, da projektet p.t. ikke
følger tidsplanen.
TMU-52-04: De bornholmske havne er et aktiv for Bornholm bl.a. i forbindelse med
outdoorturismen. De mange gæster i og på havnene efterspørger personlig service,
hvorfor en reduktion i bemandingen kan være bekymrende henset til
kommunalbestyrelsens overordnede målsætninger for udvikling af Bornholm.
TMU-55-02: Center for Teknik og Miljø er bekymrede over forslagets konsekvenser i
form af forringelse af service for øens befolkning og især den voksende
Outdoorturisme – især henset til ønsket om at udvide sæsonen for turister.
TMU-55-05: Center for Teknik og Miljø er bekymrede over forslagets konsekvenser i
form af forringelse af service for øens befolkning og især den voksende
Outdoorturisme – især henset til ønsket om at udvide sæsonen for turister.
TMU-55-07: Center for Teknik og Miljø er bekymrede for hvorledes påbud og andre
officielle skrivelser når borgere, der er fritaget for brug af eboks. Der vil skulle findes
et alternativ for at få sendt breve. Dette vil blive en ny opgave for centeret.
TMU-55-08: Center for Teknik og Miljø finder at forslaget er for upræcist formuleret til
at det kan afgøres hvori besparelsen består. Samtidig bemærkes, at begrundelsen er
enslydende med TMU-55-09.
Center for Teknik og Miljø finder videre at den generelle stand af de kommunale
bygninger er af en sådan beskaffenhed, at yderligere besparelser på området ikke
kan anbefales.
TMU-55-09: Center for Teknik og Miljø finder at der bør tages hensyn til den
generelle stand af de kommunale toiletter henset til serviceniveau for øens
befolkning og den voksende Outdoorturisme – især henset til ønsket om at udvide
sæsonen for turister.
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TMU-55-10: Center for Teknik og Miljø bemærker, at raten af indbrud er 0 % på
adresser med en vagtaftale. Dette kunne være et argument for at udvide ordningen
frem for at skære den væk.
ØPU-62-04: Center for Teknik og Miljø finder det bekymrende at reducere på
grundlaget for MED-organisationen. For at MED-organisationen skal kunne have den
kollektivt aftalte effekt er det nødvendigt at sikre alle medlemmers uddannelse og
kompetencer indenfor MED-systemet. Samtidig kunne besparelsen have
uhensigtsmæssige afledte effekter i forhold til arbejdsmiljøområdet og den generelle
indsats på trivselsområdet.
MED-udvalget vil desuden gøre kommunalbestyrelsen opmærksom på at samtidig med at vi kan
glæde os over at det generelt går godt på Bornholm, betyder det også et stigende pres og behov
for øgede ressourcer til sagsbehandling af de mange aktiviteter på øen.
Mange nye aktiviteter kræver nye lokalplaner, flere bysamfund ønsker at få udarbejdet
helhedsplaner og kommunalbestyrelsen har også egne ønsker om bygge- og udviklingsprojekter.
MED-udvalget støtter derfor et forslag om opprioritering af planområdet med en ekstra
planlægger. Opprioriteringsforslaget er bilagt.
Den stigende aktivitet ses også i byområder med bevarende lokalplaner. Mange boligejere har
ønsker om om- og tilbygninger på deres boliger. Samtidig er kompleksiteten af sagerne stigende
og fx ser vi også i højere grad mange sager om opsætning af master eller trådløse antenner til
forbedring af både mobil og fiberforbindelser. Den eksisterende bemanding med 2 medarbejdere
er derfor utilstrækkelig og sagsbehandlingstiden er øget drastisk de seneste måneder, hvor et
stigende antal sager nu har betydet en sagsmængde med over 150 verserende sager. Ideelt bør
sagsbehandlerne ikke sidde med mere end ca. 20-25 verserende sager ad gangen. MED-udvalget
støtter derfor et forslag om opprioritering af byggeområdet med en ekstra byggesagsbehandler til
håndtering af bevaringssager. Opprioriteringsforslaget er bilagt.
På vegne af MED-udvalget i Center for Teknik og Miljø
Louise Lyng Bojesen / Ilsebil Hansen
Formand
Næstformand
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Bilag høringssvar Center for Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

52 Teknik og Miljø

Center:

Center for Teknik og Miljø

Emne:

Planlægger

Forslag nr.

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Merudgift

2019

2020

2021

0

0

0

0

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

Afledt mindreudgift
Nettoudvidelse
- heraf udvidelse på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
I Plan og Projekter er tilknyttet 6 årsværk til opgaver indenfor kommuneplanlægning, lokalplanlægning og
byplanlægning. Med den positive udvikling af Bornholm følger mange nye opgaver indenfor planlægning og krav om
hurtigere reaktionshastighed på henvendelser fra virksomheder i vækst og aktører indenfor omdannelse af havne,
erhvervsområder og bydele. Hertil kommer et paradigmeskift fra staten i de senere år, som fordrer mere præcise og
velargumenterede retningslinjer i den kommunale planlægning. Det udfordrer f.eks. langt de fleste gældende lokalplaner
i så høj en grad, at de bør revideres, så lokalplanernes bestemmelser lever op til intentionerne.
[hvilke organisatoriske og driftsmæssige konsekvenser har forslaget, herunder afledte konsekvenser på andre områder]
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget betyder en højere service for erhverv og borgere på Bornholm. Det betyder blandt andet at CTM kan være
mere på forkant med plangrundlag for udviklingen af Bornholm, så f.eks. væksttiltag og byudvikling kan gennemføres
bedre og hurtigere. I øjeblikket er CTM ofte tidsmæssigt og ressourcemæssigt på bagkant i forhold til de forventninger
erhvervslivet har til at handle.
[hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service]
Konsekvenser for delmål:
Forslaget understøtter Teknik- og Miljøudvalgets ønsker om områdefornyelse, borgerinddragelse og større
borgertilfredshed.
[hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det]
Andre bemærkninger til forslaget:
Direktionen har drøftet forslaget i regi af tilflytterkampagnen.
[Fx om forslaget modsvares af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt]
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Bilag høringssvar Center for Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

52 Teknik og Miljø

Center:

Center for Teknik og Miljø

Emne:

Byggesagsbehandler til bevaringssager

Forslag nr.

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Merudgift

2019

2020

2021

0

0

0

0

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

Afledt mindreudgift
Nettoudvidelse
- heraf udvidelse på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
I Teknik og Miljø er tilknyttet 2 medarbejdere til sagsbehandling af byggesager i områder med bevarende lokalplaner.
Med den positive udvikling på Bornholm har vi set et stærkt stigende antal ansøgninger om ny-, om- og tilbygninger i
områder med bevarende lokalplaner. Samtidig er kompleksiteten af sagerne stigende ligesom forventninger fra
bygherre, naboer og evt lokale borgerforeninger ofte kan være modstridende med øget behov for sagsbehandling til
følge. Desuden opleves et stigende antal sager om fx master og opsætning af trådløse antenner som følge af ønsker og
behov for bedre mobil- og fiberdækning.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
For nærværende har Teknik og Miljø ikke mulighed for at leve op til de politisk fastsatte målsætninger om
sagsbehandlingstiden for bevaringssager. Den stigende tilgang af sager betyder at der nu er over 150 verserende sager
til de 2 sagsbehandlere. Ideelt bør sagsbehandlerne ikke sidde med mere end 20-25 verserende sager ad gangen
såfremt målsætningerne skal overholdes.
Ansættelse af en ekstra sagsbehandler vil derfor forbedre den nuværende tilbudte service.
Teknik og Miljø har internt længe fokuseret på at organisere sagsbehandlingen optimalt. Således kan det ses at vi i
2016 fra 1/1-31/7 modtog 162 sager og fik afgjort 66 sager i samme periode. I 2017 har vi fra 1/1-31/7 modtaget 205
sager og afgjort 93 sager i samme periode. Det øgede antal afgjorte sager kan dog ikke følge med det stigende antal
modtagne sager, hvorfor en tilførsel af yderligere ressourcer til området er nødvendig.
Konsekvenser for delmål:
Forslaget understøtter de politisk fastsatte sagsbehandlingstider samt Teknik- og Miljøudvalgets ønsker om fokus på
erhvervsvenlighed og større borgertilfredshed.

Andre bemærkninger til forslaget:

[Fx om forslaget modsvares af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt]
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