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Svar på spørgsmål 3,4,5,6
Spørgsmål 3, 4, 5 og 6 handler om punkter på dagsordenen for det ordinære møde. Disse spørgsmål blev ikke besvaret
i spørgetiden, men blev behandlet under punktet på dagsordenen.
Alle spørgsmål der er stillet til Byrådet i spørgetiden vil blive videreformidlet til Børne- og Ungdomsudvalget, således at
spørgsmålene kan indgå i udvalgets behandling af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag for 2015-18 på møde
den 4. september 2014.
Endvidere kan det oplyses at der vil ske en offentlig høring af Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til et bæredygtigt
børneområde, og at den offentlige høring vil blive annonceret i de lokale medier.
Tanken bag visionen for et bæredygtigt børneområde, er at sikre, et børneområde, der kan medvirke til at bevare
kvaliteten trods et faldende børnetal og kommunens udfordrede økonomi.
Alle spørgerne vil få et skriftligt fra byrådet svar i forbindelse med høringen.
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1.

Børne og Ungdomsudvalgets budgetlægning 2015 og

overslagsårene
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 14/430
Forvaltning: BK
Sbh: sskr
Besl. komp: BUU

Økonomiudvalget har på møde den 12. februar 2014 besluttet tidsplan og
budgetproces for budgetlægningen 2015 - 2018. Udgangspunktet for
budgetlægningen 2015 - 2018 er, at det vedtagne budget for 2014 overholdes for
samtlige bevillingsområder. Derfor har økonomiudvalget besluttet at korrigere de
enkelte fagudvalgs driftsrammer med den forholdsmæssige andel af reduktioner,
som er indregnet i budget 2014, men som indtil nu har været placeret i centrale
puljer.
Reduktionerne på de centrale puljer er fordelt efter principper godkendt af
Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget har i forhold til budget 2015 besluttet at forhåndsreducere
fagudvalgenes serviceudgifter med 3 %. Herudover har Økonomiudvalget besluttet,
på specifikke områder at reducere med 25 mio. kr. på serviceudgifterne.
Der er udarbejdet et bilag med en oversigt over de udmeldte puljer for 2014 for
udvalgets område samt de vedtagne reduktioner for 2015 - 2018. (Bilag
eftersendes inden mødet).
Indstilling
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
drøfter sagen.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014
Sagen genoptages den 18. marts 2014.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts 2014
Drøftet.
Udvalget beslutter, at direktøren skal sikre budgetoverholdelse i 2014, herunder at
en del af reduktionerne for 2014 realiseres decentralt og en del via
stillingsvurderinger.
Arbejdet med budget 2015 igangsættes og genoptages på maj mødet.
Fraværende Kristina Lilly Frandsen (V) og Hanne Bøgsted (O) - i stedet mødte
Flemming Rasmussen (O)
Supplerende sagsfremstilling
Der er udarbejdet et idekatalog for budget 2015 – 2018 for Børne- og
Ungdomsudvalgets område.
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Indstilling
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
drøfter sagen.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014
Drøftet. Sagen genoptages den 14. maj 2014.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. maj 2014
Et flertal bestående af V, S og SF har besluttet følgende reduktioner på Børne- og
Ungdomudvalgets område, se vedlagte beslutningsforslag.
Beslutningsforslaget sendes i høring i MED-udvalg, bestyrelser, Handicapråd og i
offentlig høring.
Ida Skov (Ø) begærer sagen standset og sendt i byrådet.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Børne- og Ungdomsudvalgets flertalsbeslutning blev godkendt.

Bilag
Beslutningsforslag BUU 14-05-14.pdf (dok.nr.89849/14)
IDÉKATALOG TIL BUDGET 2015 - 2018.pdf (dok.nr.89850/14)
Tidsplan for høring af budget 2015.pdf (dok.nr.89851/14)
Udmøntning af bæredygtigt børneområde.pdf (dok.nr.89852/14)
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2.

Anvendelse af Borgmesterfuldmagt - Iscenter Nord,

Ejerkonstruktion.
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 14/2472
Forvaltning: LS
Sbh: phjc
Besl. komp: BR

I henhold til den Kommunale Styrelseslovs § 31, har Borgmesteren – på
kommunalbestyrelsens vegne – mulighed for at afgøre sager, der ikke tåler
opsættelse eller giver anledning til tvivl.
Borgmesteren skal senest på det førstkommende ordinære møde orientere
kommunalbestyrelsen om afgørelsen truffet i henhold til borgmesterfuldmagten.
Fuldmagten har været anvendt i forbindelse med en ændring i finansieringen til
anlægsprojektet af Iscenter Nord, hvor investorgruppen har tilført yderligere 4 mio.
Godkendelse af den ændrede finansiering og deraf følgevirkninger kunne ikke tåle
opsættelse til næstkommende kommunalbestyrelsesmøde.
Der er således ikke tale om yderligere finansiering fra Frederikshavn Kommune, i
forhold til hvad kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. april 2014.
Til den af kommunalbestyrelsen tiltrådte anlægsøkonomi bidrog investergruppen
med 15 mio. kr. og kommunen med 21,2 mio. kr.
Den yderligere finansiering skyldes de indkomne tilbud, hvorefter investergruppen
fandt det mest hensigtsmæssigt at tilføre den yderligere kapital for at skabe så
attraktivt og bæredygtigt anlægsprojekt.
Borgmesteren har på baggrund af ovenstående godkendt at;


den reviderede finansieringsmodel godkendes



tilbagebetalingsbeløbet tager udgangspunkt i investorgruppens investering
på 19 mio. kr. i stedet for de tidligere 15 mio. kr.



investeringen nedskrives efter allerede godkendte model, med 300.000 kr.
årligt, og betyder en tilbagekøbsret til en værdi af 4 mio. kr. efter 50 år.



renter og afdrag på kommunens lån til renovering på i alt 1.165.500 kr. pr.
år i 25 år indarbejdes i kommunens budget for 2015 og frem.

Indstilling
Borgmesterens orientering tages til efterretning
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Til efterretning.
Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.
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3.

Justering af vedtægter for Skagen Havn

Sagsfremstilling
Af gældende vedtægter for Skagen Havn, afsnit 11.1, fremgår, at
vedtægtsændringer skal godkendes af byrådet efter indstilling fra
havnebestyrelsen.

Åben sag
Sagsnr: 13/5892
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

Bestyrelsen fremsender forslag til justering af vedtægter for Skagen Havn med
henblik på byrådets godkendelse af vedtægtsændringen, således:
Jf. gældende vedtægter:
05.01:
Havnebestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsens sammensætning udgøres
af følgende:
2 medlemmer udpeges direkte af Frederikshavn Byråd.
2 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra hhv. Skagen Fiskeriforening
og Skagen Areallejerforening
2 eksterne medlemmer udpeges yderligere af Frederikshavn Byråd.
Medarbejderne ansat i Skagen Havn er berettiget til blandt disse at vælge et
medlem til havnebestyrelsen, som skal deltage i bestyrelsesmøderne.
Der udpeges ikke stedfortrædere.
Havnebestyrelsen konstituerer sig selv med formand, men fastlægger i øvrigt selv
sin forretningsorden.
Jf. forslag til nye vedtægter (bilag eftersendes):
05.01:
Havnebestyrelsen består af 8 medlemmer. Bestyrelsens sammensætning udgøres
af følgende:
2 medlemmer udpeges direkte af Frederikshavn Byråd.
4 eksterne medlemmer udpeges yderligere af Frederikshavn Byråd.
1 medlem indstilles af Skagen Havneforum
1 medlem vælges blandt medarbejderne ansat i Skagen Havn.
Der udpeges ikke stedfortrædere.
Frederikshavn Byråd udpeger en ekstern bestyrelsesformand, men
havnebestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller justering af vedtægterne til godkendelse.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Godkendt.
Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.
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Bilag
Bilag 1 - Gældende vedtægter for Skagen Havn (dok.nr.42576/13)
Bilag 2 - Nye Vedtægter Skagen Havn underskrevet - (dok.nr.97730/14)
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4.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer til Skagen Havn

Sagsfremstilling
Jf. nye vedtægter for Skagen Havn består havnebestyrelsen af 8 medlemmer.

Åben sag
Sagsnr: 13/5892
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: BR

2 medlemmer blev udpeget direkte af Frederikshavn Byråd den 4. december 2013.
4 eksterne medlemmer udpeges af byrådet, heraf udpeger byrådet den ene som
formand.
1 medlem indstilles af Skagen Havneforum.
1 medlem vælges af og blandt medarbejderne ansat i Skagen Havn.
Indstilling
Det indstilles, at byrådet
1. udpeger de 3 bestyrelseskandidater, hvoraf en som formand, som fremgår
af vedlagte bilag
2. bemyndiger borgmesteren til at foretage udpegning af den sidste kandidat
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Godkendt.
Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.

Bilag
Udpegning af medlemmer til Skagen Havns bestyrelse (dok.nr.72563/14)
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5.

Frederikshavn Forsyning A/S - Ansøgning om

kommunegaranti for lån 2014
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 14/8849
Forvaltning: CØP
Sbh: LECH
Besl. komp: ØU/BR

Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger om kommunegaranti
for lån på 195 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen for
regnskabsåret 2014, som opstår via årets anlægsinvesteringer.
Bestyrelsen for Frederikshavn Forsynings A/S har på møde den 30. april 2014
besluttet, at der i løbet af 2014, kun bliver optaget de nødvendige lån, i form at
kreditkontrakt og træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter i takt med at
selskabernes likviditet ikke kan afholde udgifterne og den endelige finansiering kan
hjemtages. Se bilag for planlagte investeringsbehov i 2014.
I henhold til de gældende regler kan Frederikshavn Kommune yde de ansøgte
garantier, uden at det påvirker kommunens låneramme.
I henhold til byrådets beslutning af 23. maj 2012, skal der opkræves en løbende
årlig provision på pt. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til
forsyningsselskaber.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:
1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles
kommunegaranti for lån på 195 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S til
finansiering af anlægsudgifterne i 2014
2. der opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året
Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Godkendt.
Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.

Bilag
Ansøgning til Kommunen om kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2014 - Ansøgning til Kommunen
om kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2014.docx (dok.nr.89884/14)
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6.

Kapitaltilførsel og frasalg af bygninger i den almene

boligorganisation Skagen Kollegium

Åben sag
Sagsnr: 14/2036
Forvaltning: CØP
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Den almene boligorganisation Skagen Kollegium om kapitaltilførsel
og tilladelse til salg af bebyggelser på Doggerbanke (34 lejemål) og Fænøvej (28
lejemål).
Skagen kollegium, afdeling 1, har i en længere årrække haft så store tab ved
lejeledighed, at boligorganisationen ikke selv har kunnet finansiere tabet. Ved
udgangen af 2013 er der et opsamlet underskud på 5,2 mill. kr.
Der har pågået forhandlinger mellem boligorganisationens bestyrelse og
administrator, Nykredit, Landsbyggefonden og Frederikshavn kommune om
kapitaltilførsel og frasalg af boliger.
Forhandlingerne resulterede i et oplæg fra Landsbyggefonden til kapitaltilførsel,
som indeholder dækning af opsamlet underskud på 5,2 mill. kr. samt 5.2 mill. kr. til
dækning af forventet negativt provenu ved salg af 62 boliger.
Derudover påtænkes gennemført forbedrings- og opretningsarbejder for 1.5 mill. kr.
Begrundelsen for salget af 62 boliger er et ønske om at skabe et egentligt
kollegium, hvor der kun udlejes til personer under uddannelse. Skagen Kollegium
har opnået dispensation fra udlejningsreglerne således, at boliger kan udlejes til
andre end den berettigede personkreds.
I bebyggelsen på Fladen Grund er der gode fællesfaciliteter i form af et fælleshus
for de studerende, hvorfor det er denne bebyggelse, der fremover skal være
grundlaget for Skagen Kollegium med i alt 42 boliger.
I de seneste 24 måneder har der i boligorganisationen i gennemsnit været 23
boliger i lejetab, indenfor et interval på 7 – 46 ledige boliger.
Finansieringen forudsættes at ske efter den såkaldte ”5.dels ordning” således:
1/5
1/5

Frederikshavn kommune, lån
Nykredit, lån

2.597.000 kr.
2.597.000 kr.

1/5
2/5

Boligorganisationen, tilskud
Landsbyggefonden /

12.000 kr.
5.194.000 kr.

Landsdispositionsfonden, tilskud/lån
Da boligorganisationen ingen penge har, er dennes andel fordelt mellem de øvrige
aktører.
Boligorganisationens endelige godkendelse af salg forventes at ske på
repræsentantskabsmøde den 28. maj 2014.
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Virkning af investeringer og kapitaltilførsel fremgår af Landsbyggefondens skrivelse
af 29. april 2014, som vedlægges som bilag til sagen.
Kapitaltilførsel fra Landsbyggefondens og Frederikshavn kommune har hjemmel i §
92, 96 og 97 i Lov om almene boliger m.v.
I henhold til § 27 i Lov om almene boliger m.v. skal afhændelse af en almen
boligorganisations ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen og Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter.
Ved salg skal kommunen foretage indberetning til Økonomistyrelsen, der afgør hvor
stor en del af indestående statslån eller statsgaranterede lån, der skal indfries.
Afhændelse skal ske på baggrund af en vurdering, hvor ejendommens tilstand og
prisforholdene på overdragelsestidspunktet lægges til grund.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller – med baggrund i de længerevarende massive
udlejningsvanskeligheder – at Frederikshavn Byråd for sit vedkommende
godkender salg af 62 boliger som anført og indgår i en samlet kapitaltilførsel på
10.2 mill. kr. med 2.597.000 kr. samt godkender det herefter regulerede
driftsbudget.
Det er en forudsætning, at boligorganisationens repræsentantskab godkender
foranstaltningen og at de øvrige aktører indgår med kapitaltilførsel som forudsat.
Udgiften foreslås finansieret af de i budgettet optagne midler til indskud i
Landsbyggefonden.
Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Godkendt.
Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.

Bilag
Landsbyggefondens indstilling om kapitaltilførsel og salg (dok.nr.87989/14)
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7.

Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om indgåelse af

aftale om udleje af ledige boliger efter særlige kriterier
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 14/7851
Forvaltning: CØP
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU/BR

Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om indgåelse af aftale om udleje af
ledige boliger efter særlige kriterier.
Boligforeningen ønsker at reservere et antal boliger til udlejning fortrinsvis til
børnefamilier.
Ansøgningen omfatter følgende:


4-rums boliger i boligforeningens afdeling 4 – ”Cloosparken”



5-rums boliger i boligforeningens afdeling 7 – ”Råholt”



5-rums boliger i boligforeningens afdeling 13 – ”Rosenhaven



4-rums lejligheder i boligforeningens afdeling 14 – ”Lindebo”



4-rums lejligheder i boligforeningens bebyggelser i Sæby by

I henhold til § 60 i Lov om almene boliger m.v. kan kommunalbestyrelsen og den
almene boligorganisation for almene familieboliger, der ikke er omfattet af § 59, stk
1 eller 2 (påtrængende sociale opgaver) eller § 63(udslusningsboliger), indgå aftale
om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier.
Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og
boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. Aftaler tages op til
revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at ansøgningen imødekommes således, at der
indgås aftale mellem Frederikshavn kommune og Frederikshavn Boligforening om
udleje af de anførte boliger efter særlige kriterier og med kriterier som anført.
Aftalen gælder i 4 år fra aftalens indgåelse.
Aftalen offentliggøres på samme måde som byrådets beslutninger i øvrigt.
Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Godkendt.
Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.
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8.

Tillægsbevilling til kommunal støtte af renovering og

udvidelse af Skagen Museum
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 11/9191
Forvaltning: CØP
Sbh: kajo
Besl. komp: ØU/BR

I efteråret 2011 henvendte Skagen Museum sig til Frederikshavn Kommune med
en ansøgning om tilskud til renovering og udvidelse af Skagen Museum.
Frederikshavn Kommune vedtog på mødet den 31. oktober 2011, at Frederikshavn
Kommune har til hensigt at støtte projektet med 5 mio. kr.
Skagen Museum har skrevet til kommunen og ønsker at få udbetalt 2,5 mio. kr.
snarest muligt i 2014 og de resterende 2,5 mio. kr. i 2015.
Der er skal derfor optages et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling i 2014 og 2015.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
1. optage et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i budget 2014 finansieret af
kassebeholdningen
2. indarbejde et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i budgetforslag for 2015 –
2018
3. frigive rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Godkendt.
Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.
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9.

Udvidet samarbejde med Læsø Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget henvendelse fra Læsø Kommune
angående udvidelse af samarbejdet.

Åben sag
Sagsnr: 14/8063
Forvaltning: LS
Sbh: phjc
Besl. komp: ØU/BR

Som følge af den seneste strukturreform i 2007, og deraf lov om forpligtende
samarbejde, blev der etableret en rammeaftale og enkelte delaftaler mellem
Frederikshavn og Læsø Kommune.
I 2012 blev lov om forpligtende samarbejder ændret med muligheden for, at
kommuner omfattet af forpligtende samarbejde kan få dispensation til at udvide
samarbejdet med flere opgaver, end hvad der oprindeligt var tiltænkt i loven.
Dispensation til at udvide samarbejdet skal baseres på frivillighed hos de
deltagende kommuner, således kommunalbestyrelserne på møde i hver kommune
skal godkende ansøgningen om dispensation. Herefter skal ansøgningen vurderes
af det fagministerium samarbejdet vedrører, hvorefter Indenrigsministeren kan
meddele dispensation og evt. sætte vilkår for udvidelse af samarbejdet.
Læsø Kommune har ønsket at udvide samarbejdet på sundhedsområdet for børn
og unge til og med 18 år, samt på det sociale område blandt andet vedrørende
børn og unge med særlige behov, herunder anbringelser udenfor hjemmet med og
uden samtykke.
Sundhedsudvalget og Børne- & Ungdomsudvalget, har henholdsvis den 11. maj og
12. maj godkendt udvidelserne.
Det udvidede samarbejde ønskes iværksat pr. 1. januar 2015.
Aftalen vil medføre overdragelse af en medarbejder fra Læsø Kommune til
Frederikshavn Kommune, hvilket vil ske efter principperne i
virksomhedsoverdragelsesloven.
Rammeaftale samt delaftaler er vedlagt nærværende sag.
Indstilling
Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
rammeaftale samt delaftaler om udvidet samarbejde med Læsø Kommune
godkendes.
Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Godkendt.
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Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.

Bilag
Rammeaftale_endelig.docx (dok.nr.82901/14)
Delaftale_Sundhedsområdet_endelig.docx (dok.nr.82896/14)
Delaftale_Socialområdet_endelig.docx (dok.nr.82891/14)
Betalingsprincipper (dok.nr.88101/14)
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10. Lærerarbejdspladser på skolerne
Sagsfremstilling
Med Skolereformen, som træder i kraft den 1. august 2014, skal lærerne være til
stede på skolen i hovedparten af deres arbejdstid. Det betyder, at deres
forberedelse og efterbehandling af undervisningen skal foregå på skolen. De skal

Åben sag
Sagsnr: 14/7657
Forvaltning: Børn og Kultur
Sbh: bitu
Besl. komp: BUU/ØU/BR

derfor have stillet en arbejdsplads til rådighed.
Når en arbejdsplads skal benyttes i mere end to timer ad gangen, er der nogle
arbejdsmiljømæssige krav til både det lokale, der anvendes og til arbejdspladsens
indretning.
En arbejdsplads skal som minimum bestå af et arbejdsbord der kan indstilles i
højden, en indstillelig kontorstol, en arbejdslampe og et skråtstillet tastatur.
Desuden skal alle medarbejdere have hylder i umiddelbar nærhed af deres
arbejdspladsen og der skal være et aflåseligt skab, hvor det er muligt at lægge
personlige ejendele samt papirer med personfølsomme oplysninger.
De lokaler, hvor arbejdspladserne skal placeres, vil for de flestes vedkommende
skifte anvendelse fra en aktivitet til en anden aktivitet. Når dette sker, skal lokalet
ændres, så det lever op til det gældende byggereglement.
Det betyder, at der vil skulle ske forbedring af ventilation, akustik og belysning. Der
vil skulle foretages ændringer i elektriske installationer og der skal udføres
nødvendig overflade behandlinger, ex. udskiftning af gulvbelægning og maling af
flader.
For øjeblikket pågår der en screening af skolernes lokaliteter for at afdække det
aktuelle behov for forandringer af de eksisterende lokaler.
Økonomiske konsekvenser
Der skal afsættes midler til bygningsmæssige ændringer samt inventar til
arbejdspladserne
Da screening af skolerne endnu ikke er færdiggjort, kan vi på nuværende tidspunkt
ikke komme med et endeligt beløb.
For at kunne komme i gang med etableringen af arbejdspladserne, så flest mulige
står klar til skoleårets start den 1. august 2014, anmoder Børn og Kultur om, at der i
første omgang frigives 3 mio. kr. til arbejdet.
Indstilling
Direktør med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
godkender, at der i første omgang anvendes 3 mio. kr. fra vedligeholdelseskontoen
til etablering af lærerarbejdspladser samt til de nødvendige bygningsændringer,
som dette medfører
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. maj 2014
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Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget, dog
således at beløbet nedskrives til 2,2 mio. kr. og at midlerne disponeres af
Økonomiudvalgets ramme for renovering af skoler, samt at det sikres at denne
disposition ikke udvider den samlede budgetramme.
Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Godkendt.
Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.
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11. Rammeaftale på det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet - Godkendelse af
udviklingsstrategi for 2015

Åben sag
Sagsnr: 11/1388
Forvaltning: LS
Sbh: mepd
Besl. komp: BUU/SOU/BR

Sagsfremstilling
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde
og specialundervisningsområdet. Denne koordinering indebærer et ansvar for at
udarbejde den årlige rammeaftale, der er et redskab for kommunalbestyrelserne i
Nordjylland til - på tværs - at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på
områderne.
Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter, der behandles og
godkendes forskudt af hinanden: 1) Udviklingsstrategien og 2) Styringsaftalen
(kapacitets- og økonomistyringsdel). Vedtagelsen af udviklingsstrategien og
styringsaftalen er tidsmæssigt adskilte, men skal indholdsmæssigt spille sammen.
Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på mødet i KKR den 14. marts 2014,
og forelægges nu Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet med henblik på
godkendelse senest den 1. juni 2014. Styringsaftalen behandles i KKR og
Kontaktudvalget i september og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og
Regionsrådet senest den 15. oktober 2014.
Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere den faglige udvikling i
de eksisterende tilbud og belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud
inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland.
Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og
regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig.
I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne hvert år deres
forventninger til ændringer i forbruget af pladser. Kommunerne giver også et
overblik over, hvilke foranstaltninger den enkelte kommune har etableret eller
planlægger at etablere, da det kan have betydning for planlægning og udvikling af
tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og
Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder,
som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med,
herunder et årligt tema som socialministeren udmelder for området.
Forstærket samarbejde
I forbindelse med udviklingsstrategien for 2015 er rammeaftalen udvidet med et nyt
element, hvor der er fokus på et særligt forstærket samarbejde om nogle af de
mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Formålet er at sikre, at borgerne i
Nordjylland har adgang til de fornødne specialiserede tilbud og kompetencer. Et
ekspertpanel bestående af repræsentanter fra såvel kommunerne som Region
Nordjylland har udarbejdet udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel for det
forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud. Efterfølgende er de
mest specialiserede tilbud i Nordjylland udvalgt.
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Specialundervisningsområdet
På baggrund af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien 2015
tilkendegives der forventning om stort set uændret efterspørgsel i 2015 efter
ydelserne på Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse.
Generelt vurderes der ikke at være væsentlige ændrings-/udviklingsbehov. Det
bemærkes dog fra kommunal side, at forudsætningen herfor er en uændret
visitationspraksis og at evt. faldende børnetal og en stigning af operative indgreb
(på fx høreområdet) kan påvirke efterspørgslen. Taleinstituttet er pr. 1.1.2014
virksomhedsoverdraget til Aalborg Kommune.

Det specialiserede socialområde
På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der
generelt er balance i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor
ikke at være behov for væsentlige reguleringer i antallet af udbudte pladser. De
kommunale indmeldinger viser imidlertid også, at tendensen til at oprette
tilbud/etablere løsninger i egen kommune for de brede og mindre specialiserede
målgrupper gør sig gældende i 2015, som det også var tilfældet i 2014, hvorfor der
bør være opmærksomhed på en evt. overkapacitet i Nordjylland.
Fokusområder
I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder, der
skal have særlig opmærksomhed i forbindelse med udviklingsstrategien for 2015.
Det udmeldte ministeremne for 2015 er ”Anbragte børn og unges uddannelse”. Det
andet fokusområde er fra Socialstyrelsens nationalt udmeldte målgrupper og
indsatsområder, og vedrører borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Et
tredje fokusområde er sammenhængen mellem social- og
beskæftigelsesområderne – eller rettere konsekvenserne for socialområdet – i
forbindelse med indførsel af førtidspensions-, kontanthjælps- og
sygedagpengereformerne samt den varslede reform af den aktive
beskæftigelsesindsats.
Politisk vision for voksen-socialområdet i Frederikshavn Kommune – tid til
revidering?
I 2011 formulerede Socialudvalget i Frederikshavn Kommune en politisk vision for
det specialiserede voksenspecialområde. Visionen har været retningsgivende for
arbejdet inden for området – og i forbindelse med opførsel af en række nye botilbud
i kommunen. Visionen er gengivet nedenfor:
”Frederikshavn Kommunes overordnede vision på voksenområdet
Generelt er det Frederikshavn Kommunes overordnede vision for området omkring
de voksne på socialområdet, at kommunens indsats skal fremme borgerens
mulighed for at leve sit liv med kvalitet og i nærmiljøet, hvor de har levet deres liv.
Det er et fremadrettet mål i Frederikshavn Kommune, at alle borgere med behov for
et botilbud, tilbydes en høj boligstandard, og at tilbuddene løbende tilpasses de
målgrupper, som har behov for tilbuddene.
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Det er politisk vedtaget, at flest mulige borgere som udgangspunkt skal tilbydes
ophold i kommunens egne tilbud, men i det enkelte tilfælde vil det altid afhænge af
en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Derfor påtænker Frederikshavn
Kommune fremadrettet fortsat at anvende højtspecialiserede tilbud i regionen og
kommunerne, når der er behov for dette i forhold til konkrete borgere. I den
forbindelse er Frederikshavn Kommune åbne for etablering af tværkommunale
samarbejder, hvor dette er relevant”.
Frederikshavn Kommune er på mange måder ”nået i mål” med sin overordnede
vision, idet kommunen nu råder over en lang række nye og tidssvarende – samt
ikke mindst specialiserede – botilbud, der gør der muligt at tilbyde flest mulige
borgere et botilbud i nærmiljøet.
Frederikshavn Kommune er udfordret på den ”økonomiske ramme” på det
specialiserede socialområde – og andre områder. Der er generelt behov for at
udtænke nye løsninger og måder at servicere borgerne på. Kommunen står
således over for nye udfordringer og omstillingsprocesser på det specialiserede
socialområde. I den sammenhæng kan en ny-formuleret politisk vision på området
på ny være retningsgivende og dermed bidrage til at understøtte den nødvendige
omstillingsproces.
Indstilling
Direktør med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at:
1. udkast til udviklingsstrategi for 2015 for specialundervisning og det
specialiserede socialområde godkendes.
2. Socialudvalget drøfter formulering af ny politisk vision for det specialiserede
voksensocialområde.
Beslutning Handicaprådet den 5. maj 2014
Ingen bemærkninger til det fremsatte forslag.
Fraværende: Rikke Bruus, Jørgen Tousgaard og Inge-Lise Jakobsen.
Beslutning Socialudvalget den 7. maj 2014
Udkast til udviklingsstrategi godkendt.
Der laves et oplæg til formulering af ny politisk vision for det specialiserede
voksenområde i Frederikshavn kommune til kommende udvalgsmøde.
Fraværende: Irene Hjortshøj.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. maj 2014
Udkast til udviklingsstrategi er godkendt.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Godkendt.
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Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.

Bilag
Udkast til Udviklingsstrategi 2015.pdf (dok.nr.68722/14)
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12. 2. behandling af ændring af Styrelsesvedtægten for
Frederikshavn Byråd
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 14/7195
Forvaltning: LS
Sbh: mall
Besl. komp: BR

Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd foreslås ændret med baggrund i
politiske beslutninger, der er vedtaget siden årsskiftet.
Det vedrører delegation af beslutningskompetence for vedtagelse af lokalplaner.
Tidligere besluttet i
Økonomiudvalget den 19. marts 2014 og på byrådsmøde den 26. marts 2014.
Samt tildeling af diæter til stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder som følge
af lovligt forfald. Tidligere vedtaget på Byrådsmøde den 29. januar 2014. Efter
vedtagelsen på byrådsmødet ansøgte Frederikshavn Kommune om dispensation
om Økonomi- og Indenrigsministerriet, hvilket blev tildelt med betingelse om
ændring i Styrelsesvedtægten.
Endvidere foreslås følgende bestemmelse fra administrationens side.
§ 16 stk. 6. Udvalget godkender projektforslag vedrørende kollektive
varmeforsyningsanlæg (efter den til enhver tid gældende projektbekendtgørelse)
Ændringer og tilføjelser fremgår af vedlagte bilag (blå markerer tilføjelser, og rød
markerer det der skal slettes).
Indstilling
Borgmesteren indstiller, at byrådet godkender de nævnte ændringer, således at
Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd tilpasses herefter.
Såfremt tilføjelserne godkendes, sendes sagen til 2. behandling på næstkommende
møde i byrådet i henhold til Styrelsesvedtægtens § 24.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014
Godkendt.
Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen
og Renate Weilov.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Byrådets flertal godkender indstillingen.
Ida Skov (Ø) og Christina Lykke Eriksen (F) er imod at uddelegere
beslutningskompetence for vedtagelse af lokalplaner.
Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.
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Bilag
Ændring af styrelsesvedtægt - Styrelsesvedtægt pr 010114 - med ændringsforslag (dok.nr.72374/14)
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13. Det Lokale Beskæftigelsesråds fremtidige sammensætning
Sagsfremstilling
Ifølge Bekendtgørelse af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats af 15. juni 2010 nedsætter byrådet Det Lokale
Beskæftigelsesråd (LBR). Formålet med LBR for Frederikshavn og Læsø

Åben sag
Sagsnr: 10/3363
Forvaltning: CAM
Sbh: hhbj
Besl. komp: BR

kommuner er, at rådgive om beskæftigelsesindsatsen og at samordne og udvikle
den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på
arbejdsmarkedet. Funktionsperioden er 1. juni 2014 til 31. maj 2018.
LBR består af medlemmer fra arbejdsmarkedets parter og organisationer. Nedenfor
fremgår det, hvilke personer organisationerne har indstillet:
Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
1. Jytte Møller Pedersen, MAN Diesel & Turbo
2. Lars Hostrup, Elinstallatør Lars Hostrup

Landsorganisationen i Danmark (LO)
3. Jørgen Helledie, 3F
4. Søren Larsen, Dansk Metal
5. Rose Evelyn Ludvigsen, FOA
6. Peter Kristensen SL (suppleant)
7. Claus Nedermark HK (suppleant)

Akademikerne
8. Hans Jakob Jensen, Dansk Jurist og Økonomforbund

Integrationsrådet
9. Mohammad Rafieh Noorani

Praktiserende Lægers Organisation
10. Henriette Jessen, lægehuset i Kvissel

Danske Handicaporganisationer
11. Aksel Jensen, Dansk Handicap Forbund
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Læsø Kommunalbestyrelse
12. Lone Broe Christiansen, byrådsmedlem
13. Tobias Birch Johansen, borgmester (suppleant)

Ud over ovenstående indstillinger har borgmesteren status som observatør i det
nuværende LBR, ligesom formanden for LO og DA er blevet tilbud en plads i rådet
med stemmeret. Denne ordning ønskes videreført til det nye LBR. Følgende
personer indstilles:

14. Birgit Hansen, Borgmester (observatør)
15. Cai Møller, Formand for LO Vendsyssel
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender indstilling af medlemmer og
suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd med funktionsperiode 1. juni 2014 til
31. maj 2018.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Godkendt.
Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.
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14. Beskæftigelsesområdet - Resultatrevision 2013
Sagsfremstilling
Resultatrevisionen er et redskab, der skal medvirke til, at styrke planlægningen og
budgetteringen af kommunens beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen giver
arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og administrationen mulighed for, at følge

Åben sag
Sagsnr: 14/5212
Forvaltning: CAM
Sbh: maku
Besl. komp: BR

med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Frederikshavn Kommune.
Sammenligningsgrundlaget er klyngen. Det er en samling af kommuner, der har
sammenlignelige rammevilkår. Det vil sige, at de har en række grundlæggende
træk til fælles, der gør, at de også bør ligne hinanden i forhold til antal personer på
offentlig forsørgelse og have nogenlunde overensstemmende offentlige udgifter pr.
borger. I klynge med Frederikshavn findes Bornholm, Guldborgsund, Haderslev,
Kalundborg, Langeland, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse og
Vordingborg kommuner. Resultatrevisionen viser, om Jobcentret sammenlignet
med andre kommuner i klyngen har gennemført den nødvendige indsats og
dermed opnået gode resultater. Jobcenteret har på samtlige forsørgelsesgrupper
haft væsentlige mindre udgifter end de andre kommuner i klyngen og ligger derfor
som den bedste i klyngen, når vi ser på besparelsespotentialet. Det betyder, at
besparelsespotentialet for jobcenteret er på 0,0 kr.
I år udgår den måling, der hedder ”Scoreboard”. Scoreboard er en form for
resultattavle, hvor der er muligt at sammenligne Frederikshavn Kommunes
placering i forhold til klyngen både den samlede placering og placering på de
enkelte ministermål – se de 4 ministermål nedenfor.
Resultatrevisionen viser antallet af ledige ved udgangen af pågældende år og
udviklingen i antallet af ledige det forløbne år. Oversigten er opdelt i de aktuelle
ministermål, de 4 forskellige forsørgelsesgrupper og den konkrete
beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren udmeldte for 2013 følgende 4
beskæftigelsespolitiske mål på områder, hvor der på landsplan var behov for en
styrket indsats for at løfte resultaterne:
1. Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge
uden uddannelse starter på en kompetencegivende uddannelse.
2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af
arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal
forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af
langtidsledige personer skal begrænses mest muligt.
4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.
Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om
beskæftigelsesindsatsen.
Målene er retningsgivende for jobcentrene og dannede grundlag for
Beskæftigelsesplanen 2013.
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Kommunen og Byrådet skal godkende Resultatrevisionen 2013 senest den 30. juni
2014, og den skal offentliggøres senest den 1. juli 2014. Det Lokale
Beskæftigelsesråd Råd og Beskæftigelsesregion Nordjylland skal inden
offentliggørelsen afgive bemærkninger til revisionen.
Resultatrevisionens væsentligste resultater
Ministermål 1: I 2013 har der været et fald i unge på offentlig forsørgelse. Faldet
skyldes disse 3 faktorer:


En tidlig og vedholdende indsats for at få unge i uddannelse (fx screening
til forberedende voksen undervisning, individuel vejledning og
virksomhedsrettede redskaber, såsom virksomhedspraktik og job med
løntilskud).



Arbejdsmarkedsrettede indsatser (intensiv og individuel socialfaglig
indsats, vejledning og opfølgning, virksomhedscentre mm.). Borgerne kan
efterfølgende matches højere (jo højere match des tættere er man vurderet
at være på arbejdsmarkedet).



En stigning i antallet af borgere, der er kommet i fleksjob (et fleksjob tager
hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset, fleksjob skal
bevilges af kommunen, der også giver et tilskud til medarbejderens løn).

Ministermål 2: Det er lykkedes at bremse for tilgangen til førtidspension.
Udviklingen skyldes en effektiv indsats overfor fleksjobberettigede ledige og en
tidlig indsats overfor kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Det
har betydet, at disse borgere er kommet i beskæftigelse på det rummelige
arbejdsmarked. Derudover tilbydes Jobcentret borgere, der er i risiko for at ende på
førtidspension et ressourceforløb. Ressourceforløb er en individuel og
helhedsorienteret indsats, som skal hjælpe sårbare og udsatte borgere videre i livet
og ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.
Ministermål 3: Der har samlet set været et fald i langtidsledigheden på 35 % i
forhold til året før. Der har været et fald i antallet af dagpengemodtagere, men en
stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Dette skyldes, at der i forbindelse
med reduktionen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år, er flere dagpengemodtagere,
der har mistet deres dagpengeret og i stedet modtager kontanthjælp.
Dagpengemodtagere, der er gået i gang med en uddannelse på
uddannelsesydelse (Uddannelsesydelse: Hvis man opbruger retten til dagpenge,
har man mulighed for at modtage uddannelsesydelse via uddannelsesordningen.
Uddannelsesydelse udgør 60 % af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80
% for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af formue og ægtefællens indkomst),
figurerer som kontanthjælpsmodtagere.
Faldet i dagpengemodtagere skyldes også en succesfuld indsats indenfor
jobrotationsprojekter. (En virksomhed efteruddanner medarbejdere og ansætter
ledige som vikarer, vikarerne opkvalificeres, så de kan overtage de ansattes
arbejdsområde i den periode, medarbejderne efteruddannes).
Ministermål 4: Der har samlet set været en positiv udvikling i samarbejdet med
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virksomhederne. Samarbejdet rummer bl.a. henvendelser til og fra virksomheder,
dialog om behovet for arbejdskraft, rekruttering mm.. Frederikshavn Kommune har i
2013 desuden styrket samarbejdet med virksomhederne gennem oprettelse af
virksomhedscentre, jobrotationsprojekter samt iværksættelse af projekter, der kan
skabe udvikling, vækst og øget beskæftigelse (Et virksomhedscenter er et
samarbejde mellem en offentlig eller privat arbejdsplads og jobcenteret. Det
handler om, at få de ledige, der har de svageste forudsætninger for, at få et job,
tættere på arbejdsmarkedet. Der er tilknyttet en mentor til virksomhedscenteret,
som er ansat i virksomheden).
Besparelsespotentiale
Ud over at gennemgå de 4 ministermål kommenterer Resultatrevisionen på
besparelsespotentialet. Besparelsespotentialet viser, hvor mange penge
Frederikshavn Kommune potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et
år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem
16-66 år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau, som kommunens
rammevilkår tilsiger. Her viser opgørelsen, at vi klarer os markant bedre, end vores
forudsætninger lægger op til. Til sammenligning var besparelsespotentialet for
Frederikshavn Kommune i 2012 på 29,1 mio. kr., hvilket betyder, at vi havde 29,1
mio. flere udgifter end, hvad rammebetingelserne tilsagde. Frederikshavn
Kommune har i 2013 et negativt besparelsespotentiale på samtlige
forsørgelsesgrupper, hvilket er rigtigt flot og viser, at Center for Arbejdsmarked har
formået at have udgifter, der ligger langt under det rammebetingelserne tilsiger og
dermed præsterer som den bedste i klyngen.
Resultatrevisionen for 2013 udpeger områder i beskæftigelsesindsatsen, hvor
Frederikshavn Kommune har mulighed for forbedring og dermed et
besparingspotentiale.
Det drejer sig om:


Udvikling af arbejdsstyrken og undgå langtidsledighed, med fokus på at
imødekomme virksomhedernes efterspørgsel og sikre de ledige
kompetencer indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder.



Fortsat fokus på begrænsningen af tilgangen til offentlig forsørgelse, hvor
den største gruppe er førtidspensionister og den næststørste gruppe er
kontanthjælpsmodtagere.



Mindsker antallet af unge ledige med fortsat fokus på uddannelse.



Fastholde fokus på rettidighed, hvor Frederikshavn Kommune vil have
fokus på at levere rettidige samtaler og aktiveringstilbud til ledige borgere.

Strategierne for forbedring vil bliver fremlagt i beskæftigelsesplanen for 2015. En
vigtig forudsætning for, at kunne løfte de beskæftigelsesmæssige udfordringer samt
skabe resultater er, at samarbejde på tværs. Samarbejdet skal iværksættes og
udvikles mellem både de beskæftigelses-, uddannelses-, social- og
erhvervspolitiske områder.
Kommentarer fra Beskæftigelsesregion Nordjylland
Beskæftigelsesregion Nordjylland (BRN) kvitterer for en god og grundig analyse af
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resultaterne i 2013 med følgende kommentarer:


For at belyse ungemålet undersøges det, hvordan udviklingen har været for
antal unge på offentlig forsørgelse. Antallet er faldet med 1,9 % fra 2012 til
2013. Fremadrettet har Frederikshavn også særligt fokus på indsatsen for
unge.



Med hensyn til målet om at nedbringe tilgangen til førtidspension
konstateres det, at der har været et fald i tilgangen på 44 %, lidt mindre end
målet i beskæftigelsesplanen, som var et fald på 59 %. Det bemærkes, at
opbremsningen i tilgangen er slået markant igennem, når man ser på
udviklingen fra januar 2013 til januar 2014, hvor faldet i tilgangen var 78,5
%. Det konstateres også, at der fremadrettet er fokus på at styrke arbejdet
med at etablere ressourceforløb med henblik på at forebygge overgang til
førtidspension, samt at styrke arbejdet i rehabiliteringsteamet.



Målet om at begrænse langtidsledigheden er opfyldt. Jobcentret bemærker
i denne forbindelse, at man arbejder målrettet med jobrotation for, at
forebygge langtidsledighed.



I forhold til forsørgelsesgrupperne er det blandt andet bemærket, at
jobcenteret samlet set har haft et fald på 4 % i antal fuldtidspersoner på
offentlige forsørgelse.



Endelig kvitterer de for opfølgningen på Jobcenter Frederikshavns egne
mål for virksomhedsindsatsen, herunder resultaterne af indsatsen med
”Ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter” for 2013.

Samlet set vurderer BRN, at Resultatrevision 2013 danner et godt udgangspunkt
for drøftelserne af Beskæftigelsesplan 2015.
Kommentarer fra Arbejdsmarkedsudvalget den 12. maj 2014
Resultatrevisionen blev godkendt, og arbejdsmarkedsudvalget udtrykte stor
tilfredshed med resultatrevisionen og den flotte indsats i 2013. Jobcenteret skal
fortsat i 2014 aktivt tilrettelægge deres indsatser med henblik på, at imødekomme
de beskæftigelsespolitiske ministermål, hvor der er en stor udfordring i, at uddanne
unge og kompetenceudvikle ufaglærte/borgere med korte videregående
uddannelser samt rehabilitere borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
Kommentarer fra Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. maj 2014.
I forhold til ministermål 1 (flere unge skal have en uddannelse) skal der i
Beskæftigelsesplanen for 2015 være større fokus på effekten af tilbuddene i forhold
til, om de unge starter på uddannelse. Særligt effekten af FVU (Forberedende
voksenundervisning) og OBU (Ordblindeundervisning) til unge skal beskrives og
målsættes.
I forhold til ministermål 4 (samarbejdet med virksomhederne) skal kommunen i
Beskæftigelsesplanen for 2015 have større fokus på samarbejdet med
virksomhederne i forhold til opkvalificering og efteruddannelse.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Resultatrevision 2013 anbefales godkendt i
Byrådet.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Godkendt.
Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.

Bilag
Resultatrevision 2013 Frederikshavn Kommune.doc.pdf (dok.nr.87736/14)
Resultatrevision 2013 - tilbagemelding-frederikshavn-2013.pdf (dok.nr.82271/14)
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15. Salg af Skramgårdsvej 9, Strandby

Åben sag

Sagsfremstilling
Sneglehuset, Skramgårdsvej 9, Strandby er tidligere benyttes som satellit til
Strandby Børnehave. Ejendommen har i en længere periode stået tom.
Ejendommen er vist på vedlagte kortbilag 1.

Sagsnr: 13/13164
Forvaltning: EJDC
Sbh: jehj
Besl. komp: ØU/BR

Ejendomscenteret har i november 2013 udbudt ejendommen til salg via
ejendomsmægler til en udbudspris på 395.000 kr. Udbudsprisen er løbende blevet
justeret ned efter aftale med ejendomsmægleren.
Ejendomsmægleren har den 12. maj 2014 modtaget bud på køb af Skramgårdsvej
9 på 275.000 kr. Ejendommen er nu annonceret til salg for 275.000 kr.
Før salg kan finde sted, skal ejendommen være annonceret til salg i 14 dage til
ovenstående pris. Et salg kan derfor ske, umiddelbart efter byrådsmødet i maj.
Økonomiske konsekvenser
Ved salg af ejendom for 275.000 kr. gives følgende økonomi:
Engangsindtægt:
Købesum, indtægt

275.000 kr.

Engangsomkostninger mægler, annoncering mv. overslag
Tomgangsudgifter (2013+2014)

-35.000 kr.
- 20.000 kr.

Nettoindtægt

220.000 kr.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget
anbefaler byrådet, at
1. ejendommen sælges for mindst 275.000 kr.
2. der frigives et rådighedsbeløb på 55.000 kr.
3. nettoindtægten på 220.000 kr. tillægges de budgetterede anlægsmidler til
salg af ejendom
4. Ejendomscenteret bemyndiges til at godkende købstilbud på mindst
275.000 kr.
Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Godkendt.
Ejendommen sælges til Glenn Kristensen, Strandby.
Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.
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Bilag
Bilag 1 - kortbilag (dok.nr.88258/14)
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16. Salg af Sct. Laurentii Vej 23, Skagen
Sagsfremstilling
Ejendomscenteret har i samarbejde med en lokal ejendomsmægler i Skagen
arbejdet på salg af Sct. Laurentii Vej 23 i Skagen. Ejendommen har over en
længere periode været udbudt til 5.000.000 kr.

Åben sag
Sagsnr: 12/257
Forvaltning: EJDC
Sbh: toka
Besl. komp: ØU/BR

Det har ikke lykkes at sælge ejendommen til den udbudte pris. Der er nu modtaget
et bud på 4.500.000 kr.
Det er ejendomscenteret vurdering, at det modtagne tilbuds afvigelse fra
udbudsprisen, er af en ubetydelig størrelse fra den udbudte pris, hvorfor det
anbefales, at ejendommen sælges til den tilbudte pris.
Økonomiske konsekvenser
Købesum indtægt

4.500.000 kr.

Tomgangsudgifter

45.000 kr.

Engangsomkostninger, mægler,

200.000 kr.

annoncering m.v.
Netto indtægt

4.255.000 kr.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget
anbefaler byrådet, at ejendommen Sct. Laurentii Vej 23, Skagen sælges til den
tilbudte pris på 4.500.000 kr.
Nettoindtægten på 4.255.000 kr. tillægges de budgetterede anlægsmidler til salg af
ejendomme.
Beslutning Økonomiudvalget den 21. maj 2014
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014
Godkendt.
Ejendommen sælges til Mile Holding Aps., Skagen.
Fraværende: Hanne Bøgsted, Kenneth Bergen og Pia Karlsen, i stedet mødte: Poul
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.

Bilag
købstilbud Sct. laurentiivej 23, 9990. Skagen - (dok.nr.93045/14)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars Møller

Anders Broholm

Mogens Brag

Jens Ole Jensen

Helle Madsen

Kristina Lilly Frandsen

Mette Hardam

Lisbeth Erlandsen

Frode Thule Jensen

Jytte Høyrup

Carsten Sørensen

Flemming Rasmussen

Poul Sørensen

Karsten Drastrup

Peter E. Nielsen

Ida Skov

Christina Lykke Eriksen

Bent H. Pedersen

Bahram Dehghan

Brian Kjær

Jens Hedegaard Kristensen

Karl Falden

Steen Jensen

Irene Hjortshøj

John Karlsson

Anders Brandt Sørensen

Ole Rørbæk Jensen

Jørgen Tousgaard

Erik Kyed Trolle

Bjarne Kvist

Birgit S. Hansen
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