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Fremrykning af anlægs- og vedligeholdsopgaver

Dato: 26. marts 2020

Supplerende til punkt IV. Fremrykke kommunale anlæg og vedligehold i sag
91 på ØKE den 23. marts 2020.
For at afhjælpe opgavetab og økonomisk tab i det private erhvervsliv – primært lokale håndværkere og deres underleverandører – og for at udnytte, at
en lang række skoler og dagtilbud for tiden står tomme, søges specifikke anlægs- og vedligeholdsprojekter mv. til effektuering i 2020 fremrykket til tidligere
på året end planlagt. Af samme årsag undersøges det frem mod næste Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde, om der er anlægsprojekter, der meningsfuldt
ville kunne fremrykkes fra 2021 til 2020. Dvs. projekter, der er brug for, og
hvor anlægsarbejdet vil kunne påbegyndes i 3. eller 4. kvartal.
Jvf. nedenfor kan det give mening at opdele anlægs- og vedligeholdelsesopgaver i nedenstående kategorier:
1. Igangværende anlæg
a. Her er fokus på at holde projekterne i gang og undgå forsinkelser. (overførsler og 2020 projekter)
2. Igangværende bygningsvedligehold (udvendig, Kommunale Ejendomme)
a. Her er fokus på at holde projekterne i gang og undgå forsinkelser.
3. Ansøgninger om udvidelse af vuggestuekapaciteten
a. SO10 har en rammebevilling på 1,6 mio. kr. til udvidelse af
pladskapaciteten. Bevilling kan evt. gives som ramme i ØKE
mandag.
4. Mulig fremrykning af udvendig vedligehold og anlægsopgaver
5. Generel appel til skoler og dagtilbuds bestyrelser/ledere om at prioritere indvendig vedligeholdelse højt/højere end vanligt.
a. Dagtilbud og skoler har opgaven og midlerne til indvendig vedligeholdelse. Der rekvireres typisk lokale håndværkere til at løse
opgaverne. Skoler og institutioner har ansøgt om overførsler fra
2019 til 2020. Nogle af disse midler er tiltænkt vedligeholdelsesopgaver.
Nedenstående tabel viser det samlede mulig omfang på kategori 4:
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Udvendig vedligehold
Fremrykning i 2020

6,4

Fremrykning til 2020

6,6

0,5

Anlægsopgaver
Fremrykning i 2020

2,0

Fremrykning til 2020
I alt

2,4
15,0

2,9

Hertil kommer fremrykning af og ekstra indvendig vedligehold på særligt BFU’s område (Kategori 5)
Specifikationen af ovenstående fremgår af underbilag.
Der er peget på meningsfulde forslag. Der tages dog et generelt forbehold for, at der fortsat
vil være en ekspeditionstid til myndighedsbehandling af både større anlægsopgaver og f.eks.
lovliggørelsessager. Tilsvarende gøres opmærksom på ekspeditionstid hos eksterne parter,
herunder certificerede brandrådgivere og certificerede statikere, som følge af de nye retningslinjer i Bygningsreglementet 2018.
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