Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

Råderum

ØKdr-006
Økonomiudvalget
Natur, Miljø og Sekretariat

Ønske X

Flemming Bach

I 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

550

550

550

550

Emne
Profitcenter & F3-niveau

Ressource til grundvands- og virksomhedsområdet

Beskrivelse:
Der er gennem de senere år opbygget en ubalance mellem personaleressourcer og opgavemængde indenfor
områderne grundvand og virksomheder/landbrug.
Det medfører, at sagsbehandlingstiderne forlænges, hvilket ikke er i overensstemmelse med Byrådets
forventning om, at vi skal arbejde på at gøre det lettere at drive virksomhed i Vesthimmerlands Kommune.
Den nævnte ubalance har eksisteret i hele kommunens levetid, men er i de senere år blevet forværret som
følge af, at lovgivningens krav til dokumentation mv. er ændret væsentligt. Det betyder, at
sagsbehandlingstiden pr. sag øges, hvilket med en uændret bemanding betyder, at kapaciteten falder.
Dette udgør et stort problem for erhvervslivet som helhed og landbrugserhvervet i særdeleshed, og det betyder
endvidere, at vi får stadig sværere ved at overholde de sagsbehandlingstider, der er fastsat fra centralt hold.
Så vidt vi kan se, er der ikke udsigt til at denne situation forbedres, og vi kan derfor se ind i en fremtid, hvor vi
ikke vil kunne støtte erhvervsudviklingen i samme grad som ønsket.
For at bringe sagsbehandlingskapaciteten tættere på at være i overensstemmelse med opgavemængden vil
det derfor være nødvendigt at tilføre området yderligere personaleressourcer.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
I 2018 har vi måtte indkøbe konsulenthjælp for ca. 50 t.kr. til 5 miljøgodkendelser på virksomhedsområdet for
at undgå, at sagsbehandlingstiden blev uacceptabelt lang.
Til grundvands- og drikkevandsopgaver har vi i dag ca. 1½ årsværk til rådighed. Dette er slet ikke
tilstrækkeligt, og vi har pt. ca. 25 markvandingssager, der afventer behandling.
Vi har modtaget tilbud fra en rådgiver på at lave de 25 sager. Dette tilbud lyder på 404 t.kr.
Desuden har vi over 150 sager, som vi har administrativt forlænget uden den nødvendige sagsbehandling..
Nedenstående tabel sammenligner de nordjyske kommuner indenfor drikkevand-/grundvandsområdet.
Betegnelsen ’Alle anlæg’ dækker over vandværker, markvandingsanlæg, private husholdninger, osv.
Kommune
Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Rebild

Alle anlæg
1066
559
772
588
1811
625
1457

Almene Vandværker
24
18
38
64
64
34
54

Markvanding
116
50
111
83
118
24
75

Thisted
Vesthimmerland
Aalborg

543
1993
2154

37
77
154

56
251
130

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Sagsbehandlingstiden indenfor de nævnte områder antages at have væsentlig betydning for vækst og
udvikling, så den ønskede opnormering vil gøre det lidt lettere at drive virksomhed her i kommunen.
Sagsbehandlingstiden for landbrugsgodkendelser og -tilladelser er steget fra et gennemsnit på 2,4 måneder i
2017 til 4,1 måneder i 2018. Dette skete på trods af, at antallet af meddelte godkendelser i 2018 var væsentligt
lavere end tidligere år.
Samtidig kom der i 2017 et lovmæssigt krav om, at en landbrugstilladelse skal være færdigbehandlet inden 3
måneder – et krav vi kun har kunnet overholde i 75 % af sagerne.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Se ovenstående.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Administrationsbygningen i Farsø er ved at være fyldt op, og den ønskede udvidelse af normeringen vil
betyde, at nogle kommer til at sidde ret klemt.
Konsekvenser for service til borgerne:
Opnormeringen vil betyde kortere sagsbehandlingstider, hvilket især vil komme landbrugserhvervet til gode.
Personalemæssige konsekvenser:
Der er tale om tilførsel af ressource, hvorfor der også forventes at opnås en bedre balance mellem ressourcer
og arbejdsmængde.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Lokal-MED
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

