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1.

Henvendelse fra Anders Broholm (V) vedrørende Ungebyråd

Sagsfremstilling
Anders Broholm (V) har bedt om at følgende optages på byrådets dagsorden.

Åben sag
Sagsnr: 14/1194
Forvaltning: LS
Sbh: abar
Besl. komp: BR

Forslag til Frederikshavn Byråd af Anders Broholm, Byrådsmedlem.
Ungebyråd
Den 12. november 2013 deltog næsten alle politiske partier i det store
ungevalgmøde i Arena Nord i forbindelse med kommunalvalget. Under debatten
blev der fra de unges side stillet forslag om at oprette et ungebyråd.
Jeg lovede – i lighed med næsten alle øvrige paneldeltagere – at arbejde for, at der
oprettes et ungebyråd i Frederikshavn Kommune.
Det er en rigtig god ide at skabe en platform for de helt unge i vores kommune,
hvor de får mulighed for at komme til orde overfor os politikere. Derfor støtter jeg
varmt op om ideen med et ungebyråd og ønsker at byrådet nu sætter gang i det.
For mig at se vil det være oplagt at nedsættes en lille politisk styregruppe, der kan
arbejde med hvordan udformningen skal være, herunder valg til ungebyrådet,
funktionsperiode, opgaver mv.
Jeg synes, det er vigtigt, at ungebyrådet forankres i forvaltningen tæt på
borgmesteren, således det gives vægt og ikke blot bliver ved de flotte ord.
Jeg foreslår:
1. Byrådet beslutter at der oprettes et ungebyråd i en eller anden form.
2. At der nedsættes en lille politisk styregruppe på 3-5 byrådsmedlemmer, der
sammen med forvaltningen, udarbejder et forslag til struktur mv.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt
Styregruppen består af flg.:
Birgit S. Hansen (A), Anders Broholm (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Anders
Brandt Sørensen (A), Christina Lykke Eriksen (F) og Hanne Bøgsted (O).
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2.

Valg/indstilling af medlemmer til det fælleskommunale

beboerklagenævn
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/5380
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Der er i henhold til Almenlejelovens kapitel 17, §§96-98, jf. lovbekendtgørelse nr.
961 af 11. august 2010, nedsat et beboerklagenævn, som er oprettet i fællesskab
med Læsø kommune. Efter aftale med Læsø kommune indstiller/udpeger
Frederikshavn Byråd medlemmerne i nævnet.
Nævnet består af 3 medlemmer, som alle udpeges for indtil 4 år, heraf en formand,
som skal være jurist. Formanden og en suppleant for denne beskikkes af
direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet.
De 2 andre medlemmer og suppleanter for disse udpeges af byrådet efter indstilling
af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og
de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige
med hensyn til almene boligforhold.
Endelig skal der udpeges en socialt sagkyndig og en suppleant for denne, der
deltager i behandling af sager om tvister efter kapitel 13. Den socialt sagkyndige
udpeges af byrådet.
Det foreslås, at byrådet indstiller til direktøren for Statsforvaltningen, at den
hidtidige formand cand. jur. Mogens Eeg, Gæstgiverstien 9, Skagen, beskikkes
som formand, og den hidtidige suppleant for denne, cand. jur. Ole Kirkegaard
Nyboe, Bælumvej 1, Terndrup, beskikkes som suppleant for formanden, gældende
for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.
De almene boligorganisationer indstiller Helle Dam Jensen, Bispehaven 6, Elling
som medlem, og som suppleant for denne Bodil Jensen, Tolnevej 313, Sindal,
gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.
Lejernes Landsorganisation indstiller Kurt Trier Pedersen, Danevej 31 2. th.,
Skagen som medlem, og som suppleant for denne indstilles Paw Allan Møller
Christensen, Fyrkildevej 4, st. tv., Aalborg Øst, gældende for perioden 1. januar
2014 til 31. december 2017.
Som socialt sagkyndig indstilles Peter Jensen, Svanekevej 10, Frederikshavn, med
Helle Jensen Christensen, Sandvej 16, Frederikshavn, som suppleant, gældende
for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.
Alle de indstillede er villige til at modtage valg.
Indstilling
Det indstilles til byrådet, at
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Det indstilles til direktøren for Statsforvaltningen, at Mogens Eeg beskikkes
som formand for det fælleskommunale beboerklagenævn, og at Ole
Kirkegaard Nyboe beskikkes som suppleant for formanden



Helle Dam Jensen udpeges om medlem af beboerklagenævnet som
repræsentant for udlejerne med Bodil Jensen som suppleant



Kurt Trier Pedersen udpeges som medlem af beboerklagenævnet som
repræsentant for lejerne, med Paw Allan Møller Christensen som suppleant



Peter Jensen udpeges som socialt sagkyndig med Helle Jensen
Christensen som suppleant

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Stedfortrædere
Mogens Eeg (formand)
Helle Dam Jensen (udlejerrep.)

Ole Kirkegaard Nyboe
Bodil Jensen (udlejerrep.)

Kurt Trier Pedersen (lejerrep.)

Paw Allan Møller Christensen
(lejerrep.)

Peter Jensen (social sagkyndig)

Helle Jensen Christensen
(social sagkyndig)
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3.

Valg af indtil 6 medlemmer af Bevillingsnævnet

Sagsfremstilling
Jf. § 10 stk. 3 i Restaurationsloven, lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010,
kan kommunalbestyrelsen nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der
efter denne lov er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Åben sag
Sagsnr: 13/5428
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger og giver tilladelse til udvidet
åbningstid til restaurationer.
Bevillingsnævnet består af politidirektøren og op til 6 andre medlemmer. Personer,
der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af nævnet.
For at sikre branchekendskab kan repræsentanter fra restaurationsbranchen
udpeges som medlemmer af nævnet. HORESTA (arbejdsgiverne) og 3F
(arbejdstagerne) har hver indstillet en person til nævnet.
HORESTA indstiller Direktør Lars Dannervig fra Best Western Hotel Herman Bang
som repræsentant for arbejdsgiverne.
3F indstiller konsulent Finn Jenne som arbejdstagerrepræsentant
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger de to indstillede personer fra HORESTA og 3F
samt fire andre medlemmer til nævnet.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Birgit S. Hansen, A
Christina Lykke Eriksen, F
Pia Karlsen, V
Jytte Høyrup, V
For Horesta: Lars Dannervig
For 3F: Finn Jenne

Frederikshavn Byråd - Referat - 29. januar 2014

Side 12 af 134

4.

Valg af medlemmer og stedfortrædere til

Folkeoplysningsudvalget
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/5272
Forvaltning: LS
Sbh: ufbo
Besl. komp: BR

Jf. § 3 i Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn Kommune
gældende 1. januar 2014 består udvalget af 8 medlemmer.
3 medlemmer vælges af byrådet blandt dets medlemmer, dog således at
medlemmerne skal være repræsenteret i henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget,
Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget, hvor den siddende formand for
Kultur- og Fritidsudvalget er født medlem af Folkeoplysningsudvalget.
Folkeoplysningsudvalget udpeger selv sin formand.
1 medlem udpeges af byrådet efter indstilling fra foreninger, hvis virksomhed
hovedsagelig omfatter folkeoplysende voksenundervisning.
4 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra foreninger, hvis virksomhed
hovedsagelig omfatter frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Idrætssamvirket
Frederikshavn Kommune indstiller 2 medlemmer og Frederikshavn Ungdoms
Fællesråd indstiller 2 medlemmer.
For hvert område iht. ovenstående 3 grupperinger vælges suppleanter i prioriteret
rækkefølge, dog kun 1 suppleant for den folkeoplysende voksenundervisning.
Folkeoplysningsudvalget har til formål at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i
henhold til folkeoplysningsloven inden for de økonomiske rammer som fastsættes
af byrådet. De overordnede retningslinjer for Folkeoplysningsudvalgets arbejde er
fastlagt i den kommunale folkeoplysningspolitik
Indstilling
Det indstilles, at byrådet


udpeger 3 byrådsmedlemmer, heraf 1 medlem fra Børne- og
Ungdomsudvalget, 1 medlem fra Sundhedsudvalget samt formanden for
Kultur- og Fritidsudvalget.



udpeger 3 stedfortrædere i prioriteret rækkefølge



godkender det udpegede medlem og suppleant fra ”foreninger, hvis
virksomhed hovedsagelig omfatter folkeoplysende voksenundervisning”:
Medlem: Børge Jensen, DOF (Dansk Oplysnings Forbund) Frederikshavn –
stedfortræder: Finn Bang, LOF (Liberalt Oplysnings Forbund)
Frederikshavn



godkender de udpegede medlemmer og suppleanter fra Idrætssamvirket
Frederikshavn Kommune:
Medlem: Karina Gaihede – stedfortræder: Johnny Risager Jørgensen
Medlem: Else Schaltz – stedfortræder: Hasse Christensen



godkender de udpegede medlemmer og suppleanter fra Frederikshavn
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Ungdoms Fællesråd:
Medlem: Henrik Carlsen – stedfortræder: Birgitte Jensen
Medlem: Steen Jensen – stedfortræder: Alif Kracht
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Stedfortrædere
Bent H. Pedersen, A (Børne- &
Ungdomsudvalget)

Bahram Dehghan, A

Brian Kjær, A (Sundhedsudvalget)

Irene Hjortshøj, A

Mogens Brag, V (Kultur- og
Fritidsudvalget)

Frode Thule Jensen, V

Folkeopl. Voksenundervisning:

Folkeopl. Voksenundervisning:

Børge Jensen, DOF
Idrætssamvirket:

Finn Bang, LOF
Idrætssamvirket:

Karina Gaihede
Else Schaltz

Johnny Risager Jørgensen
Hasse Christensen

Frh. Ungdoms Fællesråd:
Henrik Carlsen

Frh. Ungdoms Fællesråd:
Birgitte Jensen

Steen Jensen

Alif Kracht
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5.

Valg af 2 medlemmer samt minimum 2 stedfortrædere til

Bygningsforbedringsudvalget
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/5275
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. Forretningsorden for Bygningsforbedringsudvalget i Frederikshavn kommune
består udvalget af 5 medlemmer – heraf 2 kommunale repræsentanter samt 1 eller
flere stedfortrædere for hvert medlem.
Bygningsforbedringsudvalgets formål er at yde støtte til renovering af
bevaringsværdige beboelsesbygninger i hele kommunen og forsamlingshuse i
landdistrikterne.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger


2 kommunale repræsentanter samt 1 eller flere stedfortrædere for hver
repræsentant

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer

Stedfortrædere

Per Beck Christensen, A

Leo Svendsen, A

Henrik Buchhave, V

Jens Ole Jensen, V
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6.

Valg af 3 medlemmer til Den selvejende institution

Frederikshavn Produktionsskole
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6605
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 3 i Vedtægter for Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole
består bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger byrådet i Frederikshavn
Kommune 3 medlemmer.
Det er skolens formål jf. Lov om produktionsskoler at tilbyde undervisningsforløb,
der er baseret på praktisk arbejde og produktion, og som skal styrke deltagernes
personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på
det almindelige arbejdsmarked.
Indstilling
Der indstilles, at byrådet udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Birgit S. Hansen, A
Christina Lykke Eriksen, F
Helle Madsen, V
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7.

Valg/indstilling af medlemmer til det fælleskommunale

huslejenævn
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/5385
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Der er i henhold til boligreguleringslovens kapitel 6 nedsat et huslejenævn, som er
oprettet i fællesskab med Læsø kommune. Efter aftale indstiller/udpeger
Frederikshavn Byråd medlemmerne i nævnet.
Nævnet består af 3 medlemmer, heraf en formand, som skal være jurist.
Formanden og en suppleant for denne beskikkes af direktøren for
Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet.
De to andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling af henholdsvis de større
udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være
kendt med huslejeforhold. Findes der ikke større udlejerforeninger eller
lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af byrådet fastsat frist
indstilling om valg af medlemmer til nævnet, så foretager byrådet valg af
nævnsmedlemmer.
I sager om tvister efter §§ 79 a-79 c i lejeloven tiltrædes nævnet af en person, der
er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af
byrådet.
Som formand forslås, at byrådet indstiller til direktøren for Statsforvaltningen, at
den hidtidige formand, Ole Kirkegaard Nyboe, Bælumvej 1, Terndrup, beskikkes
som formand, og den hidtidige suppleant Mogens Eeg, Gæstgiverstien 9, Skagen,
beskikkes som suppleant for formanden, gældende for perioden 1. januar 2014 til
31. december 2017.
Lejernes Landsorganisation i Nordjylland indstiller Paw Allan Møller Christensen,
Fyrkildevej 4, st.tv., Aalborg Øst, som medlem, og som suppleant for denne Kurt
Trier Pedersen, Danevej 31, 2.th., Skagen, for perioden 1. januar 2014 til 31.
december 2017.
Frederikshavn Grundejerforening på udlejersiden indstiller Villy Møller, Istedvej 37,
Frederikshavn, som medlem, og som suppleant for denne Bodil Jensen, Tolnevej
313, Sindal, for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.
Som socialt sagkyndig indstilles Peter Jensen, Svanekevej 10, Frederikshavn, med
Helle Jensen Christensen, Sandvej 16, Frederikshavn, som suppleant, for perioden
1. januar 2014 til 31. december 2017.
Alle de indstillede er villige til at modtage valg.
Indstilling
Det indstilles til byrådet, at
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Det indstilles til direktøren for Statsforvaltningen, at Ole Kirkegaard Nyboe
beskikkes som formand for det fælleskommunale huslejenævn, og at
Mogens Eeg beskikkes som suppleant for formanden.



Paw Allan Møller Christensen udpeges som repræsentant for lejerne, med
Kurt Trier Pedersen som suppleant



Villy Møller udpeges som repræsentant for udlejerne, med Bodil Jensen
som suppleant



Peter Jensen udpeges som socialt sagkyndig med Helle Jensen
Christensen som suppleant.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Stedfortrædere
Ole Kirkegaard Nyboe (formand)
Villy Møller (udlejerrep.)

Mogens Eeg
Bodil Jensen (udlejerrep.)

Paw Allan Møller Christensen
(lejerrep.)

Kurt Trier Pedersen
(lejerrep.)

Peter Jensen (social sagkyndig)

Helle Jensen Christensen
(social sagkyndig)
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8.

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Den erhvervsdrivende

Fond Skagen Uddannelsescenter
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6537
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 4 i vedtægter for Den erhvervsdrivende Fond Skagen Uddannelsescenter
består bestyrelsen af 5-7 medlemmer, heraf en repræsentant fra Frederikshavn
Byråd.
Fondens formål er bl.a., at


koordinere alle bestræbelser for etablering af uddannelsesmuligheder og
kompetenceudvikling efter folkeskolen



udmønte disse bestræbelser i etableringen af undervisningstilbud indenfor
flest mulige relevante uddannelser



formidle kursusaktivitet og understøtte medarbejder- og
organisationsudvikling i virksomheder og organisationer

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger en repræsentant til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Erik Kyed Trolle, A
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9.

Valg af 1 medlem til Frederikshavn Handelsskole

Sagsfremstilling
Jf. § 4 i Vedtægt For Frederikshavn Handelsskole består bestyrelsen af 12
medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem til bestyrelsen.

Åben sag
Sagsnr: 13/3180
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Skolens formål er, i overensstemmelse med lovgivningen


at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse
og undervisning



at gennemføre indtægtsdækket virksomhed



at udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende
foranstaltninger



at gennemføre udlagt undervisning efter aftaler med et erhvervsakademi
eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi



i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte
administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Birgit S. Hansen, A
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10. Valg af 1 medlem til Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus
Sagsfremstilling
Jf. § 4 i Vedtægt for Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus består bestyrelsen af
7 medlemmer – heraf udpeger byrådene i regionen i forening 1 medlem.

Åben sag
Sagsnr: 13/3025
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Det er byrådet i Frederikshavn Kommune, som hjemstedskommune for gymnasiet,
der udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det
fyldte 70. år.
Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og
lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Birgit S. Hansen, A
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11. Valg af 1 medlem til Repræsentantskabet for Vendsyssel
SportsCollege
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/3293
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 4 i Vedtægter for Vendsyssel Sportscollege består repræsentantskabet blandt
andet af 1 repræsentant fra Frederikshavn Kommune.
Foreningens formål er at give unge mennesker en seriøs, målrettet og kvalitativ
sportslig udvikling inden for udvalgte sportsgrene i samarbejde med Frederikshavn
Handelsskole, EUC Nord og Frederikshavn Gymnasium.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til repræsentantskabet.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Renate Weilov, A
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12. Vedtægtsændring - Integrationsråd
Sagsfremstilling
Jf. § 2 i Vedtægter for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd består rådet af 21
medlemmer, heraf udpeger byrådet 3 byrådsmedlemmer samt 3 personlige
stedfortrædere for disse jf. § 4.

Åben sag
Sagsnr: 14/1151
Forvaltning: LS
Sbh: phjc
Besl. komp: BR

Andre kommuners sammensætning af Integrationsråd har været undersøgt, og
som følge heraf indstilles det, at vedtægterne ændres således at rådet fremover
består af 13 medlemmer.
Det indstilles endvidere, at Integrationsrådet fremover bliver høringsberettiget inden
for de områder, der berører kommunens integrationsindsats (social, beskæftigelse,
kultur osv.).
Indstilling
Det indstilles, at byrådet godkender vedtægtsændringen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.
Bilag
Vedtægtsændring - Frederikshavn Kommunes Integrationsråd (dok.nr.14539/14)
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13. Valg af medlemmer samt stedfortrædere til Frederikshavn
Kommunes Integrationsråd
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/5391
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Under forudsætning af byrådets godkendelse af ændringsforslag til Vedtægter for
Frederikshavn Kommunes Integrationsråd, består rådet af 13 medlemmer, heraf
udpeger byrådet 3 byrådsmedlemmer samt 3 personlige stedfortrædere for disse jf.
§ 4.
7 medlemmer udpeges af byrådet blandt medlemmer af lokale flygtninge- og
indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Hertil udpeges
stedfortrædere.
Endvidere udpeges 3 medlemmer blandt personer med tilknytning til
skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen.
Rådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er
effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådet er
endvidere rådgivende i udformningen af byrådets integrationspolitik og skal høres
om alle forslag (sociale, beskæftigelse, kulturelle osv.) som berører kommunens
borgere af anden etnisk oprindelse end dansk.
Herudover kan integrationsrådet af egen drift, eller efter anmodning, afgive
vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen.
Indstilling
Det indstilles, at


byrådet udpeger 3 byrådsmedlemmer samt 3 personlige stedfortrædere til
rådet



byrådet godkender følgende 7 medlemmer af lokale flygtninge- og
indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen:
- Amanda Melanie Dennehy
- Azam Stavad
- Elizaveta Zhukova Wilhelmsen
- Michael Wanbawi
- Mohammad Rafieh Norani
- Timur Shah
- Yasmin Mellrose
Stedfortrædere:
- Irina Izutina
- Lingathasan R. Sornaligam
- Melissa Annie Wanjiru Petersen
- Safet-Sajo Bralic
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- Ange Bola Munyamanzi
- Nerkiz Mesto


byrådet godkender følgende 2 medlemmer med tilknytning til lokale
foreninger:
- Lone Høxbroe Pedersen, FUF
- Ciara Ryan, frivillig/DRK
På et senere byrådsmøde vil blive udpeget et medlem med tilknytning til
skolebestyrelser.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Stedfortrædere
Bahram Dehghan, A
Brian Kjær, A
Ida Skov, Ø
Jytte Høyrup, V

Erik Kyed Trolle, A
Helle Madsen, V

Flygtninge- og

Flygtninge- og

indvandrerforeninger:
Amanda Melanie Dennehy

indvandrerforeninger:
Irina Izutina

Azam Stavad
Elizaveta Zhukova Wilhelmsen

Lingathasan R. Sornaligam
Melissa Annie Wanjiru Petersen

Michael Wanbawi
Mohammad Rafieh Norani

Safet-Sajo Bralic
Ange Bola Munyamanzi

Timur Shah

Nerkiz Mesto

Yasmin Mellrose
Lokale foreninger:
Lone Høxbroe Pedersen, FUF
Clara Ryan, frivillig/DRK
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14. Valg af 8 byrådsmedlemmer og 8 personlige stedfortrædere
som delegerede til Kommunernes Landsforening´s
kommunalpolitiske topmøde

Åben sag
Sagsnr: 13/5626
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Sagsfremstilling
Jf. § 4 i KL’s love vælger KL’s medlemskommuner 1 stemmeberettiget delegeret for
hver påbegyndte 8000 indbyggere i kommunen. Samtidig vælger
kommunalbestyrelsen stedfortrædere for de delegerede.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 8 byrådsmedlemmer som delegerede og 8
personlige stedfortrædere til KL’s kommunalpolitiske topmøder i 2014 – 2017.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer

Personlige stedfortrædere

Birgit S. Hansen, A
Bjarne Kvist, A

Erik Kyed Trolle, A
Jørgen Tousgaard, A

Ole Rørbæk Jensen, A
Ida Skov, Ø

Anders Brandt Sørensen, A
John Karlsson, A

Pia Karlsen, V

Lars Møller, V

Anders Broholm, V
Mogens Brag, V

Mette Hardam, V
Jytte Høyrup, V

Flemming Rasmussen, O

Carsten Sørensen, O
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15. Valg af 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere til
fælles Skatte- og Vurderingsankenævn Vendsyssel
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/5421
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. Skatteforvaltningslovens § 8 indstiller byrådet kandidater og suppleanter til
kommunens pladser i ankenævnet.
Antallet af skatte- og vurderingsankenævn er ændret i forhold til den nuværende
struktur.
Der har i indeværende periode været en forsøgsordning med oprettelse af fælles
skatte- og vurderingsankenævn på Bornholm, denne ordning bliver i den
kommende periode udvidet til at omfatte 10 fællesankenævn. Et af disse er Skatteog Vurderingsankenævn Vendsyssel, der dækker kommunerne Brønderslev,
Frederikshavn, Hjørring og Læsø.
Frederikshavn Kommune er tildelt 2 pladser.
Skatte- og Vurderingsankenævnet behandler klager over told- og
skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer, samt
klager over Told- og skatteafgørelser efter Lov om vurdering af landets faste
ejendomme og Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.
Funktionsperioden for de nuværende Skatteankenævn og Vurderingsankenævn
udløber 30. juni 2014, det nye Fællesankenævn Vendsyssels funktionsperiode
begynder den 1. juli 2014, og efter den nuværende lovgivning bliver medlemmer og
suppleanter valgt for en 4-årig periode.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere til
Skatte- og Vurderingsankenævn Vendsyssel.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem

Stedfortræder

Stig Lundbo, A

Mogens Vestergaard
Pedersen, A

Frode Thule Jensen, V

Mogens Brag, V
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16. Valg af 2 medlemmer og 1 stedfortræder til bestyrelsen for
Sundhedshus Sæby I/S

Åben sag
Sagsnr: 13/23020
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Sagsfremstilling
Af Sundhedshus Sæbys interessentskabskontrakt fremgår, at byrådet udpeger 2
medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen.
Interessentskabets formål er at eje og drive et sundhedshus med henblik på
udlejning i overensstemmelse med sundhedslovens § 205a-b.
Sundhedshuset skal udleje lokaler til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer og 1 stedfortræder til bestyrelsen
for Sundhedshus Sæby.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer

Stedfortræder

Irene Hjortshøj, A
Anders Broholm, V

Brian Kjær, A
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17. Valg af 3 byrådsmedlemmer og 4 personlige stedfortrædere
til valgbestyrelsen vedrørende Europa-Parlamentsvalg
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/22342
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 16 i LBK nr. 126 af 11. februar 2013 Europa-Parlamentsvalgloven vælger
kommunalbestyrelsen 4 medlemmer til valgbestyrelsen.
Den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem, udpeger tillige en
stedfortræder.
Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen.
Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag, og forestår den endelige
opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet, ud over borgmesteren (født formand), udpeger 3
byrådsmedlemmer samt 4 stedfortrædere for de valgte til valgbestyrelsen. Desuden
udpeges en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer

Stedfortrædere

Birgit S. Hansen, A (formand)
Bjarne Kvist, A

Kenneth Bergen, A
Jens Hedegaard Kristensen, A

Lars Møller, V (næstformand)

Jens Ole Jensen, V

Kristina Lilly Frandsen, V

Pia Karlsen, V
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18. Valg af 3 byrådsmedlemmer og 4 personlige stedfortrædere
til valgbestyrelsen vedrørende folketingsvalg
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/5424
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 24, stk. 1, nr. 1 i LBK 128 af 11. februar 2013 Folketingsvalgloven vælger
kommunalbestyrelsen 4 medlemmer til valgbestyrelsen.
Den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem, udpeger tillige en
stedfortræder.
Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen jf. § 24, stk. 4.
Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige
opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet, ud over borgmesteren (født formand), udpeger 3
byrådsmedlemmer samt 4 stedfortrædere for de valgte til valgbestyrelsen. Desuden
udpeges en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer

Stedfortrædere

Birgit S. Hansen, A (formand)
Bjarne Kvist, A

Kenneth Bergen, A
Jens Hedegaard Kristensen, A

Lars Møller, V (næstformand)

Jens Ole Jensen, V

Kristina Lilly Frandsen, V

Pia Karlsen, V
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19. Valg af 4 byrådsmedlemmer samt 5 personlige
stedfortrædere til valgbestyrelsen vedrørende kommunale valg
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/5425
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 13 stk. 1 i LBK 127 af 11. februar 2013 Kommunal- og regionalvalgloven,
vælger hver kommune en valgbestyrelse, og af § 14 stk. 1 fremgår, at
valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, der vælges af
kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg. Den gruppe, der har valgt et medlem,
udpeger tillige en stedfortræder. Borgmesteren er formand jf. § 14 stk. 1.
Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:





Modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund
og valgforbund
Tilvejebringer stemmesedler og opslag
Forestår den endelige opgørelse af afstemningen
Forestår opgørelsen af valget

Indstilling
Det indstilles, at byrådet ud over borgmesteren (født formand) udpeger 4
byrådsmedlemmer samt 5 stedfortrædere for de valgte til valgbestyrelsen. Desuden
udpeges en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Birgit S. Hansen, A (formand)

Stedfortrædere
Kenneth Bergen, A

Bjarne Kvist, A

Jens Hedegaard Kristensen, A

Lars Møller, V (næstformand)
Kristina Lilly Frandsen, V

Jens Ole Jensen, V
Pia Karlsen, V

Carsten Sørensen, O

Karsten Drastrup, O
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20. Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd, tilforordnede og
valgsekretariat til fremtidige valg i byrådsperioden 2014 - 2017
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 14/136
Forvaltning: LS
Sbh: mall
Besl. komp: BR

Når der afholdes valg udpeger byrådet et antal valgstyrere og valgtilforordnede til
hvert valgsted.
Der er 22 valgsteder i Frederikshavn Kommune, hvor der hidtil er blevet valgt 5
valgstyrere. Der kan vælges op til 9 valgstyrere pr. valgsted. De 8 af valgstederne
har under 700 stemmeberettigede vælgere. Ved sidste valg vedtog det daværende
byråd, at der på følgende valgsteder: Hulsig, Brønden, Præstbro, Thorshøj,
Understed, Voerså, Volstrup, Lyngså udpeger 4 politiske valgstyrere samt 1
administrativ valgstyrer, herved spares 8 valgstyrere.
På de 6 største valgsteder: Skagen, Frederikshavn Nord, Frederikshavn Midt,
Frederikshavn Syd, Sæby udpeges tillige politisk og administrativt udpegede
tilforordnede. Antallet af udpegninger er afhængig af, hvilket valg det er tale om.
Valgstyrerformændene og de politisk udpeges tilforordnede til de 22 valgsteder
vælges efter D’Honts metode.

Følgende udpegninger foreslås for valgperioden indtil 31. december 2017 på de 22
valgsteder:

1.

Skagen (Valgstyrer: A udpeger 2 herunder formandsposten, V
udpeger 2 og O udpeger 1. Tilforordnede ved EU valg: A, O og V
udpeger 1, Tilforordnede ved Folketingsvalg: A og V udpeger 2,
O udpeger 1. Tilforordnede ved Kommunalvalg: A udpeger 3, V

2.

udpeger 2, O og C udpeger 1 ),
Hulsig (Valgstyrer: A udpeger 2 herunder formandsposten, V og
O udpeger 1,),

3.

Ålbæk (Valgstyrer: A udpeger 2 herunder formandsposten, V, C,
O udpeger hver 1),

4.

Jerup (Valgstyrer: V udpeger 2 herunder formandsposten,
A udpeger 2 og F udpeger 1),

5.

Elling (Valgstyrer: A udpeger 3 herunder formandsposten,
Ø og V udpeger hver 1),

6.

Strandby (Valgstyrer: A udpeger 2 herunder formandsposten,
O, V og C udpeger hver 1),

7.

Frederikshavn Nord (Valgstyrer: V udpeger formanden,
A udpeger 3, O udpeger 1. Tilforordnede ved EU valg:, A og V
udpeger 1, Tilforordnede ved Folketingsvalg: A udpeger 2, V
udpeger 2, Tilforordnede ved Kommunalvalg: A udpeger 2, V
udpeger 2, F udpeger 1),
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8.

Frederikshavn Midt (Valgstyrer: V udpeger 2 herunder
formanden,
A udpeger 2, F udpeger 1. Tilforordnede ved EU valg: A og V
udpeger 1, Tilforordnede ved Folketingsvalg: A udpeger 3, V og
O udpeger 1, Tilforordnede ved Kommunalvalg: A udpeger 3, V
udpeger 2, O og Ø udpeger 1),

9.

Frederikshavn Syd (Valgstyrer: A udpeger 3 herunder formanden,
V og C udpeger 1. Tilforordnede ved EU valg: A udpeger 2, V
udpeger 1 , Tilforordnede ved Folketingsvalg: A udpeger 2, V
udpeger 2, Tilforordnede ved Kommunalvalg: A udpeger 2, V
udpeger 2, O udpeger 1),

10.

Ravnshøj (Valgstyrer: A udpeger 3 herunder formanden, V og O
udpeger hver 1),

11.

Gærum (Valgstyrer: V udpeger 2 herunder formanden, A udpeger
3),

12.

Sæby (Valgstyrer: A udpeger 2 herunder formanden, V udpeger
2,
F udpeger 1. Tilforordnede ved EU valg: A, O og V udpeger 1,
Tilforordnede ved Folketingsvalg: A udpeger 3, V udpeger 2,
Tilforordnede ved Kommunalvalg: A udpeger 4, V udpeger 2, O
udpeger 1),

13.

Brønden (Valgstyrer: O formanden, V udpeger 1, A udpeger 2 ),

14.

Dybvad (Valgstyrer: V udpeger 2 herunder formanden, A og O,
udpeger hver 1),

15.

Hørby (Valgstyrer: V udpeger formanden, A udpeger 2, Ø, O
udpeger hver 1 ),

16.

Præstbro (Valgstyrer: A udpeger 2 herunder formanden, V
udpeger 2),

17.

Thorshøj (Valgstyrer: V udpeger formanden, A udpeger 2, Ø
udpeger 1),

18.

Understed (Valgstyrer: V udpeger 2 herunder formanden, A og O
udpeger 1),

19.

Voerså (Valgstyrer: O udpeger formanden, A udpeger 2, V
udpeger 1),

20.

Volstrup (Valgstyrer: A udpeger formanden, V udpeger2, O
udpeger 1),

21.

Østervrå (Valgstyrer: O udpeger formanden, V og A udpeger 2),

22.

Lyngså (Valgstyrer: A udpeger 2 heraf formanden, V og O
udpeger 1).

Ledelsessekretariatet udpeger valgsekretariatet, brevstemmemodtagere samt et
antal administrativt udpeget tilforordnede vælgere på de 5 store valgsteder, samt et
antal administrative optællere på valgsteder i øvrigt.
Ved dobbeltvalg kan de udpeges flere politisk tilforordnede end beskrevet ovenfor.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller:
at for valgperioden indtil 31. december 2017 udpeger partierne på de 22 valgsteder
valgstyrere og tilforordnede som det fremgår af sagsfremstillingen.
at Ledelsessekretariatet udpeger valgsekretariatet, brevstemmemodtagere samt
tilforordnede vælgere der vælges blandt ansatte i kommunens administration
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.
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21. Valg af 2 medlemmer og 1 stedfortræder til Aktionsgruppen
for Vendsyssel

Åben sag
Sagsnr: 13/23402
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Sagsfremstilling
Jf. § 6 i Vedtægter for Aktionsgruppen for Vendsyssel ledes aktionsgruppen af en
af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 17 medlemmer. Jf. § 8 har hver
kommune ret til at udpege 2 medlemmer og 1 stedfortræder til bestyrelsen.
Det er foreningens formål at


Fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige
kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer
m.v. i overensstemmelse med Landdistriktsprogram 2007-2013, herunder
at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet



Deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området



Tage selvstændige initiativer til projekter og processer.

På en ekstraordinær generalforsamling den 28. maj 2013 blev der godkendt
vedtægtsændringer, således at aktionsgruppen først ophører, når opgaver i relation
til Landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 er endeligt afsluttet.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer samt 1 stedfortræder til gruppen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Jens Hedegaard Kristensen, A

Stedfortrædere
Bahram Dehghan, A

Mette Hardam, V
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22. Valg af 1 byrådsmedlem til Toppen af Danmark A/S
Sagsfremstilling
Jf. § 4 i aktionæroverenskomsten for destinationsselskabet Toppen af Danmark
A/S består bestyrelsen af 7 medlemmer. De 2 deltagende kommuners borgmestre
er fødte medlemmer af bestyrelsen. 1 medlem udpeges af Frederikshavn Byråd

Åben sag
Sagsnr: 13/5629
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

blandt dets medlemmer og 1 medlem udpeges af Hjørring Byråd blandt dets
medlemmer. De 3 øvrige medlemmer udpeges af Fonden Toppen af Danmark
blandt de i området værende turistforeningers bestyrelsesmedlemmer og
bestyrelsen for Fonden af Toppen af Danmark.
Bestyrelsesmedlemmerne i selskabet vælges for en periode af 1 år. Genvalg kan
finde sted. De 2 byrådsudpegede medlemmer udpeges for en periode, der svarer til
byrådets valgperiode.
Selskabets formål er på almennyttigt grundlag at formidle et samarbejde mellem
kommuner og øvrige aktionærer, med henblik på at fremme udviklingen af en
sammenhængende turisme i ”Toppen af Danmark” området, ved produktion og
planlægning mv. i relation til turisme.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet ud over borgmesteren udpeger 1 byrådsmedlem til
bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Birgit S. Hansen, A
Lars Møller, V
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23. Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Frederikshavn
Erhvervsforenings bestyrelse
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/23384
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 8 i vedtægter for Frederikshavn Erhvervsforening består bestyrelsen af indtil
20 medlemmer – heraf udpeger byrådet 3 medlemmer, gerne repræsentanter med
lokal forankring.
Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde mellem erhvervene,
offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, handelsog virksomhedsforeningen FREDERIK og turistforeningen i Frederikshavn samt
Frederikshavn Erhvervsråd at fremme en sund erhvervsudvikling og en god
beskæftigelse i Frederikshavn.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Jens Hedegaard Kristensen, A

Stedfortrædere
Anders Brandt Sørensen, A

John Karlsson, A
Mogens Brag, V

Kenneth Bergen, A
Anders Broholm, V
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24. Valg af 1 medlem til Sæby Erhvervsforenings bestyrelse
Sagsfremstilling
Jf. Vedtægter for Sæby Erhvervsforening består bestyrelsen af indtil 10
medlemmer. Byrådet udpeger 1 medlem – gerne med lokal forankring – til
bestyrelsen.

Åben sag
Sagsnr: 13/23497
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde mellem erhvervene,
offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer samt
Frederikshavn Kommune at fremme en sund erhvervsudvikling og en god
beskæftigelse i Sæby og Omegn.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Ole Rørbæk Jensen, A
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25. Valg af 2 repræsentanter til Frederikshavn Erhvervsråd
Sagsfremstilling
Jf. Vedtægter for Frederikshavn Erhvervsråd består rådet af i alt 13
repræsentanter, heraf udpeger Frederikshavn kommune 2 repræsentanter. Den
ene repræsentant er borgmesteren, som er født medlem, mens den anden

Åben sag
Sagsnr: 13/5631
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

repræsentant udpeges blandt de byrådspartier, som ikke har borgmesterposten,
således at der er en politisk bredde i repræsentationen.
Rådets formål er:


Gennem samarbejde mellem Skagen Erhvervsforening, Frederikshavn
Erhvervsforening, Sæby Erhvervsforening og Frederikshavn Kommune, at
fremme en sund erhvervsudvikling i Frederikshavn Kommune



Gennem kontrakter med Frederikshavn Kommune at udøve
erhvervsservice i Frederikshavn Kommune.

Indstilling
Det indstilles, at byrådet – udover borgmesteren – udpeger 1 repræsentant til
Frederikshavn Erhvervsråd.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Birgit S. Hansen, A
Lars Møller, V
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26. Valg af 1 medlem til Turistforeningen for Frederikshavn
Kommune
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/23378
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Turistforeningerne for Skagen, Frederikshavn og Sæby er sammenlagt til
Turistforeningen for Frederikshavn Kommune jfr. ”Aftale om sammenlægning”.
Jf. § 6 i vedtægter for Turistforeningen for Frederikshavn Kommune består
bestyrelsen af 11 medlemmer, heraf har Frederikshavn Kommune jf. § 6.3
mulighed for at udpege 1 medlem.
Foreningens formål er at være Frederikshavn Kommunes turismeorganisation.
Foreningens overordnede formål er at fremme Frederikshavn Kommune som
turistmål, og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst indenfor
turismeerhvervet og tilgrænsende erhverv i kommunen.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til foreningen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Birgit S. Hansen, A
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27. Valg af 2 medlemmer til foreningen Sæby City
Managements bestyrelse
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/5652
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf § 7 i Vedtægter for foreningen Sæby City Management ledes foreningens
arbejde af en bestyrelsen bestående af op til 15 medlemmer – heraf vælger
Frederikshavn Byråd 2 medlemmer.
Foreningens formål er at mobilisere og organisere myndigheder, institutioner,
virksomheder, organisationer og personer, hvis opbakning og ressourcer er
nødvendige for at skabe en formålsbestemt udvikling eller at realisere et
banebrydende projekt med henblik på udvikling af Sæby’s identitet og attraktivitet
blandt andet med det formål at tiltrække talenter, projekter og virksomheder.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Birgit S. Hansen, A
Mette Hardam, V
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28. Valg af 1 medlem til Fonden Fiskens Hus Danmark
Sagsfremstilling
Jf § 7 i Vedtægter for Fonden Fiskens Hus Danmark består bestyrelsen af 4-7
personer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.

Åben sag
Sagsnr: 13/5853
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Fondens overordnede formål er at skabe et forum, der blandt relevante partnere
inden for madkultur og fiskebranche kan udvikle kommercielle aktiviteter med
henblik på produktion, udvikling og formidling af fiskeprodukter af høj kvalitet.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til fondens bestyrelse.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Ejnar Guldager Nielsen, A
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29. Valg af 2 medlemmer til Fonden Kattegat Silo
Sagsfremstilling
Jf § 5 i Vedtægter for Fonden Kattegat Silo består bestyrelsen af 6 medlemmer, der
ikke må være fastansat i fonden – heraf udpeger Frederikshavn Kommune 2
medlemmer.

Åben sag
Sagsnr: 13/5855
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Fonden, der er erhvervsdrivende, har til formål at understøtte teknologisk udvikling
og innovation, samt at skabe et iværksætter- og vækstmiljø, som kan sætte
yderligere fart i erhvervsudviklingen og den erhvervsmæssige omstillingsproces,
som Frederikshavn står midt i.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Birgit S. Hansen, A
Lars Møller, V
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30. Valg af 1 medlem til Ejendomsselskabet Møllehuset A/S
Sagsfremstilling
Jf. § 3 i Aktionæroverenskomst vedrørende Ejendomsselskabet Møllehuset A/S
ledes selskabet af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer.
Hver aktionær har ret til at udpege 1 bestyrelsesmedlem.

Åben sag
Sagsnr: 13/5869
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Selskabets formål er at eje og på markedsmæssige vilkår at udleje/bortforpagte
ejendommen ”Møllehuset”, Skovalleen 45, 9900 Frederikshavn, og anden i
forbindelse hermed stående virksomhed.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Birgit S. Hansen, A
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31. Valg af 1 medlem til Foreningen Ålbæk Havn af 1991
Sagsfremstilling
Jf. § 6 i Vedtægter for foreningen ”Ålbæk Havn af 1991” ledes foreningens arbejde
af en bestyrelse – heraf vælger Frederikshavn Kommune 1 repræsentant til
bestyrelsen.

Åben sag
Sagsnr: 13/5903
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Foreningens formål er at administrere og drive Ålbæk Havn – i h.t. kontrakt herom
med Frederikshavn Kommune – og derved skabe så gode forhold som muligt for
havnens brugere.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Peter E. Nielsen, C

Frederikshavn Byråd - Referat - 29. januar 2014

Side 45 af 134

32. Valg af 1 medlem til Frederikshavn Marina K/S
Sagsfremstilling
Jf. § 8 i Vedtægt for Frederikshavn Marina K/S ledes selskabet af en bestyrelse på
7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem for byrådsperioden.

Åben sag
Sagsnr: 13/5910
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Selskabets formål er:


At drive den anlagte havn ved udlejning af bådpladser og anden for driften
af en lystbådehavn naturlig indtægtsgivende virksomhed. Selskabet drager
omsorg for anlæggenes vedligeholdelse og for i takt med tidens krav at
gennemføre udvidelser og nyetableringer af de oprindelige anlæg, således
at havnen til enhver tid vil fremtræde som en veletableret, veldrevet og
moderne lystbådehavn.



At sørge for etablering og drift af sådanne anlæg og faciliteter på
landjorden, hvis tilstedeværelse må anses påkrævede eller naturlige for at
havnen til enhver tid på effektiv måde kan betjene sit publikum, det være
sig bådejere eller andre, som finder interesse i den anlagte lystbådehavn.

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Palle Thomsen, A
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33. Valg af 2 byrådsmedlemmer til Repræsentantskabet for
Aalborg Lufthavn a.m.b.a.
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/5914
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 7 i Vedtægter for det kommunale fællesskab ”Aalborg Lufthavn” a.m.b.a.
består repræsentantskabet af 18 – 23 medlemmer. De kommunale andelshavere
udpeger blandt medlemmerne i de kommunale råd 2 medlemmer fra hver
ejerkommune til selskabets repræsentantskab.
Selskabets formål er:


At eje Aalborg Lufthavn med tilhørende arealer, bygninger m.v.



At drive Aalborg Lufthavn på sikkerhedsmæssigt højeste niveau



At gennemføre den udbygning, som er fornøden for at fremme og sikre
afviklingen af lufttrafikken til gavn for erhvervslivet og befolkningen i
Nordjylland



At fastholde og styrke lufttrafikken til og fra Nordjylland og arbejde for, at
der etableres et alsidigt tilbud af flyforbindelser til og fra Nordjylland



At drive Aalborg Lufthavn på et forretningsmæssigt grundlag



At drive virksomhed som er naturlig forretningsmæssig sammenhæng med
lufthavnens drift



At skabe gode forhold for lufthavnens brugere

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til repræsentantskabet.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Jørgen Tousgaard, A
Mogens Brag, V
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34. Valg af 4 byrådsmedlemmer og 4 personlige stedfortrædere
til Modtagestation Vendsyssel I/S
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/5921
Forvaltning: LS
Sbh: mall
Besl. komp: BR

Jf. § 4 i Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S skal Frederikshavn Kommune
udpege 4 byrådsmedlemmer og 4 personlige stedfortrædere (også
byrådsmedlemmer) til bestyrelsen.
Selskabets formål er at varetage interessentkommunernes opgaver vedrørende
farligt affald, jf. de til enhver tid gældende bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven,
og de i medfør af loven udstedte bestemmelser.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 4 byrådsmedlemmer og 4 personlige
stedfortrædere til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer

Personlige stedfortrædere

Irene Hjortshøj, A
Jens Hedegaard Kristensen, A

Brian Kjær, A
John Karlsson, A

Jens Ole Jensen, V
Pia Karlsen, V

Frode Thule Jensen, V
Mogens Brag, V
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35. Valg af 3 medlemmer til Sæby Jernvandkur
Sagsfremstilling
Jf. endeligt skøde vedrørende Sæby Jernvandkur varetages jernkildens fremtidige
drift af en bestyrelse på 5 medlemmer – heraf vælger byrådet 3 medlemmer blandt
dets midte.

Åben sag
Sagsnr: 13/5923
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jernkilden blev fundet i 1883 og fungerer som turistattraktion.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 3 byrådsmedlemmer til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Ole Rørbæk Jensen, A
Karl Falden, A
Mogens Brag, V
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36. Valg af 1 medlem til Nic. Nellemanns Fond
Sagsfremstilling
Jf. § 2, stk. 1 i Fundats for Nic. Nellemanns Fond består bestyrelsen af 5-7
medlemmer. Blandt bestyrelsens medlemmer skal der til enhver tid være mindst 2
personer, der er uafhængige af stifteren og andre bidragydere. Disse personer

Åben sag
Sagsnr: 13/5926
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

udpeges dels af Advokatrådet, dels af Sæby Byråd – nu Frederikshavn Byråd.
Fondens formål er at


Eje ejendommen matr. nr. 1-ø Sæby Hovedgård, Volstrup og matr. nr. 6-e,
Langtved, og sikre, at denne fortsat henligger som et attraktivt
naturområde, med adgang for offentligheden



Yde bidrag til forskning fortrinsvis indenfor bygge- og anlægsfagene



Støtte samfundsmæssige formål i øvrigt

Bestyrelsen ønsker, at der udpeges et byrådsmedlem som brænder for Nellemanns
have, og formentlig også er bosiddende i Sæby.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Ole Rørbæk Jensen, A
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37. Valg af 2 medlemmer samt 2 stedfortrædere til Skagen
Ældreboligselskab

Åben sag
Sagsnr: 13/6032
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Sagsfremstilling
Jf. § 9 i Vedtægt for Skagen Ældreboligselskab består bestyrelsen af 7
medlemmer, hvoraf 2 medlemmer og 2 stedfortrædere kan udpeges af
Frederikshavn Byråd.
Lovbekendtgørelse om almene boliger er ændret fra 1. januar 2010. Efter denne
dato er byrådet ikke længere forpligtiget til at udpege repræsentanter til
bestyrelsen.
Selskabet har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og
modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene
boliger.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer samt 2 stedfortrædere til
bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer

Stedfortrædere

Peter E. Nielsen, C
Jørgen Fink Pedersen, V

Irene Hjortshøj, A
Pia Karlsen, V
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38. Valg af 2 medlemmer samt 2 stedfortrædere til Den
selvejende almene boligorganisation Skagen Kollegium
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6041
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 9 i Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Skagen Kollegium
består bestyrelsen af 7 medlemmer, heraf kan Frederikshavn kommune udpege 2
medlemmer samt 2 stedfortrædere.
Lovbekendtgørelse om almene boliger er ændret fra 1. januar 2010. Efter denne
dato er byrådet ikke længere forpligtet til at udpege repræsentanter til bestyrelsen.
Boligorganisationen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og
modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene
boliger mv. Boligorganisationen kan herudover udføre aktiviteter, som har en
naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på
den viden, boligorganisationen har oparbejdet.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer samt 2 stedfortrædere til
bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Irene Hjortshøj, A

Stedfortrædere
Lars Christian Thorvild, A

Per Nilsson, V

Pia Karlsen, V
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39. Valg af 1 medlem samt 1 stedfortræder til Lejerbo
Frederikshavn

Åben sag
Sagsnr: 13/6047
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Sagsfremstilling
Jf. § 11 i Vedtægter for Lejerbo Frederikshavn består bestyrelsen af 5 medlemmer
– heraf kan Frederikshavn kommune udpege 1 medlem samt 1 stedfortræder.
Lovbekendtgørelse om almene boliger er ændret fra 1. januar 2010. Efter denne
dato er byrådet ikke længere forpligtet til at udpege repræsentanter til bestyrelsen.
Foreningen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og
modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i love om
almene boliger m.v. Boligorganisationen kan herudover udføre aktiviteter, som har
en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret
på den viden, boligorganisationen har oparbejdet.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem samt 1 stedfortræder til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Finn Larsen, A

Stedfortræder
John Lorentzen, A
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40. Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til den selvejende
institution Frederikshavn Kollegiums bestyrelse
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6050
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. gældende regler (BEK nr. 666 af 27.09.1991 om organisation af
ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte) skal byrådet udpege 2
medlemmer samt 2 stedfortrædere til bestyrelsen for den selvejende institution
Frederikshavn Kollegium.
Byrådet udpeger i et senere møde medlemmer til bestyrelsen efter indstilling fra
beboere og fra uddannelsesinstitutioner.
Kollegiets formål er på ejendommene matr. 107c, 166cr, 187ga, 187k, 189h, alle
Bangsbo og 6ep Flade under Frederikshavn jorder at etablere og drive en
institution for unge under uddannelse, efter de regler, der gælder for selvejende
ungdomsboliginstitutioner, der er opført med offentlig støtte.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer

Stedfortrædere

Erik Sørensen, A
Jens Ole Jensen, V

Brian Kjær, A
Mogens Brag, V
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41. Valg af 1 medlem til Skagen Byfond
Sagsfremstilling
Jf. § 3, stk. 1 i Vedtægter for Foreningen Skagen Byfond består bestyrelsen af 5
medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.

Åben sag
Sagsnr: 13/6067
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Foreningens formål, der gælder for det område, der indtil 1. januar 2007 udgjorde
Skagen Kommune, er at


yde støtte, eventuelt som lån eller som tilskud, til bevaring (restaurering)
eller sikring af arkitektonisk værdifulde ældre huse og miljøer



udbrede kendskab til og øge interessen for æstetiske og kulturhistoriske
værdier ved sikring af værdifulde miljøer og bygninger



yde støtte til ændring eller fjernelse af skæmmende bygningsdetaljer på
ejendomme



præmiere velrestaurerede ejendomme i by og på land, tilbygninger,
facadeændringer, interiører, nybygninger, bygningsdetaljer og lignende



belønne betydningsfuld indsats indenfor bevaringsområdet og/eller yde
støtte til konsulentbistand inden for dette



yde støtte til renovering af forretningsfacader og skilte, hvor bygningernes
oprindelige arkitektur genskabes

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til fondens bestyrelse.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Irene Hjortshøj, A
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42. Valg af 2 byrådsmedlemmer til Foreningen Frederikshavn
Byfond
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6068
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 7 i Vedtægter for Foreningen Frederikshavn Byfond består bestyrelsen af 5-7
medlemmer, heraf borgmesteren (født formand) og formanden for Plan- og
Miljøudvalget (født medlem).
Foreningens formål, der gælder for det område, der indtil 1. januar 2007 udgjorde
Frederikshavn Kommune, er at


yde støtte, eventuelt som lån eller som tilskud – til bevaring (restaurering)
eller sikring af arkitektonisk værdifulde ældre huse og miljøer



udbrede kendskab til og øge interessen for æstetiske og kulturhistoriske
værdier ved sikring af værdifulde miljøer og bygninger



yde støtte til ændring eller fjernelse af skæmmende bygningsdetaljer på
ejendomme



præmiere velrestaurerede ejendomme i by og på land, tilbygninger,
facadeændringer, interiører, nybygninger, bygningsdetaljer og lignende



belønne betydningsfuld indsats inden for bevaringsområdet og/eller yde
støtte til konsulentbistand inden for dette



yde støtte til renovering af forretningsfacader og skilte, hvor bygningernes
oprindelige arkitektur genskabes

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger borgmesteren og formanden for Plan- og
Miljøudvalget til bestyrelsen jf. gældende vedtægter.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Birgit S. Hansen, A
Anders Brandt Sørensen, A
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43. Valg af 2 medlemmer til Fonden Havnebroen, Frederikshavn
Sagsfremstilling
Jf. § 5.1 i Vedtægt for Fonden Havnebroen, Frederikshavn, består bestyrelsen af 5
medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Kommune 2 medlemmer.

Åben sag
Sagsnr: 13/6132
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Fondens formål er at anlægge og drive gangbro fra havnearealet til Skandiatorvet i
Frederikshavn, herunder at etablere og drive terminalbygning på Skandiatorvet,
andre nødvendige servicebygninger i tilknytning til gangbroen, trapper mv., alt til
betjening af rejsende på disses vej til og fra færger, opmarchpladser,
overdækkende opholdspladser og terminalbygningen på Skandiatorvet.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Jacob Dalsgaard, A
Mette Hardam, V

Frederikshavn Byråd - Referat - 29. januar 2014

Side 57 af 134

44. Valg af 1 medlem til Tolne Skov ApS, generalforsamlingen
Sagsfremstilling
Jf. Vedtægter for Tolne Skov ApS indkaldes de noterede anpartshavere til den
årlige generalforsamling, som vælger en bestyrelse på 5 medlemmer.

Åben sag
Sagsnr: 13/6163
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Selskabets formål er gennem driften af Tolne Skov at fremme flersidigt skovbrug
under hensyntagen til økonomiske, rekreative, naturmæssige og historiske
interesser.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til generalforsamlingen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Johnny Porsgaard, Ø
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45. Valg af 2 medlemmer til den selvejende institution
Caspershus, Frederikshavn
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6240
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 3 i Vedtægter for den selvejende institution Caspershus, Frederikshavn, består
bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeges 2 medlemmer af Frederikshavn
Kommune.
Caspershus har til formål at drive plejeboliger – herunder specialafsnit for borgere
med demens – samt træningscenter tilknyttet varmtvandsbassin.
Caspershus modtager borgere med behov for den pleje, træning og behandling
som institutionen tilbyder. Pleje, træning og behandling skal til enhver tid være den
bedst mulige, og der lægges vægt på at støtte op om en tryg, aktiv og meningsfuld
tilværelse for det enkelte menneske.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Palle Thomsen, A
Henning Feldtmose, K
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46. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Hospice
Vendsyssel
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6345
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 4 i Vedtægter for den selvejende institution Hospice Vendsyssel består
bestyrelsen af 11 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.
Institutionens formål er blandt andet at yde palliativ behandling omfattende blandt
andet pleje, omsorg, smertelindring og sjælesorg for døende og uhelbredeligt syge
mennesker med en fremadskridende og/eller dødelig sygdom, samt at yde social
støtte, vejledning og sjælesorg til den døendes pårørende.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Renate Weilov, A
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47. Valg af 2 medlemmer til Fontænehuset Frederikshavn
Sagsfremstilling
Jf. § 5 i vedtægter for den selvejende institution Fontænehuset Frederikshavn
består bestyrelsen af indtil 12 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn
Kommune 2 medlemmer, der repræsenterer dels embedsmandssiden, dels den

Åben sag
Sagsnr: 13/6354
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

politiske side.
Klubbens formål er at øge sindslidendes muligheder for at opnå en ligeværdig
tilværelse i samfundet ved at styrke selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder.
Klubhuset støtter medlemmerne i bestræbelser på at komme i beskæftigelse eller
uddannelse, samt bistår medlemmerne ved kontakt til myndigheder og i deres
daglige tilværelse.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen, 1 embedsmand og
1 politiker.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Jørgen Tousgaard, A
Karsten Kamstrup (embedsmand)
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48. Valg af 1 medlem til Digets Fonds bestyrelse
Sagsfremstilling
Jf. § 4 i fundatsen for Digets Fond består bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf
udpeger Frederikshavn Byråd 1 byrådsmedlem.

Åben sag
Sagsnr: 13/25618
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Fondens formål er at yde støtte til forebyggelse på det sundhedsmæssige område,
fortrinsvis gennem Sundhedshøjskolen Diget som folkehøjskole og kursussted. Til
opfyldelse af dette formål skal bestyrelsen yde enhver mulig indsats for at
ejendommen opretholder og bevarer den nuværende anseelse som en samlet
landejendom, hvis arealer bedst muligt udnyttes i overensstemmelse med fondens
formål, samt eje den på Råbjerg Sogn anlagte golfbane.
Indstilling
Det indstilles, at der udpeges 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Bjarne Kvist, A
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49. Valg af 1 medlem samt 1 stedfortræder til Klitgården
Fonden

Åben sag
Sagsnr: 13/6357
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Sagsfremstilling
Jf. § 6 i vedtægter for Klitgården Fonden består bestyrelsen af 5-7 medlemmer –
heraf udpeger Frederikshavn Kommune 1 medlem (med bopæl i Skagen) samt 1
stedfortræder.
Fondens formål er at eje og drive et refugium for videnskabsmænd og kunstnere
fra Ejendommen Klitgården i Skagen, herunder at give beboerne lejlighed til at
stifte bekendtskab med Skagens natur, historie og kultur og til at gøre studier og
høste erfaring som videnskabsmænd og kunstnere samt opnå hvile og arbejdsro til
gavn for udviklingen af kunst og videnskab.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem (med bopæl i Skagen) samt 1
stedfortræder til fondens bestyrelse.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem

Stedfortræder

Lisette Vind Ebbesen, A

Bjarne Kvist, A
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50. Valg af 1 medlem til Fonden Skagen Helse
Sagsfremstilling
Jf. § 9 i Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Skagen Helse består bestyrelsen
af 5-10 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.

Åben sag
Sagsnr: 13/6359
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Fondens overordnede formål er at skabe et forum, der blandt relevante partnere
inden for helse kan udvikle kommercielle aktiviteter med henblik på at styrke dette
område i postområde 9990 og 9982 som det primære område.
Målsætningen skal opfyldes ved, at Fonden Skagen Helse etablerer sig som et
videncenter for produktudvikling, videnopsamling og videnformidling på området
helse.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til fondens bestyrelse.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Pia Karlsen, V
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51. Valg af 1 byrådsmedlem til Folkeuniversitetet i Skagen
Sagsfremstilling
Jf. § 4 i Retningslinjer for Folkeuniversitetet i Skagen består bestyrelsen af 7
medlemmer – heraf udpeger byrådet 1 byrådsmedlem.

Åben sag
Sagsnr: 13/6546
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Folkeuniversitets formål er at


gennemføre folkelig universitetsundervisning og lignende almendannende
oplysningsvirksomhed ved gennem forelæsninger, kurser, studiekredse og
lignende at bringe oplysning om den moderne forsknings arbejde og
resultater



danne bindeled mellem videnskab, kunst og samfund



sprede kundskab om FU-undervisning og samle deltagere til den

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Irene Hjortshøj, A
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52. Valg af 1 byrådsmedlem til Den selvejende institution
Nordjyllands Kystmuseum
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6610
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 7 i Vedtægter for Den selvejende institution Nordjyllands Kystmuseum består
bestyrelsen af 8 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd ét medlem fra
dets midte for en kommunal valgperiode.
Museets formål er


gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden
for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse
forandring, variation og kontinuitet i menneskers levevilkår fra de ældste
tider til nu. Museets driver lokalhistoriske arkiver, som skal dokumentere
Frederikshavn Kommunes lokalhistorie gennem indsamling af arkivalier,
billeder, lydoptagelser og trykt materiale



at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til
rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel
museets egen forskning som anden forskning baseret på museets og
lokalarkivernes samlinger



at drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendig
konservering



ved et aktivt formidlingsarbejde at gøre sin samling og sin viden tilgængelig
for alle befolkningstyper

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Bjarne Kvist, A
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53. Valg af 1 medlem til Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter
Sagsfremstilling
Jf. § 8 i Vedtægter for Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter består bestyrelsen af
7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Kommune 1 medlem.

Åben sag
Sagsnr: 13/6611
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Fonden har til formål at virke til gavn for idræts-, fritids- og kulturlivet i
Frederikshavn Kommune. Formålet kan opnås ved at drive haller og aktiviteter i
naturlig forbindelse hermed, herunder ved afholdelse af konferencer, lejrskoler,
træningslejre, messer, musikarrangementer og andre kulturaktiviteter samt
overnatningsvirksomhed. Formålet skal endvidere opnås ved at kultur- og
fritidscenteret kan virke som klubhus for brugerforeningerne.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Bjarne Kvist, A
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54. Valg af 1 medlem til Skagen Musik- og Teaterforening af
1944
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6614
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 6 i Vedtægt for Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 består bestyrelsen af
5-7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Kommune 1 medlem fra Kultur- og
Fritidsudvalget til bestyrelsen.
Foreningens formål er at fremme interessen for musik og teater. Foreningen kan
påtage sig andre kulturelle opgaver.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem fra Kultur- og Fritidsudvalgets midte til
bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Alice Pedersen, A

Frederikshavn Byråd - Referat - 29. januar 2014

Side 68 af 134

55. Valg af 2 medlemmer til Vendsyssel Teater
Sagsfremstilling
Jf. § 3 i Vedtægter for Vendsyssel Teater består bestyrelsen af 7-9 medlemmer –
heraf udpeger Frederikshavn Kommune 1-2 medlemmer.

Åben sag
Sagsnr: 13/6695
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Frederikshavn Byråd besluttede den 19. december 2012, at Frederikshavn
Kommune repræsenteres med 2 medlemmer.
Teatret har til formål at


producere og udbyde professionelle forestillinger på et højt kvalitetsniveau
for et bredt publikum



søge samarbejde med den øvrige teatervirksomhed i landsdelen



udbyde forestillingerne hovedsageligt i regionen, men kan også udbydes
som turnéforestillinger i det øvrige land



udøve pædagogisk virksomhed gennem samarbejde med skoler, øvrige
undervisningsinstitutioner og andre

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Bjarne Kvist, A
Frode Thule Jensen, V
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56. Valg af 3 medlemmer til Foreningen Knivholt
Sagsfremstilling
Jf. § 6 i Vedtægter for Foreningen Knivholt består bestyrelsen af 8-12 medlemmer
– heraf 3 medlemmer, der udpeges fra henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget,
Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget.

Åben sag
Sagsnr: 13/6703
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Foreningens formål er at


leje og/eller bruge bygninger og udendørs arealer på hovedgården
Knivholt, herunder vedligeholde samt indrette bygningerne og områderne
med henblik på etablering af en række kulturelle og historiske aktiviteter
med relation til dansk landbrug, håndværk samt aktiviteter som musik,
marked og teater og endelig aktiviteter med social- og turistmæssigt
indhold



fremme børn og unges forståelse for sammenhængen mellem natur, miljø
og landbrug

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 3 medlemmer, således at der udpeges et medlem
fra henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget, Teknisk Udvalg og Kultur- og
Fritidsudvalget til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Ida Skov, Ø (Børne- og Ungdomsudvalget)
Mogens Brag, V (Kultur- og Fritidsudvalget)
Bahram Dehghan, A (Teknisk Udvalg)
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57. Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til Skagen Festival
Sagsfremstilling
Jf. § 5 i Vedtægter for Skagen Festival består bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf
indstiller Frederikshavn Kommune 1 medlem og 1 stedfortræder, begge med
lokalkendskab til Skagenområdet.

Åben sag
Sagsnr: 13/6707
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Foreningens formål er at udbrede forståelse for og kendskab til national såvel som
international folkemusik, blandt andet ved afholdelse af en årlig festival under
medvirken af såvel professionelle som amatører inden for folkemusikken.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen –
begge med lokalkendskab til Skagenområdet.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem

Stedfortræder

Bjarne Kvist, A

Irene Hjortshøj, A
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58. Valg af 1 medlem samt 1 stedfortræder til Skagen Festival
Fond 2007

Åben sag
Sagsnr: 13/6709
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Sagsfremstilling
Jf. § 5 i Vedtægter for Skagen Festival Fond 2007 består bestyrelsen af 5
medlemmer – heraf indstiller Frederikshavn Kommune 1 medlem samt 1 suppleant,
begge med lokalkendskab til Skagenområdet.
Fondens formål er at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge hovedsageligt
i nærområdet, herunder sport og idræt, spejder- og andre fritidsaktiviteter, musikog teatervirksomhed samt velgørende eller på anden måde almennyttige formål i
Frederikshavn Kommune.
Fondens formål er også at gennemgå og forestå


udvikling, planlægning og gennemførelse af kulturelle arrangementer,
herunder festivaler og koncerter



konsulentvirksomhed i forbindelse med udvikling, planlægning og
gennemførelse af festivaler og koncerter, herunder booking



udlejning af grej og andre driftsmidler



salg af konsum, drikkevarer, merchandise mv. i forbindelse med festivaler,
koncerter og andre arrangementer

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem samt 1 stedfortræder til bestyrelsen –
begge med lokalkendskab til Skagenområdet.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem

Stedfortræder

Bjarne Kvist, A

Irene Hjortshøj, A
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59. Valg af 2 medlemmer til Frederikshavn Kunstforening
Sagsfremstilling
Jf. § 5 i Vedtægter for Frederikshavn Kunstforening består bestyrelsen af 6
ordinære medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 2 medlemmer.

Åben sag
Sagsnr: 13/6716
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Foreningens formål er at forestå driften af Frederikshavn Kunstmuseum og den af
Den Danske Exlibrisfond ejede exlibrissamling samt at afholde kunstudstilling samt
i øvrigt at virke for kendskab til og forståelse af kunst.
Indstilling
Det indstilles, at der udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Ole Rørbæk Jensen, A
Mogens Brag, V
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60. Valg af 2 medlemmer til Fonden for Skagen Tennis- og
Badmintonhaller
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6721
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 7 i Vedtægter for Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller består
bestyrelsen af 5-9 medlemmer - heraf kan Frederikshavn Byråd til stadighed
udpege 2 medlemmer.
Fonden har til formål at drive og udleje hallerne beliggende Drachmanns Vej,
Skagen på lejet areal tilhørende Frederikshavn Kommune.
Fonden har endvidere til formål at drive et til hallerne knyttet cafeteria, eventuelt
ved bortforpagtning.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Per Faurholt, A
Torben Larsen, V
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61. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Skagen
Stadion
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6726
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 5 i Vedtægter for Den selvejende institution Skagen Stadion består
bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.
Fondens formål er at opføre, indrette og drive et kultur- og idrætsanlæg med
tidssvarende faciliteter til omklædning, spisning, klub- og foreningsarbejde, møder,
kurser, arrangementer mv.
Skagen Stadion skal danne ramme om såvel idrætsaktiviteter som sociale og
kulturelle aktiviteter, der omfatter en bredere målgruppe, hvor alle aldersgrupper og
nationaliteter kan mødes.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Ivan Bengtsen, F
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62. Valg af 1 medlem til Fonden Skagen Ridehus
Sagsfremstilling
Jf. § 8 i Vedtægter for Fonden Skagen Ridehus ledes fonden af en bestyrelse på 57 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.

Åben sag
Sagsnr: 13/6795
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Fondens formål er at udøve enhver virksomhed til fremme for ridesporten i Skagen,
herunder at drive en ridehal med tilhørende staldfaciliteter, udendørsbaner og
luftefolde, herunder udlejning af de nævnte faciliteter til Skagen Rideklub.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Bente Lund, A
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63. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Ålbæk
Idrætscenter
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6798
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 3 i Vedtægter for den selvejende institution Ålbæk Idrætscenter ledes
institutionen af en bestyrelse på 9 medlemmer – heraf udpeger byrådet 1 medlem.
Institutionens formål er at drive idrætshal med tilhørende faciliteter i Ålbæk. Hallen
kan benyttes til såvel idrætsmæssige som andre kulturelle formål.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Søren Kjellberg, A
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64. Valg af 1 byrådsmedlem samt 1 stedfortræder til
Frederikshavn Idrætscenter I/S
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/24777
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 5 i Interessentskabskontrakt for Frederikshavn Idrætscenter I/S består
bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd blandt dets
medlemmer 1 medlem samt 1 stedfortræder.
Interessentskabets formål er gennem samdrift af de 3 haller at opnå den optimale
driftsform vedrørende facilitetsudnyttelse, indkøb samt personaleforbrug mv.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 byrådsmedlem samt 1 stedfortræder til
bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem

Stedfortræder

Brian Kjær, A

Kenneth Bergen, A
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65. Valg af 1 medlem til Fonden Sæby Svømmebad
Sagsfremstilling
Jf. § 6 i Vedtægter for Fonden Sæby Svømmebad består bestyrelsen af 5
medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Kommune 1 medlem.

Åben sag
Sagsnr: 13/6914
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Fondens formål er at drive Sæby Svømmebad ved udlejning af dette til omliggende
skoler og uddannelsesinstitutioner i øvrigt, samt idrætsforeninger, samt andre
beslægtede foreninger, hvis aktiviteter knytter sig til et svømmebad, og endelig at
åbne adgang for publikum for brug af svømmebadet mod betaling af entré og at
drive cafeteriavirksomhed eller dermed beslægtet aktivitet.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Karl Falden, A
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66. Valg af 1 byrådsmedlem til Den selvejende institution Sæby
Fritidscenter
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6917
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 9 i Vedtægter for Den selvejende institution Sæby Fritidscenter består
bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger byrådet 1 byrådsmedlem.
Fritidscentrets formål er opførelse og drift af bygninger i Sæby med vandrerhjem,
idræts,- fritids- og forsamlingslokaler for byens og omegnens befolkning og
foreninger – specielt idræts- og ungdomsforeninger samt anden i forbindelse
hermed stående virksomhed af almennyttig art.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Karl Falden, A
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67. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Østervrå
Idræts- og Kulturcenter
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6920
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 10 i Vedtægter for Den selvejende institution Østervrå Idræts- og Kulturcenter
har Frederikshavn Byråd ret til at udpege 1 repræsentant til bestyrelsen.
Foreningens formål er at drive en kombineret idræts- og svømmehal og et kulturog forsamlingshus. Centret er fortrinsvis til brug for landsdelens beboere og
foreninger.
Lokalerne skal stå til rådighed for kulturelle arrangementer og idræt af enhver art
under hensyntagen til lokalernes egnethed. Derudover til sportsstævner,
træningsophold, mødevirksomhed og private fester.
Endvidere kan lokalerne, når de ikke er optaget til ovennævnte formål, lejes ud til
andre interesserede.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Karl Falden, A
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68. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Frelsens
Hærs Børnehave Humlebien, Frederikshavn
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6922
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 4 i Vedtægter for Frelsens Hærs Børnehave Humlebien består bestyrelsen af
5-6 medlemmer – heraf eventuelt 1 kommunal repræsentant.
Institutionen skal, i nær forståelse og samarbejde med forældrene, hjælpe med at
give børnene en god opdragelse med grundlag i kristen etik og kultur, stimulere
børnene til at bruge og udvikle egne evner og anlæg, og give dem grundlag for at
blive selvstændige og skabende mennesker.
Børnehavens miljø og atmosfære skal være præget af kristen næstekærlighed, der
indebærer respekt for mennesker med et andet livssyn, og fra andre kulturer.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
June Menne, A
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69. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution
Hørkærhytten
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6966
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 4 i Vedtægter for Den selvejende institution Hørkærhytten består bestyrelsen
af 7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.
Institutionens formål er at udleje disse lokaler til børne- og ungdomsorganisationer,
som driver fritidsvirksomhed for børn og unge, idet dog KFUM- og K spejderne og
KFUM og K i Frederikshavn skal have fortrinsret.
Institutionens bestyrelse skal forestå ejendommens udlejning og administration.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Morten Møller Christiansen, A
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70. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Perlen
Sagsfremstilling
Jf. § 5 i Vedtægter for den selvejende institution Perlen består bestyrelsen af 5
medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.

Åben sag
Sagsnr: 13/6970
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Institutionens formål er at anskaffe, drive og administrere møde- og samlingslokaler
til gavn for medlemmerne af Det Danske Spejderkorps i Frederikshavn, Peter
Wessels Gruppe samt at forbedre spejdernes vilkår i Frederikshavn Kommune.
Efter bestyrelsens bestemmelser kan institutionens ejendomme mod vederlag
stilles til rådighed for andre, forudsat dette ikke vil stride mod det egentlige formål.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Danni Nikolajsen, A
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71. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Neotes
Sagsfremstilling
Jf. § 4 i vedtægter for Den selvejende institution Neotes består bestyrelsen af 5
medlemmer – heraf udpeger byrådet 1 medlem.

Åben sag
Sagsnr: 13/6992
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Institutionens formål er at anskaffe/opføre en/flere ejendomme i Frederikshavn
Kommune, indrette denne/disse med samlings- og mødelokaler, drive og
administrere ejendomme(n) og udleje lokalerne til fritids- og idrætsfaciliteter for
børn og unge.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Axel Fiedler, A
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72. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Kvissel
Fritidshus
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/6998
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 4 i Vedtægter for den selvejende institution Kvissel Fritidshus består
bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.
Institutionens formål er på matr. nr. 8d, Kvissel by, Aasted sogn, at opføre en
ejendom, som indrettes som omklædningsrum, baderum og mødelokale.
Lokalerne skal stilles til rådighed for Kvissel Idrætsforening samt andre
organisationer, der dyrker idræt i området, samt for foreninger og organisationer,
der ønsker at arrangere møder og aktiviteter med interesse for offentligheden.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Lars Christian Thorvild, A
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73. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Krogsholt
Lejrcenter
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/7024
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 8 i Vedtægter for Den selvejende institution Krogsholt Lejrcenter består
bestyrelsen af 6 medlemmer - heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.
Institutionens formål er at


erhverve ejendommen matr. nr. 12D og 37D den mellemste del af Torslev
sogn, Søholtvej 10, Østervrå



indrette og modernisere ejendommen



administrere og udleje ejendommen til børne- og ungdomsorganisationer
inden for Metodistkirken

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Morten Møller Christiansen, A
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74. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Kvissel
Stationsbygning
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/7025
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 4 i Vedtægter for Den selvejende institution Kvissel Stationsbygning består
bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.
Institutionens formål er at være ejer af Kvissel Stationsbygning.
Stationsbygningen skal fungere som borgerhus for Kvissels borgere, og
institutionen skal i denne forbindelse sikre, at huset kan anvendes som mødested
for borgere til forskellige fritidsaktiviteter og i øvrigt sådanne aktiviteter, som
normalt finder sted i et borgerhus.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Lars Christian Thorvild, A
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75. Valg af 2 medlemmer til Den selvejende institution
Sæbygård
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/7029
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 7 i Vedtægt for Den selvejende institution Sæbygård ledes institutionen af en
bestyrelse på 5-9 medlemmer – heraf, såfremt det er muligt, 2 medlemmer udpeget
af Frederikshavn Byråd.
Institutionens hovedformål er at medvirke til at sikre Sæbygård med de dertil
knyttede bygningsanlæg med deres interiører og endvidere have parkanlæg og det
omgivende landskab som en kulturhistorisk enhed.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Erik Sørensen, A
Helle Madsen, V
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76. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Bangsbo
Botaniske Have
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/7030
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 3 i Vedtægter for Bangsbo Botaniske Have, Frederikshavn, består bestyrelsen
af 9-12 medlemmer – heraf er Frederikshavn Kommune, jf. § 4, berettiget til at
udpege 1 medlem.
Havens formål er at varetage de administrative og økonomiske opgaver i
forbindelse med gennemførelse af et projekt til oprettelse af Bangsbo Botaniske
Have i overensstemmelse med de skitser, der er udarbejdet i forbindelse med
oplæg til kommuneplan for det pågældende område fra 1989.
Bangsbo Botaniske Have ser det som et vigtigt formål, gennem støtteforeningen
Bangsbo Botaniske Haves Venner, at aktivere haveinteresserede til praktisk
arbejde i haven og støtte dens formål.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Jens Hedegaard Kristensen, A
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77. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution W. Klitgaard,
Frederikshavn
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/7106
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 3 i Vedtægter for Den selvejende institution W. Klitgaard består bestyrelsen af
op til 11 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.
Institutionens formål er at eje, vedligeholde og drive skibet ”W. Klitgaard”.
Institutionen skal fremme, at skibet som led i driften anvendes til kulturhistoriske
undersøgelser og formidlingsaktiviteter vedrørende dansk fiskeris historie.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Kenneth Bergen, A
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78. Valg af 2 medlemmer til Fonden Tordenskiold i
Frederikshavn
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/7117
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 5 i vedtægter for Fonden Tordenskiold i Frederikshavn består bestyrelsen af 5
– 12 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 2 medlemmer.
Fondens formål er at fremme lokalområdets kulturhistorie gennem at


samle, koordinere og afgrænse rammerne for aktiviteterne omkring
byprojekt ”Tordenskiold”, som har til formål at give Frederikshavn by og
omegn et stærkt kulturhistorisk image, der kan vække opmærksomheden i
omverdenen, og som internt i kommunen skaber lokalhistorisk identitet og
styrker sammenholdet mellem virksomheder, institutioner, foreninger og
indbyggere



sikre samarbejdet om byprojektet mellem de relevante aktører i form af
foreninger, organisationer, myndigheder, turist-, erhvervs- og handelsliv



sikre det økonomiske grundlag for byprojektet



sikre byprojektets kulturhistoriske autencitet, således at projektet bidrager
til formidling af lokalområdets historie som en fortsættelse af de intentioner,
der lå bag etableringen af den levende historiske formidling i
Tordenskioldsdage – Året er 1717

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Birgit S. Hansen, A
Lars Møller, V
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79. Valg af 2 medlemmer til Tordenskioldsgarden i
Frederikshavn - forældrebestyrelsen
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/7137
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 9 i Vedtægter for Tordenskioldsgarden består forældrebestyrelsen af 7
medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 2 medlemmer.
Gardens formål er at


lære at spille sammen



opleve godt kammeratskab



få del i fælles oplevelser, fx koncerter, rejser mv.



stå til rådighed som repræsentanter for Frederikshavn Kommune ved
officielle lejligheder



medvirke ved foreningsarrangementer, byfester og andre arrangementer
godkendt af forældrebestyrelsen



være en del af bybilledet ved at spille for byens handlende og
erhvervsdrivende

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Palle Thomsen, A
Lars Kringelholt, V
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80. Valg af 1 medlem til Maritim Historisk Forening
Sagsfremstilling
Jf. § 10 i Vedtægter for Maritim Historisk Forening består bestyrelsen af 6
medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.

Åben sag
Sagsnr: 13/7140
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Foreningens formål er at fremme, støtte og formidle interessen for det historiske,
museale og maritime aktiviteter. Aktiviteterne er rettet mod børn, unge og ældre
med interesse for det maritime. Dette skal blandt andet ske med udgangspunkt i
Frederikshavn Bedding med tilhørende maritime aktiviteter.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Kenneth Bergen, A
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81. Valg af 1 medlem til repræsentantskabet for Den selvejende
institution Sognefogedgården, Frederikshavn
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/7143
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 7 i Fundats for Den selvejende institution Sognefogedgården ledes fonden af
et repræsentantskab på 10 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1
medlem.
Fondens formål er at erhverve og vedligeholde Sognefogedgården. Institutionen
skal sammen med Bangsbo Museum sikre, at Sognefogedgårdens stuehus med
tilbygninger og stenomsatte have fredes og bevares og anvendes i formidling af
den lokale kulturhistorie. Sognefogedgården ønskes bevaret som beboelse i den
stil, den hidtil har været anvendt som beboelse.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til repræsentantskabet.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Renate Weilov, A
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82. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution
Aktivitetshuset - Ravnshøj
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/7146
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 4 i Vedtægter for Den selvejende institution Aktivitetshuset, Ravnshøj, består
bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.
Institutionens formål er at


etablere tilbygning til Ravnshøj Hallen



indrette tilbygningen med omklædningsrum, klublokaler og samlings- og
møderum



administrere ejendommen og udleje faciliteterne til de lokale gymnastik- og
idrætsforeninger, børne- og ungdomsforeninger, ungdomsklubber og
foreninger i øvrigt

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Renate Weilov, A

Frederikshavn Byråd - Referat - 29. januar 2014

Side 96 af 134

83. Valg af 1 byrådsmedlem til Ingeborg, Ellen Margrethe og
Elisabeth Møllers Fond
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/7585
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 7 i Fundats for Ingeborg, Ellen Margrethe og Elisabeth Møllers Fond ledes
fonden af en bestyrelse på 3 medlemmer, hvoraf formanden skal være jurist og de
2 øvrige medlemmer skal have forudsætning for at vurdere, hvorledes legatets
midler mest effektivt og hensigtsmæssigt anvendes til at fremme legatets formål.
Hidtil har bestyrelsen, ud over formanden, bestået af borgmestrene i Frederikshavn
og Thisted Kommuner (før sammenlægningen borgmestrene fra Skagen og
Hanstholm Kommuner).
Fondens formål er at uddele støtte til de efterladte efter fiskere, som er omkomne
på havet under udøvelse af deres erhverv, og som havde deres hjemsted i
Danmark. Støtten kan ydes med et mærkbart engangsbeløb, der kommer til
udbetaling til de efterladte hurtigst efter ulykken. Fonden kan dernæst yde støtte til
stiftelser og institutioner mv., der som almenvelgørende eller på anden måde
almennyttige er godkendt af Ministeren for Skatter og Afgifter til at modtage støtte,
såfremt der et år ikke har været støttemodtagere efter fondens primære formål.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger borgmesteren til bestyrelsen for fonden.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Birgit S. Hansen, A

Frederikshavn Byråd - Referat - 29. januar 2014

Side 97 af 134

84. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Jens Otto
Krags Hus i Skiveren
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/7586
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Jf. § 4 i Vedtægter for Den selvejende institution Jens Otto Krags Hus i Skiveren,
ledes institutionen af en bestyrelse på 10 medlemmer, heraf udpeger
Frederikshavn Kommune 1 medlem.
Institutionens formål er at bevare ejendommen matr. nr. 7a Råbjerg by og sogn
som et minde om afdøde fhv. statsminister Jens Otto Krag, og at stille ejendommen
til rådighed for personer engageret i kulturelle aktiviteter.
Ejendommen kan, efter bestyrelsens bestemmelse, stilles til rådighed for personer
uden for denne kreds.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 person til bestyrelsen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlem
Helle Pedersen, A
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85. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i Fonden Arena Nord
Sagsfremstilling
Jf. § 7 i vedtægter for Den erhvervsdrivende Fond, Fonden Arena Nord består
bestyrelsen af 9 medlemmer, heraf udpeger Frederikshavn Byråd 3 medlemmer,
hvoraf det ene skal repræsentere turisterhvervet. Tidligere har byrådet udpeget

Åben sag
Sagsnr: 13/25584
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, centerchefen for Center for Kultur og Fritid
samt turistdirektøren.
Fondens formål er at stå for drift af sport-, kultur- og kongreshaller med tilhørende
faciliteter, samt anden lignende almennyttig virksomhed, til fordel for idræt, kultur
og fritidsaktiviteter i Frederikshavn Kommune.
Formålet søges primært opnået ved udlejning af haller og faciliteter til idrætsformål,
samt afholdelse af andre arrangementer i det omfang det kan forenes med den
primære anvendelse, fortrinsvis fritidsordninger og aktiviteter for byens borgere,
kulturaktiviteter, integrationsaktiviteter, ungdomsaktiviteter, koncerter, konferencer,
udstillinger og messer m.v.
Formålet søges endvidere opnået ved samdrift med de øvrige haller og anlæg, der
forefindes i tilknytning til Arena Nord.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf det ene skal
repræsentere turisterhvervet.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Medlemmer
Mogens Brag, V
Ole Rørbæk Jensen, A
Lene Kappelborg
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86. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til TOPVIRK
Sagsfremstilling
TOPVIRK er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder at løse praktiske og
administrative opgaver for virksomheder og foreninger. Arbejdet udføres af fleksog skånejobbere.

Åben sag
Sagsnr: 14/717
Forvaltning: CAM
Sbh: suan
Besl. komp: BR

TOPVIRK opkvalivicerer medarbejderne, så de i højere grad kan matche
virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.
I vedtægterne for TOPVIRK er det bestemt, at der er reserveret to pladser i
bestyrelsen til den til en hver tid siddende formand for Arbejdsmarkedsudvalget i
Frederikshavn Kommune og et medlem af arbejdsmarkedsudvalget.
Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 13. januar 2013 besluttet at indstille
udvalgsformand John Karlsson og Jytte Højrup til bestyrelsen for TOPVIRK.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at:
1. John Karlsson og Jytte Højrup udpeges til bestyrelsen i TOPVIRK
2. at byrådet fremover tildeler Arbejdsmarkedsudvalget kompetence til at
udpege bestyrelsesmedlemmer i TOPVIRK i henhold til selskabets
vedtægter.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.
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87. Fastsættelse af vederlag til byrådsmedlemmer og diæter for
udpegede ikke byrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2014 31. december 2017

Åben sag
Sagsnr: 13/22977
Forvaltning: LS
Sbh: mall
Besl. komp: BR

Sagsfremstilling
Regler om vederlag mv. er fastsat i bekendtgørelsen om vederlag.
Byrådsmedlemmer skal modtage enten et fast årligt vederlag eller et reduceret fast
årligt vederlag og tabt arbejdsfortjeneste for medlemskab af byrådet. Det faste
vederlag udgør pr. 1. januar 2014 i alt 66.387,60 kr. årligt. Det reducerede vederlag
udgør pr. 31. marts 2012 i alt 46.387,60 kr. årligt. Dertil kommer dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste, som maksimalt kan udgøre 5 x mødediæt pr. dag, svarende til
pr. 1. januar 2014 i alt 400 kr. x 5, i alt 2000 kr. pr. dag. Byrådsmedlemmerne skal
hvert år tage stilling til, hvilken form for vederlag de ønsker i det kommende
kalenderår, og dette valg gælder for hele det pågældende år.
Der ydes vederlagstillæg på 13.270,92 kr. årligt (pr. 1. januar 2014) til
byrådsmedlemmerne med hjemmeboende børn under 10 år.
Endvidere ydes kørselsgodtgørelse og fraværsgodtgørelse ved deltagelse i kurser,
seminarer mv.
Jf. bekendtgørelse om vederlag kan summen af de vederlag, der ydes til
medlemmer af kommunalbestyrelsen og udvalgsformænd maksimalt udgøre 315 %
af borgmesterens vederlag.
Jf. § 21, stk. 1-7 i Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommune oppebærer hver
af formændene for de 7 stående udvalg et vederlag, svarende til 23 % af
borgmesterens vederlag, i alt 161 % af borgmesterens vederlag. Jf. § 21, stk. 8
oppebærer formanden for Børn- og Ungeudvalget 9 % af borgmesterens vederlag.
Byrådet kan beslutte, at der ydes udvalgsvederlag til byrådsmedlemmer for
medlemskab af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget.
Dette vederlag kan i alt udgøre 315 % - 170 %, i alt 145 % af borgmesterens
vederlag. Beløbet fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmer, der er udpeget af
byrådet blandt dets medlemmer. Ved fordelingen ses bort fra udvalgets formænd,
hvis disse oppebærer vederlag for formandshvervet.
Der er i den kommende byrådsperiode 44 udvalgsmedlemmer og 2 medlemmer af
Børn- og Ungeudvalget, der kan oppebære udvalgsvederlag. Hvis de 2
sidstnævnte ikke modtager vederlaget, udgør dette pr. udvalgspost 24.317,35 kr.
(1. januar 2014). Hvis alle 46 medlemmer modtager vederlaget, udgør dette pr.
udvalgspost 23.260,08 kr.
Byrådet kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe
beslutning om at yde vederlag til næstformanden (1. viceborgmester). Dette
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vederlag kan maksimalt udgøre 10 % af borgmesterens vederlag. Er der valgt flere
næstformænd, kan vederlaget kun ydes til 1. næstformand.
Der vedlægges som bilag udkast til retningslinjer for vederlag, som indeholder dels
de ufravigelige regler og dels forslag til den øvrige vederlæggelse af
byrådsmedlemmer for perioden 2014-2017.
Der ansøges Økonomi- og indenrigsministeriet om at der kan ydes diæter til
stedfortrædere, der indkaldes til enkelte møder i byrådet.
Der ydes i lighed med sidste byrådsperiode diæter til ikke-byrådsmedlemmer, der
varetager kommunale hverv, hvortil de er valgt eller udpeget af Byrådet. Det gælder
således: Beboerklagenævnet, Beredskabskommissionen, Bevillingsnævnet,
Bygningsforbedringsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Grundlisteudvalget,
Handicaprådet, Hegnssynet, Huslejenævnet, Valgbestyrelsen, Valgtilforordnede og
Ældrerådet.
Indstilling
Borgmesteren indstiller, at


der for perioden 2014-2017 ydes udvalgsvederlag til byrådsmedlemmer,
der er medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og
Ungeudvalget med det maksimale beløb



der for perioden 2014-2017 ydes et vederlag på 10 % af borgmesterens
vederlag til 1. viceborgmesteren



det foreliggende udkast til retningslinjer for vederlag mv. til
byrådsmedlemmerne godkendes



der ydes diæter til stedfortrædere for byrådsmedlemmer under
forudsætning af Økonomi- og indenrigsministeriets godkendelse



der ydes diæter for deltagelse i møder for ikke byrådsmedlemmer som
anført i sagsfremstillingen.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.
Bilag
Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer (dok.nr.8792/14)
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88. Forslag til lokalplan SKA.B.04.02.01 Toldergårdsvej Midt,
Skagen og kommuneplantillæg 09.66
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/25731
Forvaltning: CTM
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Økonomiudvalget har på sit møde den 11. december 2013 besluttet at igangsætte
udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag for en del af et areal ved Toldergårdsvej i
Skagen. Hensigten er at gøre arealet så attraktivt som muligt i forhold til et
fremtidigt salg. Der foreligger nu et sådant lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget omfatter en del af en eksisterende lokalplan SKA.232.B´s
område. Arealet grænser op til idrætsanlægget ved Stadionvej og boligområdet ved
Toldergårdsvej. Lokalplanforslaget lægger op til en mere ekstensiv udnyttelse af
området og at reducere antallet af boliger inden for området fra 6 til 3 for
derigennem at gøre området mere attraktivt og i større udstrækning at tilgodese
områdets sårbare natur og nærhed til kystlandskabet.
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens
rammebestemmelser. Der er derfor i tilknytning til lokalplanforslaget udarbejdet et
tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til boligformål. Tillægget har
betegnelsen kommuneplantillæg nr. 09.66.
Lokalplanforslaget stiller krav om, at byggeri skal opføres som lavenergibyggeri,
som minimum energiklasse 2015.
Miljømæssige konsekvenser
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i
henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, ikke skal udarbejdes en
miljøvurdering af forslagene.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan og
kommuneplantillæg udsendes i offentlig debat.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. januar 2014
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.
Bilag
Bilag 1 - LP forslag SKA.B.04.02.01 (dok.nr.6343/14)
Bilag 2 - LP 232.B - 05.09.2008 (dok.nr.6199/14)
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89. Kystsikring ved Gl. Skagen
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune behandler i øjeblikket en sag om et
kystbeskyttelsesprojekt ved Gl. Skagen. Projektet er startet op med udgangspunkt i
en henvendelse fra grundejerforeningen for Gl. Skagen i 2006. I løbet af de første

Åben sag
Sagsnr: 12/11153
Forvaltning: CTM
Sbh: tist
Besl. komp: TU/ØU/BR

par år var der en dialog mellem kommunen, grundejerforeningen, Kystdirektoratet,
Transportministeriet og ejeren af ejendommen Rævehulevej 34 (Fellen). I 2008
blev ejendommen Fellen inddraget i projektet.
Processen endte ud i et kystbeskyttelsesprojekt, som omfattede renovering af
eksisterende høfder ud for Gl. Skagen, etablering af 2 nye høfder mod øst ud mod
Højen Fyr, samt skråningsbeskyttelse om Højen Fyr, etablering af 5 nye høfder
mod vest ud mod ejendommen Fellen samt skræntbeskyttelse omkring Fellen.
Kommunens beslutning fra 2010 om at fremme dette projekt, samt beslutning om
udgiftsfordeling til grundejerne i området blev påklaget til Transportministeriet og lå
i en længere periode til behandling i ministeriet. I efteråret 2012 blev der holdt et
møde mellem Transportministeriet, grundejerforeningen for Gl. Skagen og
Frederikshavn Kommune, hvorefter kommunen besluttede at ”trække sagen hjem”
fra Transportministeriet med henblik på at genoverveje afgrænsningen af det
område, der skal bidrage til finansieringen af kystsikringsprojektet. Denne
beslutning blev behandlet i Teknisk Udvalg den 20. november 2012.
Efterfølgende har kommunen været i dialog med såvel grundejerforeningen,
Fellens ejer og Kystdirektoratet. I forlængelse af denne dialog søgte Fellens ejer i
foråret 2013 Naturstyrelsen om dispensation fra Klitfredningslinjen til at nedrive det
eksisterende hus på grunden og opføre et andet hus længere tilbage på grunden
og indbygget i klitten.
Naturstyrelsen meddelte den 3. oktober 2013 afslag på dispensation fra
Klitfredningslinjen.
Kommunen har efterfølgende haft kontakt til ejeren af Fellen, som oplyser, at han
herefter ønsker at renovere det eksisterende hus med den nuværende
beliggenhed.
Kommunen har også haft kontakt til grundejerforeningen, som ønsker
kystsikringsprojektet igangsat hurtigst muligt, men uden inddragelse af Fellen.
Grundejerforeningen har indsendt deres bemærkninger til sagen i brev af 11.
november 2013 stilet til Teknisk Udvalg. Brevet med bilag er vedlagt denne
dagsordenstekst. Fellens ejer ønsker, at kystsikring omkring Fellen indgår i det
samlede projekt og har indsendt et brev med bemærkninger til udvalget herom.
Brevet med bilag er vedlagt denne dagsordenstekst.
Fellen ligger i dag ude på stranden og er sikret med en stenkastning.
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Stenkastningen er foretaget uden forudgående tilladelse. En lovliggørelse af
stenkastningen afventer beslutning fra kommunen om det samlede
kystsikringsprojekt ved Gl. Skagen, inklusiv Fellen. Kystdirektoratet har i starten af
2008 udtalt, at Kystdirektoratet helst ser en helhedsløsning for kystsikringen ved Gl.
Skagen, hvor også kystsikring af Fellen indgår, i stedet for at køre det som to
separate sager, da der derved sikres en sammenhængende løsning.
Såfremt der ikke bibeholdes en form for kystsikring omkring Fellen, må huset
forventes at ”falde i havet”.
Frederikshavn Kommune skal nu have taget stilling til, hvordan projektet om
kystsikring ved Gl. Skagen videreføres. Der ses to muligheder:
1. Projektet videreføres, som det foreligger, inklusiv Fellen.
Projektbeskrivelsen og udgiftsfordelingen opdateres, hvorefter processen
køres videre med partshøring, offentligt møde mv.
2. Kystbeskyttelse omkring Fellen tages ud af det samlede projektet, som
herefter tilpasses og bringes videre i processen med partshøring, offentligt
møde mv.
Hvorvidt Fellen vil kunne opnå tilladelse fra Kystdirektoratet til kystsikring, uden at
være en del af det samlede projekt, er uklart.
Center for Teknik og Miljø vurderer, at projektet skal køres videre efter mulighed nr.
2, hvor kystbeskyttelse omkring Fellen tages ud af det samlede projekt og
behandles som et individuelt projekt. Som det fremgår af vedlagte kortbilag med
skitsering af klittens tilbagetrækning i området, ligger Fellen væsentligt mere
fritliggende i dag end i 2006, da projektet blev startet op og også mere fritliggende
end i 2008, da Fellen blev inddraget i projektet. Klitlinjen er således rykket ca. 9-12
m tilbage siden 2006 og 4-7 m tilbage siden 2008. Med Fellens mere fremskudte
placering på stranden, besværliggøres den frie passage på stranden yderligere ved
højvandssituationer. Kommunen har med denne baggrund arbejdet på at få flyttet
huset tilbage i klitlinjen, men det aktuelle projekt er afvist af Naturstyrelsen.
Center for Teknik og Miljø vurderer, at der under alle omstændigheder er behov for
en revurdering af den projektbeskrivelse og projektvurdering, som foreligger, inden
der er et tilstrækkeligt afklaret projekt at sende i partshøring og til offentligt møde.
Dette behov er der, uanset om projektet laves inklusiv eller eksklusiv Fellen. Dette
skyldes blandt andet den tid, der er gået siden projektet blev skitseret i 2007/2008
og de naturlige ændringer i kyststrækningen, der er sket siden da.
Da kommunen har opsagt aftalen med den tidligere rådgiver på projektet, har
Center for Teknik og Miljø indhentet et prisoverslag på, hvad det vil koste, at få
revurderet og evt. tilpasset projektet, så det kan danne grundlag for den videre
proces. I prisoverslaget indgår ligeledes rådgiverbistand til den efterfølgende
myndighedsbehandling, inkl. borgermøder. Desuden indgår udarbejdelse af
udbudsmateriale og gennemførelse af udbud samt til en vis grad byggestyring og
tilsyn. De prisoverslag, der er indhentet viser, at der skal regnes med en
rådgiverudgift i størrelsesordenen 500.000 kr. – 750.000kr.
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Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at
1. processen omkring kystbeskyttelsesprojektet ved Gl. Skagen sættes i gang
uden inddragelse af kystbeskyttelse om ejendommen Fellen (Rævehulevej
34)
2. udvalget vil være positiv over for at fremme et særskilt kystsikringsprojekt
omkring ejendommen Fellen (Rævehulevej 34) under forudsætning af, at
huset flyttes længst muligt væk fra vandkanten og at projektet sikrer
passage langs stranden også ved højvande
3. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at der
gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til rådgiverbistand til videreførelse
af kystsikringsprojektet ved Gl. Skagen, samt at bevillingen frigives.
Bevillingen finansieres ved at fremrykke 750.000 kr. af bevillingen til
kystbeskyttelse i 2015 på 2,5 mio. kr. til 2014.
Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014
Et flertal tiltræder indstillingen. Et mindretal bestående af Peter E. Nielsen og
Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde indstillingen, idet Fellen ønskes inkluderet i
projektet, som beskrevet i indstillingens punkt 1.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014
Et flertal anbefaler indstillingen.
Carsten Sørensen kan ikke tiltræde indstillingen, men tilslutter sig Flemming
Rasmussens og Peter E. Nielsens bemærkning fra Teknisk udvalg.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Indstillingen kom til afstemning.
For stemte 26:
Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A),
Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene
Hjortshøj (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen
(A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V),
Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V),
Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen
(V), Jytte Højrup (V), Christina Lykke Eriksen (F), Ida Skov (Ø)
Imod stemte 5:
Carsten Sørensen (O), Flemming Rasmussen (O), Hanne Bøgsted (O), Karsten
Drastrup (O), Peter E. Nielsen (C)
Indstillingen blev godkendt.
Peter E. Nielsen, Flemming Rasmussen, Carsten Sørensen, Hanne Bøgsted og
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Karsten Drastrup kan ikke tiltræde indstillingen, idet Fellen ønskes inkluderet i
projektet, som beskrevet i indstillingens punkt 1.
Bilag
Bilag 1 - Brev af 11-11-2013 fra grundejerforeningen til TU (dok.nr.179733/13)
Bilag 2 - Bilag 1-4 til brev af 11-11-2013 fra grundejerforeningen - fotos (dok.nr.179735/13)
Bilag 3 - Bilag til brev af 11-11-2013 fra grundejerforeningen - Historik (dok.nr.179732/13)
Bilag 4 - Klitlinjens tilbagetrækning omkring Fellen (dok.nr.190393/13)
Bilag 5 - Brev af 07-01-2014 fra Fellen (dok.nr.6024/14)
Bilag 6 - Brev af 07-01-2014 fra Fellen - Bilag med skræntfodsbeskyttelsesprojekt (dok.nr.6022/14)
Bilag 7 - Brev af 07-01-2014 fra Fellen - Bilag med målinger (dok.nr.4705/14)
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90. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af endelig
helhedsplan - skema B - for Vesterports afdeling 6, Engparken,
Frederikshavn

Åben sag
Sagsnr: 14/507
Forvaltning: CTM
Sbh: gida
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport anmoder byrådet om at indstille den endelige
helhedsplan (skema B) for renovering af Engparken til godkendelse i
Landsbyggefonden.
Byrådet godkendte på møde den 19. december 2012 at indstille til
Landsbyggefonden, at der blev godkendt en foreløbig helhedsplan (skema A) for
renovering af Engparken.
Som led i helhedsplanen er fælleshuset tidligere renoveret og omdannet til et
Multihus.
Der foreligger nu endelig helhedsplan for de 165 familieboliger i Engparken.
Boligforeningen oplyser, at helhedsplanen indeholder følgende arbejder, som skal
imødegå de mange forhold vedrørende byggeskader, som er påvist i den
byggetekniske rapport.



Facade-/gavlrenovering – blandt andet efterisolering med 150 mm isolering
og beklædning på facader/gavle, udskiftning af let beklædning på udhuse
m.v.



Tagrenovering – blandt andet med ny tagbelægning med tagpap,
efterisolering af lofter med 150 mm ekstra, tætning mellem loft og
ydervægge, ny tagbeklædning over terrasser, altaner og trappetårne



Nye træ/alu vinduer og døre



Efterisolering af sokler og etablering af omfangsdræn



Betonrenovering af altaner og trappetårne



Total badeværelsesrenovering



Varmegenvindingsanlæg og tagventilator i badeværelser udskiftning af
vandrør



Optimering af varmeinstallationer



Diverse renoveringer og miljøforbedringer af udendørsarealer

Efter gennemførelse af renoveringen lever byggeriet op til energimærke B.
Den samlede anskaffelsessum udgør 117.128.000 kr., som er fordelt med
67.985.000 kr. til støttede arbejder og 49.143.000 kr. til ustøttede arbejder.
I den foreløbige helhedsplan var den samlede anskaffelsessum 118.236.000 kr.
Den endelige anskaffelsessum er således 1.108.000 kr. mindre.
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Arbejderne finansieres ved optagelse af henholdsvis støttede og ustøttede
realkreditlån, der fordeler sig således:
Renovering, miljøforbedring, opretning mv. – støttede lån
Forbedrings- og moderniseringsarbejder - ustøttede lån

67.985.000 kr.
15.000.000 kr.

Frivillige arbejder med ustøttede lån

34.143.000 kr.

En foreløbig garantiberegning fra et realkreditinstitut viser, at det vil være
nødvendigt med en 100 % kommunal garanti (med 50 % regaranti fra
Landsbyggefonden) for det støttede lå. For de ustøttede lån vil der være et
forventet behov for en kommunal garanti på 62,26 % af den til enhver tid værende
restgæld på lånet.
Landsbyggefonden stiller krav om kapitaltilførsel på i alt 1.000.000 kr. efter den
såkaldte 1/5´s regel. Dette indebærer, at Frederikshavn kommune betaler 200.000
kr., realkreditinstitut betaler 200.000 kr., boligforeningen betaler 200.000 kr., og
Landsbyggefonden betaler 400.000 kr.
Byrådet godkendte deltagelsen i kapitaltilførslen samtidig med godkendelsen af
den foreløbige anskaffelsessum (skema A).
2

Huslejestigningen forventes at blive gennemsnitligt 87 kr/m /årligt. Huslejen
differentieres alt efter hvilke arbejder, der udføres i de enkelte boliger.
Huslejeniveauet blev godkendt samtidig med godkendelsen af den foreløbige
anskaffelsessum.
Renoveringen forventes påbegyndt i april 2014 og forventes færdig april 2016.
Økonomiske konsekvenser
Kommunen deltager i kapitaltilførslen med 200.000 kr. Udgiften afholdes af kontoen
for indskud i Landsbyggefonden.
Garantistillelserne påvirker ikke kommunens låneramme.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler
byrådet, at
1. Skema B for den beskrevne helhedsplan, herunder økonomien, indstilles til
godkendelse i Landsbyggefonden
2. Kommunen deltager i kapitaltilførslen med 200.000 kr., forudsat at øvrige
interessenter deltager heri
3. Kommunen stiller garanti for realkreditlån med henholdsvis 100 % for det
støttede lån og 62,26 % for de ustøttede lån, dog med forbehold om
endelig stillingtagen til størrelsen af garantistillelsen for det ustøttede lån,
såfremt kravene hertil bliver ændret i opadgående retning
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2

4. Huslejestigningen på gennemsnitligt 87 kr./m / årligt godkendes.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Brian Kjær (A) forlod mødet som inhabil.
Godkendt.
Bilag
Bilag 1 - Oversigtskort flyfoto 2012 (dok.nr.7655/14)
Bilag 2 - Renovering af Engparken - Tegninger (dok.nr.7990/14)
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91. Godkendelse af garantistillelse for lån - Frederikshavn
Boligforening, Senhjerneskadecenter Nord, Frederikshavn
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 08/2911
Forvaltning: CTM
Sbh: gida
Besl. komp: ØU/BR

Frederikshavn Boligforening anmoder om kommunal garantistillelse for
realkreditlån til Senhjerneskadecenter Nord, 2. etape.
Senhjerneskadecentret er opført i to etaper.
Byrådet godkendte den foreløbige anskaffelsessum (skema A) for etape 2 den 22.
december 2010, og den endelige anskaffelsessum (skema B) blev godkendt den
22. juni 2011.
Byggeregnskabet (skema C) for projektet er godkendt administrativt den 6. marts
2013 med en anskaffelsessum på 20.602.000 kr.
(Når anskaffelsessummen i henhold til byggeregnskabet ikke overstiger den ved
skema B godkendte anskaffelsessum, kan byggeregnskabet i henhold til
delegationsbeslutning fra byrådet godkendes administrativt).
Dette indebærer, at der optages realkreditlån på 18.748.000 kr., svarende til 91 %
af anskaffelsessummen.
Kreditforeningen har ud fra gældende regler beregnet garantien til at udgøre 67,49
% af den til enhver tid værende restgæld på lånet, svarende til en garantisum på pt.
12.653.025 kr.
Økonomiske konsekvenser
Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at Økonomiudvalget anbefaler
byrådet, at der stilles kommunal garanti for realkreditlånet på 67,49 % af lånets
hovedstol, svarende til p.t. 12.653.025 kr.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt
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92. Pulje til Landsbyfornyelse - Nedrivningspulje, opland
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 9. oktober 2013 budgettet for 2014. På budgettet er
afsat 1,9 mio. kr. til Nedrivningspulje, opland. Nedrivningspuljen skal anvendes til
medfinansiering af Pulje til Landsbyfornyelse, hvor statens andel udgør 60 pct. og

Åben sag
Sagsnr: 13/11434
Forvaltning: CTM
Sbh: SAHA
Besl. komp: ØU/BR

kommunens andel udgør. 40 pct.
Frederikshavn Kommunes rammetildeling fra puljen er på 2,9 mio. kr, så der er i alt
4,8 mio. kr. til rådighed.
Pulje til landsbyfornyelse kan anvendes til nedrivning eller istandsættelse af
forfaldne bygninger, der ligger i en by med færre end 3.000 indbyggere eller i det
åbne land.
Center for Teknik og Miljø har med udgangspunkt i dialog med Distriktsudvalget på
møde den 25. august 2013 udarbejdet et oplæg til, hvorledes puljemidlerne kan
prioriteres.
Da nedrivning af bygninger i landsbyer og det åbne land influerer på Plan og
Miljøudvalgets arbejdsområde, foreslås det at beslutninger vedrørende disponering
af bevillingen placeres hos Plan og Miljøudvalget.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler
byrådet at godkende, at bevillingen på 1,9 mio.kr. vedr. Nedrivningspulje, opland
flyttes til Plan- og Miljøudvalget.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.

Frederikshavn Byråd - Referat - 29. januar 2014

Side 112 af 134

93. Udtalelse til Tilsynet - henvendelse fra Håndværksrådet om
Frederikshavn kommunes udførelse af opgaver for private
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/10248
Forvaltning: CPV
Sbh: phjc
Besl. komp: BR

Statsforvaltningen, som fører tilsyn med kommunerne, anmoder byrådet om en
udtalelse i forbindelse med, at Håndværksrådet har anmodet statsforvaltningen om
at tage stilling til, om det er lovligt, at kommunens Center for Park og Vej udfører
arbejde for private.
Sagens baggrund er kort følgende:
Håndværksrådet gik ind i sagen i foråret 2013, efter at der havde været omtale i
medierne af, at kommunen udførte græsslåning for en almen boligorganisation.
Kommunen henviste til, at der var tale om overskudskapacitet, som det er lovligt at
udnytte i henhold til de uskrevne regler om kommuners udførelse af ikkelovbestemte opgaver (kommunalfuldmagten).
Håndværksrådet bad om, at kommunen ophørte med at udføre opgaver for private.
Da kommunen ikke imødekom dette ønske, indbragte Håndværksrådet sagen for
statsforvaltningen med anmodning om, at der tages stilling til om aktiviteten er
lovlig indenfor kommunalfuldmagtens rammer, og om kommunen - i bekræftende
fald – overholder kommunalfuldmagtens krav om, at kommunens prissætning
svarer til markedsprisen.
Der er administrativt udarbejdet et udkast til udtalelse med tilhørende bilag.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Park og Vej indstiller til byrådet


At udkast til udtalelse godkendes og sendes til statsforvaltningen

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Byrådets flertal godkender indstillingen.
Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen, og ønsker sine bemærkninger
medsendt til Tilsynet
Bilag
Udkast til byrådets udtalelse til Tilsynet - udførelse af arbejde for private (dok.nr.16058/14)
Bilag til udtalelse til Tilsynet (nr. 1-8) (dok.nr.16062/14)

Frederikshavn Byråd - Referat - 29. januar 2014

Side 113 af 134

94. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Økonomiudvalgets budgetområde 2014

Åben sag
Sagsnr: 13/10282
Forvaltning: ØKC
Sbh: boch
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 9. oktober 2013 budgettet for 2014 samt øvrige
budgetoverslagsår.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under
Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.
Det samlede rådighedsbeløb under Økonomiudvalget udgør 63.481.000 kr.
Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.
Pulje vedr. Knivholt Hovedgård

754.000 kr.

Puljer Digitaliserings- og Velfærdsteknologiske tiltag
Energirenoveringer

8.835.000 kr.
6.056.000 kr.

Energibyen, projektudvikling

2.018.000 kr.

IT-løsning Handicap- og psykiatriområdet
Udviklingsplan for Ankermedets Skole

506.000 kr.
1.046.000 kr.

Nedrivningspulje, opland
Køb og salg
Helhedsplan daginstitutionsområdet
I alt

1.900.000 kr.
-22.860.000 kr.
10.318.000 kr.
8.573.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område frigives således som ovenfor
specificeret, i alt 8.573.000 kr.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.
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95. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og
Miljøudvalgets budgetområde 2014

Åben sag
Sagsnr: 13/9821
Forvaltning: ØKC
Sbh: JAPO
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 9. oktober 2013 budgettet for 2014.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Plan- og
Miljøudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.
Samlede rådighedsbeløb, Plan- og Miljøudvalget er 1.170.000 kr.
Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte anlægsbevillinger.
Center

Projekt
Ny Busterminal Frederikshavn

Center for Miljø og Teknik

Pulje digitalisering og
velfærdsteknologi PMU

Plan- og Miljøudvalget i alt

2014
1.100.000
70.000
1.170.000

Indstilling
Teknisk direktør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler at Økonomiudvalget
indstiller til byrådet, at rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs område, som ovenfor
specificeret, i alt 1.170.000 kr. finansieret af de afsatte anlægsbevillinger, frigives.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. januar 2014
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.
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96. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk

Åben sag

Udvalgs budgetområde 2014

Sagsnr: 13/9821
Forvaltning: ØKC
Sbh: JAPO
Besl. komp: TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 9. oktober 2013 budgettet for 2014.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk Udvalgs
budgetområde, som ønskes frigivet.
Samlede rådighedsbeløb, Teknisk Udvalg er 40.768.000 kr.
Center

Projekt

Center for Miljø og Teknik

Matrikulære berigtigelser

183.000

Slidlag

6.389.000

Vejprojekter

7.889.000

Renovering af kørebaner

Center Park og Vej

2014

10.939.000

Koordinerende belægningsarbejder

6.666.000

Kystfodring

1.128.000

Renovering af vejbelysningsanlæg
2010-2017

2.437.000

Broer, tunneller og underløb

819.000

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske
have

565.000

Trafiksikkerhedsarbejde

59.000

Vejafvandingsbidrag

1.394.000

Ejendomscenter - Havne

Bådebroer

2.028.000

Direktørens område

Pulje digitalisering og
velfærdsteknologi TU

Teknisk Udvalg i alt

272.000
40.768.000

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler at Økonomiudvalget indstiller til
byrådet, at rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs område, som ovenfor specificeret, i alt
40.768.000 kr. finansieret af de afsatte anlægsbevillinger, frigives.
Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.
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97. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb udmøntning af digitaliseringsstrategi på folkeskoleområdet
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 11/1825
Forvaltning: CUTU
Sbh: anjo
Besl. komp: BUU/ØU/BR

I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 blev det besluttet at udmønte en
digitaliseringsstrategi for folkeskoleområdet indenfor en periode af 4 år.
Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af
folkeskolerne og deres repræsentanter i form af visionsworkshops og
projektarbejde.
Digitaliseringsstrategiens elementer er følgende:


kompetenceudvikling



teknik og drift



kulturforandring



digitale læremidler



ledelse og styring



kommunikation

I budget 2014 for Frederikshavn Kommune er der på investeringsoversigten afsat
anlægsmidler til gennemførelse af digitaliseringsstrategien.
Det fremgår af investeringsoversigten, at der i 2014 er en anlægsbevilling på 3,406
mio. kr. til digitaliseringsstrategien for skoleområdet.
Der søges derfor om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 3.406 mio.
kr. til dækning af udgifter til udmøntning af folkeskolernes digitaliseringsstrategi.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at frigive 3,406 mio. kr. for 2014 til
udmøntning af folkeskolernes digitaliseringsstrategi.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014
Anbefales
Fraværende: Pia Karlsen
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.
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98. Låneoptagelse for 2014 - Frederikshavn kommune
Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetlægningen for 2014, har der været ansøgt en række
lånepuljer ved Økonomi- og Indenrigsministeriet, om dispensation fra
lånebekendtgørelsen til yderligere låneoptagelse i 2014.

Åben sag
Sagsnr: 14/667
Forvaltning: ØKC
Sbh: LECH
Besl. komp: ØU/BR

Herunder er der ansøgt puljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede
kommuner. Frederikshavn Kommune har modtaget en dispensation til
låneoptagelse på 50 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. Dette beløb er indregnet i
budgettet for 2014 i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Betingelsen for låneoptagelse var, at lånets løbetid maksimalt må være 10 år.
Styrkelse af likviditet i henhold til ovennævnte dispensation, har været trukket på
kommunens byggekredit siden medio december 2013 og er således en del af
kommunenes nuværende kassebeholdning.
Nu optages det faktiske lån og provenuet herfra bliver indsat på kommunens
byggekredit. Lånet vil således ikke påvirke kommunens nuværende
kassebeholdning.
I budgettet for 2014 er der indregnet en samlet låneoptagelse på 130,1 mio. kr.
Heraf udgør ovennævnte pulje med de 50 mio. kr.
Restbeløbet af låneoptagelsen vil blive hjemtaget på kommunens byggekredit. Den
endelige finansiering ved lån, og indfrielse af byggekredit, vil blive foretaget primo
december 2014.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der
optages et lån på 50 mio. kr. med en løbetid på 10 år.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.
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99. Årsrapport/årsregnskab 2012 for den selvejende institution
Sæbygård
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 14/764
Forvaltning: økc
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU/BR

Bestyrelsen for den selvejende institution Sæbygård (fond) fremsender til byrådets
godkendelse institutionens årsrapport / årsregnskab 2012.
Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til
forbehold.
Årsregnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 20. marts 2013.
Årets resultat (minus) - 70.480 kr. + overførsel fra tidligere år 272.179 kr., i alt
201.699 kr., er overført til næste år.
Fondens samlede aktiver udgør pr. 31/12 2012 i alt 9.486.479 kr. Heraf udgør de
bundne aktiver 8.553.135 kr. og de frie aktiver 933.344 kr.
Fondens formål er at bevare og restaurere Sæbygård og dets interiør samt virke for
at almenheden får adgang til stedet.
Fondsbestyrelsen oplyser, at man er på vej med projekt til etablering af elevator fra
kælder til riddersal således, at tilgængeligheden kan forbedres og dermed
muligheden for øgede indtægtsgivende aktiviteter i dele af Sæbygaard samt et
projekt om restaurering af den stensatte vejdæmning, bro og voldanlæg.
Frivillige fra Sæbygårds Venner varetager det daglige opsyn og udfører diverse
drifts- og mindre vedligeholdelsesarbejder.
Fonden har i 2012 modtaget et driftstilskud på 217.000 kr. fra Frederikshavn
kommune.
Sæby byråd har den 21. januar 1997 påtaget sig opgaven med at være
godkendelsesmyndighed for årsregnskabet og føre tilsyn.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at årsrapport/årsregnskab 2012 for Den selvejende
institution Sæbygård godkendes.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.
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100. Ansøgning om anlægs- og driftstilskud til fusion af Skagens
Museum, Drachmanns Hus samt Michael og Anna Anchers Hus
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/17375
Forvaltning: CKF
Sbh: hera
Besl. komp: KFU/ØU/BR

Skagens Museum har fremsendt ansøgning om anlægs- og driftstilskud gældende
fra 2014 til at fusionere kunstnerhjemmene Drachmanns Hus, Michael og Anna
Anchers Hus med Skagens Museum. Se bilag.
Af ansøgningen fremgår, at en sammenslutning af de to enestående og autentiske
kunstnerhjem vil dels skabe en sikkerhed for kunstnerhjemmenes fortsatte beståen,
dels skabe grobund for en lang række forsknings- og formidlingsaktiviteter, som
rummer et stort turistpotentiale for hele Frederikshavn Kommune.
Der søges om et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. som et engangsbeløb til dækning af
fusionens etablerings- og anlægsomkostninger, dels om forøgelse af Skagens
Museums årlige driftstilskud med 1,5 mio. kr. fra 2,3 mio. kr. til 3,8 mio. kr. til
dækning af de forøgede driftsomkostninger samt realisering af de kulturelle og
økonomiske potentialer ved fusionen.
Det er Skagens Museums vurdering, at der er brug for et øget driftstilskud på 2,5
mio. kr. til dækning af de nødvendige driftsomkostninger i forbindelse med en
professionel drift af de to kunstnerhjem. Skagens Museum ansøger samtidig
Kulturstyrelsen om, at statstilskuddet øges med 1 mio. kr. og styrelsen er meget
positive overfor en sammenlægning af Skagens Museum, Drachmanns Hus og
Michael og Anna Anchers Hus, men forudsætter, at der er tale om en fuldstændig
fusion og at det kommunale tilskud øges.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
drøfter sagen.
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013
Drøftet
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker sagen yderligere belyst.
Sagen genoptages.
Fraværende: Jens Porsborg
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 7. oktober 2013
Skagens Museum har på baggrund af udvalgsbeslutning den 4. september
fremsendt uddybende oplysninger og supplerende materialer til yderligere
belysning af sagen, herunder



Fundats for henholdsvis Drachmanns Hus samt Michael og Anna Anchers
Hus



Seneste regnskab for Drachmanns Hus samt Michael og Anna Anchers
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Hus


En beskrivelse af de økonomiske og juridiske konsekvenser af en fusion,
herunder hvorledes værdierne i de to huse indgår i fusionen



En beskrivelse af, hvad de anmodede drifts- og anlægstilskud skal
anvendes til



Baggrunden for ønsket om, at fusionen mellem Skagens Museum, Michael
og Anna Anchers Hus samt Drachmanns Hus skal ske 1. januar 2014

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
drøfter sagen.
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013
Drøftet
Kultur- og Fritidsudvalget er positive overfor en fusion.
Sagen oversendes til budgetforhandlingerne for 2014 og overslagsårene.
Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 13. november 2013
Frederikshavn Byråd besluttede den 9. oktober 2013 kommunens samlede budget
for 2014 og overslagsårene.
Sagen genoptages.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
1. drøfter ansøgning i sammenhæng med vedtaget budget 2014 og
overslagsårene for Frederikshavn Kommune
2. beslutter om, og eventuelt i hvilket omfang, ansøgning skal imødekommes
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013
1. drøftet
2. Jf. dagsordenens pkt. 3:
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet, at
Skagens Museum, under forudsætning af fusion med Anchers Hus og
Drachmanns Hus, tildeles 1,5 mio. kr. som et årligt driftstilskud, gældende fra
2014.
Udgiften finansieres via budgetforligets anlægspulje på 4.7 mio. kr. i 2014 og
overslagsårene til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål.
Fraværende: Jens Porsborg
Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget 22. januar 2014
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. november 2013 henviser til pkt. 3 på
Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden.
Pkt. 3 på dagsorden var en henvendelse fra Ole Rørbæk Jensen på vegne af
budgetejerkredsen 2014 – 2017 vedr. tilskud til Skagens Museum vedrørende
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fusion med Anchers hus og Drachmanns hus.
”Der ønskes en beslutning om tilskud på 1,5 mio. kr. til fusion af de tre museer i
Skagen. Budgetejerkredsen foreslår, at pengene disponeres fra puljen til udvikling
af kultur, erhverv og turisme. Pengene tildeles fra 2014.
Der er forventning om, at det kommunale tilskud kan udløse yderligere statstilskud.”
Økonomicenteret modtog via mail den 12. november 2013 besked fra
Kulturstyrelsen om, at driftstilskuddet til de statsanerkendte museer er fastlåst i
eksisterende niveau og bliver kun PL-reguleret. En ændring af dette vil kræve en
politisk beslutning i forbindelse med finanslovesforhandlingerne.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid oversender Kultur- og Fritidsudvalgets
beslutning af 13. november 2013 til Økonomiudvalget og byrådets beslutning.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014
Der ydes et tilskud på 1,5 mio. kr., som finansieres af puljen til udvikling af kultur,
erhverv og turisme.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.
Bilag
Bilag 1 - Skagen Museum: Ansøgning om anlægs- og drifttilskud i forbindelse med museumsfusion
Anchers Hus, Drachmanns Hus og Skagen Museum (dok.nr.124538/13)
Bilag 2 - Skagens Museum: Svarbrev til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ansøgning om anlægs- og
driftstilskud til museumsfusion (dok.nr.138407/13)
Bilag 3 - DH Regnskab 2012 - bilag til Svarbrev til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ansøgning om
anlægs- og driftstilskud til museumsfusion (dok.nr.138410/13)
Bilag 4 - HAF Regnskab 2012 - Bilag til svarbrev til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ansøgning om
anlægs- og driftstilskud til museumsfusion (dok.nr.138411/13)
Bilag 5 - BUDGET. SKM, HAF, DH - Bilag til Svarbrev til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ansøgning om
anlægs- og driftstilskud til museumsfusion (dok.nr.138408/13)
Bilag 6 - Fundats for Drachmanns Hus (samlet) (dok.nr.143933/13)
Bilag 7 - Fundats for Helga Anchers Fond (samlet) (dok.nr.143935/13)
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101. Hurtigere internet i Nordjylland
Sagsfremstilling
Fælles udbud af Hurtigere internet i Nordjylland.

Åben sag
Sagsnr: 14/50
Forvaltning: IT
Sbh: jewo
Besl. komp: ØU/BR

Vi har i Nordjylland, som i mange andre dele af landet, brug for hurtige
internetforbindelser. IT infrastruktur er for samfundets udvikling, ligeså væsentlig
som anden infrastruktur. En virksomhed eller et landbrug har brug for en hurtig og
stabil internetforbindelse for at kunne bedrive sit erhverv, turister forventer at der er
internetforbindelse tilstede og borgere og myndigheder har også brug for hurtige
internetforbindelser for at kunne betjene sig selv, benytte telemedicinske
forbindelser mv.
Erfaringer i Nordjylland og resten af landet peger i retning af, at udviklingen halter
efter behovet. Forsøg i blandt andet Aalborg Kommune med Online Omsorg har
været udfordret hos 20-30 % af borgerne, blandt andet på grund af for langsomme
forbindelser. Alle kommuner og regionen har erfaringer med, at der ikke er
tilstrækkelig dækning eller for lav hastighed en række steder, når der etableres
hjemmearbejdspladser til politikere og medarbejdere.
Vi har med andre ord udfordringer nu, og kan imødese flere udfordringer, især på
det telemedicinske område, i takt med at der bliver behov for, at understøtte med
billeder og video.
De 11 kommuner i Region Nordjylland og Region Nordjylland har derfor etableret et
samarbejde om et fælles udbud af hjemmearbejdspladser, institutionsopkoblinger
og evt. telemedicinske forbindelser. Målet er i første omgang at dække
myndighedernes egne behov gennem et intelligent udbud, for der igennem at sikre
et mere finmasket højhastighedsnet i Nordjylland. Et netværk som også skal
komme virksomheder og borgere til gode.
Tanken er, at gå i udbud hvor prisen er fastlåst, så vi som myndigheder får
budgetsikkerhed, og hvor leverandørerne konkurrerer på hvor hurtigt de kan levere
højere hastigheder. Der stilles som krav, at hver deltager kan vælge 10 % af egne
forbindelser, der skal være leveret indenfor et halvt år, og alle forbindelser skal
være leveret indenfor 3 år. Institutionsopkoblingerne i udbuddet skal være etableret
inden 31 december 2014
Hvor vi i dag på hjemmearbejdspladserne typisk har en 20/2 Mbit forbindelse, der
reelt fungerer langsommere, efterspørger vi 40/40 Mbit hvor leverandøren skal
garantere hastigheden. Hastigheden skal i aftaleperioden stige med 10/10 Mbit om
året.
Aftaleperioden er sat til 6 år. Efter 6 år vil hastigheden være på 100/100 Mbit.
Frederikshavn Kommune byder ind med cirka 315 hjemmearbejdspladser inklusiv
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31 hjemmearbejdspladser til politikerne.
I udbuddet vil telemedicinske forbindelser være taget med som en option. Først når
det er besluttet hvordan TeleCareNord projektet videreføres i løbet af 2014,
afgøres det om optionen skal benyttes.
Økonomiske konsekvenser
I forhold til budgetsikkerhed arbejdes der i aftaleperiode med en omkostning pr.
måned for en hjemmearbejdsplads forbindelse på 250,- kr. Det svarer nogenlunde
til de omkostninger vi har i dag.
Projektet har et projektbudget på 750.000 kr.
Vækstforum har bevilliget 375.000 kr. i form af regionale medfinansieringsmidler til
gennemførsel af udbuddet, og de deltagende kommuner og regionen yder selv
375.000 kr. i form 125.000 kr. i egenbetaling og 250.000 kr. i timer.
Projektet vil løbende afsøge muligheder for, at søge om udviklingsmidler, der
yderligere kan fremme processen.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at samarbejdsaftalen mellem de 11 kommuner og
regionen godkendes.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.
Bilag
Bilag 1 - samarbejdsaftale v05.pdf (dok.nr.8167/14)
Bilag 2 - Notat Bredbånd (dok.nr.8165/14)
Bilag 3 - Faktaark - Q and A ver 5 (dok.nr.8162/14)

Frederikshavn Byråd - Referat - 29. januar 2014

Side 124 af 134

102. Udpegning af personlig stedfortræder og konstatering af
Handicaprådets sammensætning

Åben sag
Sagsnr: 14/90
Forvaltning: LS
Sbh: bepd
Besl. komp: Handicaprådet

Sagsfremstilling
Byrådet har den 4. december 2013 besluttet følgende sammensætning af
Handicaprådet gældende fra 1. januar 2014:

Fra DH:

Medlem

Personlig stedfortræder

Aksel Jensen
Jette Bruun Christensen

Anette Sønderby
Solveig Rysholt

Betina Hansen

Steen Jørgensen

Susanne Jensen
Birte Pedersen

Gurli Nielsen
Steen Møller

Ulla Verner,
handicapomr.

Karsten Kamstrup

Inge-Lise Jakobsen,

Flemming Klougart

familieomr.
Rikke Løgtved Bruus,

Dorthe Smidt

Fra
administrationen:

teknisk omr.
Fra Byrådet:
Jørgen Tousgard
Helle Madsen

Irene Hjortshøj
Pia Karlsen

Efterfølgende har DH meddelt, at man ønsker Irene Hjortshøj som medlem af
Handicaprådet med Birte Pedersen som personlig stedfortræder. Det betyder, at
Birte Pedersen udtræder som medlem af Rådet, og at Steen Møller helt udgår
(efter eget ønske).
Ovenstående skal godkendes af byrådet, før det kan træde i kraft. Byrådets
ordinære møde er den 29. januar 2014.
Indstilling
At den nye sammensætning af Handicaprådet indstilles til byrådets godkendelse.
Beslutning Handicaprådet den 13. januar 2014
Den foreslåede ændring i sammensætningen af Handicaprådet anbefales overfor
Byrådet.
Såfremt Byrådet godkender den nye sammensætning af Handicaprådet, skal der
udpeges en suppleant for Jørgen Tousgaard.
Fraværende: Ulla Verner og stedfortræder.
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Handicaprådets sammensætning taget til efterretning.
Som personlig stedfortræder blev valgt Bent H. Pedersen, A.
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103. Politik for adfærd på Sociale Medier
Sagsfremstilling
En arbejdsgruppe, nedsat af HovedMED, har udarbejdet en Politik for adfærd på
Sociale Medier.

Åben sag
Sagsnr: 13/24775
Forvaltning: HR
Sbh: hahe
Besl. komp: ØU/BR

Politikken handler ikke om, hvorvidt man må benytte sociale medier som
privatperson i arbejdstiden – det er en ledelses opgave at forholde sig til det. Målet
har været, at formulere en personalepolitik, der beskriver Frederikshavn
Kommunes holdninger til god adfærd, når medarbejderne ”færdes” på de sociale
medier. Det drejer sig om adfærd både i forhold til
arbejdspladsen/lederen/kollegerne/politikerne og i forhold til borgerne.
Grundholdningen er, at man som medarbejder også i privatlivet er repræsentant for
Frederikshavn Kommune.
Det er understreget, at uhensigtsmæssig adfærd faktisk kan få ansættelsesretlige
konsekvenser, jf. gældende regler. Det er også understreget, at formulering af en
politik for området på ingen måde er et forsøg på at indskrænke medarbejdernes
ytringsfrihed, men at det er formulering af Frederikshavn Kommunes opfattelse af,
hvad man forventer af medarbejderne mht. ordentlighed og god adfærd, når de
bruger sociale medier.
Politikken er godkendt af HovedMED den 12. december 2013.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at Politik for
adfærd på Sociale Medier godkendes.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Godkendt.
Bilag
Politik for adfærd på Sociale Medier (dok.nr.6638/14)
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104. Beslutning om fortsat tilkendegivelse om partnerskab med
Spejdernes Lejr 2017
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 13/20024
Forvaltning: CKF
Sbh: doiv
Besl. komp: KFU/ØU/BR

Byrådet bedes på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets samt Økonomiudvalgets
indstillinger træffe beslutning, om Frederikshavn Kommune fortsat ønsker at
ansøge om partnerskab med Spejdernes Lejr 2017 samt den økonomiske ramme
herfor.
Baggrund
På baggrund af Kultur og Fritidsudvalgets samt Økonomiudvalgets beslutninger på
møderne den 7. oktober og 23. oktober 2013 har administrationen udarbejdet og
fremsendt ansøgning til Spejdernes Lejr 2017 om indgåelse af partnerskab om
Spejdernes Lejr 2017.
19 kommuner har søgt om partnerskabet og Spejdernes Lejr 2017 besøger i
perioden frem til og med januar 2014 ni kommuner. Frederikshavn Kommune
gennemførte besøg med Spejdernes Lejr den 26. november 2013.
De ni besøgte kommuner fremsender senest med udgangen af uge 3 i 2014 en
endelig tilkendegivelse om partnerskabsansøgning. Spejderne vil i uge 7 eller 8
indlede dialog og forhandlinger med 2-3 kommuner, og der vil være endelig
udvælgelse af partnerskabskommune og kontraktunderskrivelse i det sene forår
2014.
Spejdernes Lejr 2017 har en række punkter, hvoraf anlæg, teknik og beredskab
vejer tungt i bedømmelsen af ansøgningerne jf. spejdernes bedømmelsesskema.
Derudover lægger Spejdernes Lejr 2017 vægt på partnerskabsvinklen og på
mulighederne for gennemførelse af aktiviteter og tematikker, hvor man er ”mere
end blot sig selv nærmest”.
På mødet den 26. november gav Spejdernes Lejr udtryk for, at de i en endelig
tilkendegivelse fra Frederikshavn Kommune ønsker at se, om kommunen
budgetmæssigt lægger en ramme, der er tilstrækkelig til lejrens afholdelse.
Derudover blev der givet udtryk for, at spejderne anser kommunen for meget
moden på partnerskabsdelen, og at man meget gerne vil se en række konkrete
aktivitetsforslag, som lejren konkret kan bygge videre på og eventuelt anvende i et
tema for lejren.
Økonomi
Idet lejren endnu ikke er endeligt planlagt, dimensioneret og tematiseret er det ikke
muligt at få detaljerede oplysninger fra spejderne om detaljer, der kan danne
baggrund for den nødvendige anlægsøkonomi. Derfor foreslås det at beslutte en
anlægsramme for de enkelte områder, indenfor hvilke, der kan forhandles om
fastsættelse af den endelige økonomi i forløbet frem til kontraktunderskrivelse i det
sene forår 2014.
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Et kvalificeret bud på en anlægsramme kan lægge sig op ad Holstebro Kommunes
anlægsøkonomi med et tillæg på omkring 20 % til dækning af lejrens opnormering
fra 36.000 til 40.000 deltagere, til pris- og lønfremskrivninger samt til uforudsete
udgifter.
Derudover har spejderne med erfaringen i Spejdernes Lejr 2012 udvidet ønskernes
til kommunernes bidrag til partnerskabet på en række områder som fx organisation
og administration, beredskabsplanlægning, markedsføring og øvrige
partnerskabselementer.
I Holstebro Kommune er en del af udgifterne ikke lagt ud til Spejdernes Lejr 2012.
Projektlederen fra Holstebro Kommune og spejderne har i det hidtidige forløb
oplyst, at kommunen har benyttet anlæg af lejren til boligmodning af det område,
hvor lejren blev afholdt ligesom dele af anlægsudgifter til etablering af telefoni og
trådløst netværk efterfølgende benyttet i Holstebro Kommunes digitalisering af
folkeskolerne og konteret i den sammenhæng.
Forslag til samlet økonomisk anlægsramme
Anlæg, teknik og beredskab
Administration, markedsføring og
lokalsamfundsudvikling
Uddannelse, transport og værtskab
I alt udgiftsramme for Spejdernes Lejr 2017

16,5 mio. kr.
3,0 mio. kr.
7,3 mio. kr.
26,8 mio. kr.

Udgifterne fordeler sig som beskrevet herunder:
Rammeøkonomi til anlæg, teknik og beredskab:
Anlæg i Holstebro (regnskabstal)

9,7 mio. kr.

Byggemodningsudgift i Holstebro
(anslået baseret på tlf. samtale med Holstebro
Kommune)
I alt (13,7 mio. kr. * 120%)

4,0 mio. kr.
16,5 mio. kr.

Rammeøkonomi til administration, markedsføring og lokalsamfundsudvikling:
Eventinnovation og markedsføring (regnskab)

0,52 mio. kr.

Projektledelse/partnerskabssamarbejde (anslået
baseret på tlf. samtale med Holstebro Komm.)
Rammeøkonomi for lokalsamfundsprojekter
- til en ansøgningspulje i lokalsamfundene
(forslag)

1,2 mio. kr.

1,0 mio. kr.

Derudover vil der også være et ikke ubetydeligt
træk på øvrige administrative kræfter i perioder.
Udgifterne i denne ramme er af en art, der kan
besluttes tilført eller alternativt prioriteres
indenfor gældende ramme
I alt 1,72 mio. kr. * 120 % = 2 mio. kr.
+ 1 mio. kr.
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.
Rammeøkonomi til uddannelse, transport og værtskab:
Uddannelse er et prioriteret ønske fra Spejdernes side, hvor man ønsker at
gennemføre en fælles projektlederuddannelse for spejdernes lejrprojektleder (op til
300 spejdere) på certificeringsniveau samt udbrede uddannelsens indhold
yderligere til op mod 1.000 spejdere. Derudover ønskes det, for at skabe et fælles
sprog i partnerskabet, at også kommunale medarbejdere samt frivillige fra
lokalsamfundet gennemfører uddannelsen.
Projektlederuddannelse (anslået)
Transport (telefonisk oplyst – tillæg til drifts-

1,5 mio. kr.

bevilling)
Værtskab (overnatning og forplejning for

1,5 mio. kr.

spejderne, syv samlinger á to dage for 300
mennesker, anslået)
I alt 6,1 mio. kr *120 % =

3,1 mio. kr.
7,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne formodes ikke at fordele sig jævnt over årene frem til lejrens
afholdelse.
Frederikshavn Kommune forventer på nuværende tidspunkt, at der i 2014
fortrinsvist vil være udgifter til administration, organisation, værtskab og
uddannelse. De tekniske anlægsudgifter forventes at følge i 2015 og 2016 for
størstedelens vedkommende, så anlæggene kan være afsluttet tidligt nok til at
lejren kan bygges på arealerne i sommeren 2017.
På indtægtssiden af den økonomiske ramme forventes det, at der også genereres
en vis økonomi.
Et uddrag fra Holstebro Kommunes ”Fakta om lejren” viser:
”Holstebro Kommune skønner, at lejren har genereret en omsætning på op mod
150 mio. kr. Skønnet er baseret på:
·

Spejdernes budget for lejren, som viser en samlet omsætning på 70
millioner kr. Omsætning fra lejren, dvs. indkøb til afholdelse af lejren,
kendes dog ikke præcist på lokalt niveau.

·

Et yderst konservativt skøn fra Epinion over spejderne og gæsternes
forbrug under selve lejren, som viser et forbrug på 38 millioner.
Beregningen er baseret på 37.300 spejdere og godt 16.000 gæster.

·

Antallet af gæster angives af spejderne selv til 2,7 person per deltager,
hvilket svarer til potentielt 44.300 gæster, da 44 % af spejderne havde
besøg i lejren. Dertil kommer, ca. 40 % af gæsterne, som var uden
familiemæssig tilknytning til lejren.

·

Den teoretiske annonceværdi på artikler for perioden 1. juli til 31. august
via infomedia er opgjort til knap 11 millioner kr., og at omtalen har været
positiv. Dertil skal lægges et ukendt antal radio og TV indslag, der ikke er
inkluderet i opgørelsen.

Det lykkedes også at skabe en stor grad af involvering – således var 20 % af
borgerne involveret i aktiviteter i forbindelse med lejren og 95 % af borgerne og 90
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% af virksomhederne synes, at værtskabet var en god ide.”
Holstebro Kommune har i øvrigt besluttet at ansøge om partnerskabet for
Spejdernes Lejr 2017.
En væsentlig del af omsætningen på Spejdernes Lejr ligger på selve lejren i lejrens
forretninger, hvorfor det vil være vigtigt at skabe partnerskaber med lejren om dette
for at det lokale handelsliv kan optimere deres udbytte af partnerskabet.
Turistbranchen oplyser, at der i Frederikshavn By er en ledig hotelkapacitet i juli
måned på 20 %. Denne kapacitet vil kunne udnyttes ved afholdelse af Spejdernes
Lejr.
Spejdernes Lejr 2017 har potentiale til at blive en platform og generator i forhold til
de kommunale vækstspor. Det er en mulighed for at konkretisere og levendegøre
vækstsporene for borgere samt erhvervsliv, når borgerinddragelsen i aktiviteter og
temaer på lejren iværksættes.
I samme forbindelse har Frederikshavn Erhvervsråd stillet sig meget positiv i
forhold til ansøgningen om partnerskab med Spejdernes Lejr 2017, og har
tilkendegivet, at man gerne bidrager med ressourcer i partnerskabet og i øvrigt
anser det for at være en væsentlig mulighed for udviklingen af konkrete projekter i
forbindelse med de kommunale vækstspor.
Selve eventen Spejdernes Lejr 2017 ligger i god forlængelse af vækstsporet om
oplevelser, ligesom der kan udvikles aktiviteter if. til lejren, som kan fortsætte efter
lejren og bidrage til oplevelser for turister og bosatte i Frederikshavn Kommune.
Spejdernes Lejr har på det afholdte møde givet udtryk for at man vil være meget
interesserede i at indgå i partnerskaber om fx fødevarer, hvor det er ønsket at
kunne skabe aktiviteter og bidrage til lejrens forplejning i lokale partnerskaber frem
for et landsdækkende fuldt udbud på forplejningsdelen.
Det kommunale fokus på vedvarende Energi anses som en oplagt mulighed for
forslag til tema for lejren, hvilket vil være en mulighed for fx skabelsen af
Spejdernes Lejr på Knivholt som demonstratorium for vedvarende energi.
Det maritime vækstspor kan aktiveres i forhold til såvel uddannelse og aktiviteter i
forbindelse med Spejdernes Lejr 2017.
I perioden frem til en mulig kontraktunderskrivelse vil der kunne arbejdes videre
med en eventuel belysning af de samfundsøkonomiske aspekter ved værtskab for
et arrangement som Spejdernes Lejr 2017.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor
Økonomiudvalget og Byrådet, at Byrådet beslutter
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1. om Frederikshavn Kommune på baggrund af den beskrevne økonomi skal
fremsende endelig tilkendegivelse om ansøgning om partnerskab om
Spejdernes Lejr 2017
2. at Økonomiudvalget orienteres om forhandlingerne med Spejdernes Lejr i
foråret 2014, hvis Frederikshavn Kommune udpeges til at indgå i disse
3. at Økonomiudvalget bemyndiges til at indgå den endelige kontrakt med
Spejdernes Lejr 2017 på baggrund af den her beskrevne økonomiske
ramme
Supplerende sagsfremstilling
Økonomiudvalget og Byrådet besluttede på møderne den 11. og den 18. december
2013 at fremsende endelig tilkendegivelse om ansøgning om partnerskab om
Spejdernes Lejr 2017 under forudsætning af maksimal finansiering i et samarbejde
mellem private og offentlige kasser, samt det kommende byråds tilslutning til
tilkendegivelsen.
På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til materiale til endelig
tilkendegivelse om ansøgning om partnerskab om Spejdernes Lejr 2017,
”Frederikshavn melder klar til Spejdernes Lejr 2017”.
Dette materiale vedlægges til det nuværende byråd som supplerende information
forud for beslutningen, om endelig tilkendegivelse om partnerskab skal fremsendes
til Spejdernes Lejr 2017.
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2013
Anbefales
Fraværende: Jens Porsborg, Hanne Bøgsted
Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013
Økonomiudvalget anbefaler, at der fremsendes ansøgning under forbehold for
godkendelse i det kommende Byråd. Udvalget forventer, at opgavens finansiering
sker under maksimalt samarbejde mellem offentlige og private kasser.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. december 2013
Godkendt med samme forbehold som formuleret af Økonomiudvalget.
Fraværende: Carsten Sørensen, i stedet deltog Karsten Drastrup
Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014
Byrådets flertal godkender med bemærkning om, at byrådet forventer, at opgavens
finansiering sker under maksimalt samarbejde mellem offentlige og private kasser.
Christina Lykke Eriksen (F) kan ikke tiltræde.
Bilag
Bilag 1 - Udbudsmateriale_Brev - Spejderne i Danmark søger partnerskab til Spejdernes Lejr
2017 (dok.nr.143314/13)
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Bilag 2 - Spejdernes Lejr 2017 Udbudsmateriale - Spejderne i Danmark søger partnerskab til Spejdernes
Lejr 2017 (dok.nr.143317/13)
Bilag 3 - Vi vokser sammen i Frederikshavn - Ansøgning Spejdernes Lejr 2017 (dok.nr.183614/13)
Bilag 4 - Dagsorden og præsentation v2.pptx - Spejdernes Præsentationer 261113 (dok.nr.182442/13)
Bilag 4 - Spejdernes Lejr - Holstebros økonomi og evaluering 1 (dok.nr.182767/13)
Bilag 5 - Bilag til dok 182767-13 Epinion - Holstebro Kommune - Effektmåling af Spejdernes Lejr 2012 Rap....pdf (dok.nr.183539/13)
Bilag 6 - Bilag til dok 182767-13 Fakta om lejren print_11_12_2012 (dok.nr.183542/13)
Bilag 7 - Bilag til dok 182767-13 Erfaringer fra SL12 i Holstebro (dok.nr.183544/13)
Bilag 8 - Spejdernes Lejr - Holstebro Kommunes økonomi og evaluering 2 (dok.nr.182769/13)
Bilag 9 - Frederikshavn melder klar til Spejdernes Lejr 2017.pdf (dok.nr.14185/14)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.
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Anders Broholm
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Kristina Lilly Frandsen

Mette Hardam

Pia Karlsen

Frode Thule Jensen

Jytte Høyrup

Carsten Sørensen
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Hanne Bøgsted

Karsten Drastrup

Peter E. Nielsen
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