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1. Endelig vedtagelse af VVM/Miljørapport, lokalplan 

FRE.H.14.08.02 og kommuneplantillæg nr. 09/62 Udvidelse af 

Frederikshavn Havn 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan FRE.H.14.08.02, kommuneplantillæg nr. 09/62 samt VVM-

/Miljørapport for projektet vedr. udvidelse af Frederikshavn Havn har været fremlagt 

i offentlig høring i perioden fra den 2. juli til den 27. august 2014. 

  

Foruden vedtagelse af plangrundlaget for projektet, kræver en realisering af 

udvidelsen af Frederikshavn Havn, at der meddeles VVM-tilladelse af 

Frederikshavn Kommune samt anlægstilladelse af Trafikstyrelsen. 

  

Der er som krævet i Lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en 

sammenfattende redegørelse. I denne er det bl.a. opsummeret, hvilke vilkår 

kommunen forventer at stille i VVM-tilladelsen til projektet. For at tilvejebringe et 

samlet overblik i forhold til de væsentligste samlede vilkår for projektet indeholder 

redegørelsen også en opsummering af de væsentligste af de vilkår som 

Trafikstyrelsen forventer at stille i anlægstilladelsen til projektet.  

  

De indkomne indsigelser og bemærkninger er beskrevet og kommenteret af Center 

for Teknik og Miljø i det vedlagte indsigelsesnotat, hvori der desuden er angivet 

indstilling til politisk behandling. 

  

Således indstilles det i indsigelsesnotatet:  

 at kommuneplantillæggets anvendelsesbestemmelser for rammeområde 

FRE.H.18.08 ændres, så det er præciseret, at området er udlagt til 

havnerelateret erhvervsområde 

 at konklusionen i VVM-redegørelsens afsnit 24.4.1 ændres, således at det 

fremgår, at det vurderes at sediment, der spildes under gravearbejdet og 

spredes med strømmen, ikke vil påvirke fiskeriet mærkbart 

 at illustrationsskitserne på lokalplanens side 14 udelades. 

Bilag kan ses via dette link: 

  

http://frederikshavn.dk/Sider/Bilag-Frederikshavn-

Byr%C3%A5d.aspx?topemne=e17a99b7-fd62-43dc-9809-

5da77ecb59dd&emne=dc6f519c-2428-4304-a02f-d016ec53732c&ArkivFolder= 

  

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget, at 

1. Sagen sendes til viderebehandling i Frederikshavn Byråd. 

2. VVM med miljørapport og lokalplan med kommuneplantillæg vedtages 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/18244 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 

http://frederikshavn.dk/Sider/Bilag-Frederikshavn-Byr%C3%A5d.aspx?topemne=e17a99b7-fd62-43dc-9809-5da77ecb59dd&emne=dc6f519c-2428-4304-a02f-d016ec53732c&ArkivFolder
http://frederikshavn.dk/Sider/Bilag-Frederikshavn-Byr%C3%A5d.aspx?topemne=e17a99b7-fd62-43dc-9809-5da77ecb59dd&emne=dc6f519c-2428-4304-a02f-d016ec53732c&ArkivFolder
http://frederikshavn.dk/Sider/Bilag-Frederikshavn-Byr%C3%A5d.aspx?topemne=e17a99b7-fd62-43dc-9809-5da77ecb59dd&emne=dc6f519c-2428-4304-a02f-d016ec53732c&ArkivFolder
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endeligt med de i indsigelsesnotatet anførte indstillinger. 

3. Der efter offentliggørelsen af de endelige planer meddeles VVM-tilladelse 

som beskrevet i den sammenfattende redegørelse. 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2014 
Indstillingen tiltrædes, idet Plan- og Miljøudvalget tilslutter sig Kystdirektoratets 

anbefaling til Trafikstyrelsen om afværgeforanstaltninger. 

  

Fraværende: Mogens Brag 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Efter Plan- og Miljøudvalgets behandling den 30. september 2014 er modtaget et 

brev fra Frederikshavn Havn, brevet er vedlagt som bilag. Havnen ønsker en 

præcisering af deres ansvar for, og geografiske afgræsning af, de nævnte 

”afværgeforanstaltninger”. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014 

Økonomiudvalgets flertal anbefaler indstillingen med følgende præciseringer: 

1. Frederikshavn Havns ansvar for ”afværgeforanstaltninger” er kun gældende 

såfremt det kan bevises, at virkningerne på miljøet direkte kan kobles sammen med 

havneudvidelsen, og ikke skyldes generelle ændringer i klimaet eller den 

omkringliggende natur. 

2. Området, som Frederikshavn Havn skal lave ”afværgeforanstaltninger” for, 

afgrænses geografisk til de omkringliggende havne. 

  

Ida Skov kan ikke tiltræde, da planen ikke respekterer fredningslinjerne omkring 

Hirsholmene og Deget. 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 

Byrådets flertal godkender Økonomiudvalgets indstilling. 

  

Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, da planen ikke respekterer 

fredningslinjerne omkring Hirsholmene og Deget. 

 

Bilag 

Sammenfattende redegørelse (dok.nr.169047/14) 

Indsigelsesnotat (dok.nr.169046/14) 

Brev fra Frederikshavn Havn til Økonomiudvalget (dok.nr.176898/14) 
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2. Endelig vedtagelse af lokalplan samt kommuneplantillæg 

med VVM-redegørelse for vindmøller ved Østkystvejen, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan SAE.T.04.15.01 - Vindmøller ved Kragelund II samt forslag til 

kommuneplantillæg nr. 09.68 med VVM-redegørelse og miljøvurdering har været 

fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 2. juli til den 17. september 2014. 

  

Kommunen har modtaget 5 høringssvar i løbet af offentlighedsfasen. jf 

indsigelsesnotat. 

Indsigelserne har ikke ført til at der foreslås ændringer i den endelige vedtagelse. 

  

Der har i løbet af offentlighedsfasen været afholdt et offentligt møde. Mødet blev 

afholdt sammen med bygherres offentlige møde i henhold til VE-loven på bygherres 

ejendom.  

  

Lokalplanen åbner mulighed for at der kan opstilles 8 stk. vindmøller, heraf 4 møller 

med totalhøjde på maksimalt 107 meter, der er opført 2 møller af denne type i 

området, samt 4 møller med totalhøjde på maksimalt 150 meter, i forbindelse med 

ejendommen Kragelund på Østkystvejen 4, Sæby. 

Lokalplanen har bestemmelser, som sikrer at vindmøllernes omdrejningsretning 

tårntype, farve og glanstal bliver ensartet, samt at eksisterende mindre møller, 

fordelt på 2 etaper, skal nedtages inden opførelse af de nye møller også fordelt i 2 

etaper. 

  

Sagsforløbet samt indsigelser vil blive gennemgået på mødet. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, 

1. at lokalplan SAE.T.04.16.01 – Vindmøller ved Kragelund II samt 

kommuneplantillæg nr. 09.68 med VVM-redegørelse og miljøvurdering 

vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag. 

2. Der efter offentliggørelsen af de endelige planer meddeles VVM-tilladelse 

som beskrevet i den sammenfattende redegørelse. 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2014 
Sagen udsættes. 

  

Fraværende: Mogens Brag 

 

 

 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/4722 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 2014 

PMU anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

1. lokalplan SAE.T.04.16.01 – Vindmøller ved Kragelund II samt 

kommuneplantillæg nr. 09.68 med VVM-redegørelse og miljøvurdering 

vedtages for så vidt angår delområde A og B, jf. lokalplanbilag - kortbilag 2 

(de 4 V80 møller på 107 meter) 

2. der efter offentliggørelsen af de endelige planer meddeles VVM-tilladelse i 

overensstemmelse med ovenstående, pkt.1. 

3. delområde C, jf. kortbilag 2 udgår med henblik på yderligere bearbejdning 

for at øge sandsynligheden for projektets gennemførelse. 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014 
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 

Godkendt. 

  

 

Bilag 

Lp. SAE.T.04.16.01(PMU30.09.14).pdf (dok.nr.168288/14) 

KPT.09.68 med VVM og miljørapport(PMU30.09.14).pdf (dok.nr.168290/14) 

Indsigelse 1.pdf (dok.nr.174665/14) 

Indsigelse 2 inkl. bilag.pdf (dok.nr.174666/14) 

Indsigelse 3.pdf (dok.nr.174668/14) 

Indsigelse 4.pdf (dok.nr.174669/14) 

Indsigelse 5 inkl. bilag.pdf (dok.nr.174670/14) 

Beslutningsoversigtx.pdf (dok.nr.174680/14) 

Sammenfattende redegørelse - Vindmøller ved Kragelund II.pdf (dok.nr.174989/14) 

IndsigelsesnotatxxX.pdf (dok.nr.174987/14) 

Bemærkninger til tidslinje--.pdf (dok.nr.175028/14) 
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3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 31. august 2014 – Frederikshavn 

Kommune for Økonomiudvalget og byrådet. Budgetopfølgningen indeholder et bud 

på forventet regnskab for 2014. 

  

Hvert enkelt udvalg har foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2014 for eget 

udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 

indgår i den samlede budgetopfølgning.  

  

I budgetopfølgningen er der oplyst en række bevillingsmæssige ændringer, som 

byrådet skal tage stilling til. De bevillingsmæssige ændringer indstilles for at bringe 

budgettet i overensstemmelse med den viden som budgetopfølgningen pr. 

31.august 2014 giver.  

  

Budgetopfølgningens konklusioner er:  

 at den samlede drift for indeværende år udviser et forventet mindreforbrug 

på 13,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (eksklusiv bankbøger).  

 at Frederikshavn Kommune forventes at overholde sin del af 

servicerammen med et forventet mindreforbrug på 9,5 mio. kr. 

 at i forhold til det oprindelige budget for de samlede drifts- og 

anlægsbudgetter forventes et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Dermed 

holdes målsætningen om ikke at overskride de rammer, som det 

oprindelige budget har sat for forbruget i 2014. 

 at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af september 2014 udgør 

53,2 mio. kr. 

 at det forventede regnskab, på trods af bl.a. tilbagebetaling af 26 mio. kr. i 

beskæftigelsestilskud, udviser en opsparing til kassen på 40,8 mio. kr. mod 

oprindeligt budget på 48,7 mio. kr. 

I forbindelse med bevillingsændringer afsættes der rådighedsbeløb til 3 

anlægsprojekter, ”Dagtilbud på Knivholt”, ”Projekt Handlekommune” og ”Skader 

efter stormen Bodil”. De 3 anlægsprojekter søges frigivet. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

1. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2014 – Frederikshavn Kommune 

godkendes. 

2. De bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og 

som netto betyder en forøgelse af de likvide midler på 9,3 mio. kr. 

godkendes. 

3. De beløb, på hhv. 1,2 mio. kr. (Dagtilbud på Knivholt) og 0,5 mio. kr. 

(Projekt Handlekommune), frigives. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25253 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: HAVE 

 Besl. komp: ØU/BR 
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4. Det afsatte beløb på 1,7 mio. kr. til anlægsprojektet ”skader efter stormen 

Bodil” frigives 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014 
Anbefales. 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 

Godkendt. 

  

 

Bilag 

Budgetopfølgning pr. 31. augustl 2014 - Frederikshavn Kommune (dok.nr.160517/14) 
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4. Frigivelse af rådighedsbeløb - Sundhedsudvalget 2014 

 

Sagsfremstilling 

På investeringsoversigten er der optaget følgende rådighedsbeløb, anført under 

Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet: 

  

Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser 1.032.000 kr. 

Sundhedshus Sæby                                               4.982.000 kr. 

Sundhedshus Sæby. – Inventar, (hvoraf 0,3 mio kr. 

( anvendes til etablering af sygeplejeklinikker)       1.000.000 kr. 

  

Digitaliseringspuljen                                                  364.000 kr. 

  

I alt                                                                          7.378.000 kr. 

  

  

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb:  

 

Indstilling 

Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget, at indstille rådighedsbeløbene til frigivelse overfor Byrådet. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. oktober 2014 

Indstillingen godkendt. 

  

Fraværende: Irene Hjortshøj 

  

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014 

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 

Godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/17991 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU/ØU/BR 

 
  



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 29. oktober 2014 Side 11 af 28 

 

5. Frigivelse af rådighedsbeløb - Socialudvalgets 

budgetområde 2014 

 

Sagsfremstilling 

På investeringsoversigten er der optaget følgende rådighedsbeløb, anført under 

Socialudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet: 

  

  

Digitaliseringspuljen       2.133.000 kr. 

Investering i Loftslifte        948.000 kr. 

  

I alt                                 3.081.000 kr. 

  

  

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb:  

 

Indstilling 

Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget, at indstille rådighedsbeløbene til frigivelse overfor Byrådet. 

 

Beslutning Socialudvalget den 1. oktober 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014 

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 

Godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/17958 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 

 
  



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 29. oktober 2014 Side 12 af 28 

 

6. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i Center for 

Unge 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med etablering af Center for Unge har der været afsat en 

anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. på anlægsprojektet ”ombygning af Hånbækskolen 

vedr. Ungeenheden”. 

  

Dette anlægsprojekt udviser et underskud på 1,0 mio. kr. på grund af ekstra 

omkostninger i forbindelse med nedrivning af en tidligere SFO samt oprensning af 

forurenet jord. 

  

Det anmodes derfor om, at underskuddet på anlægsprojektet finansieres af 

overskuddet på anlægs-projektet ”Renoveringer på skoleområdet”.  

  

Der søges derfor om frigivelse af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. på 

anlægsprojektet ”renoveringer på skoleområdet” til dækning af underskuddet på 

projektet vedrørende Center for Unge. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Teknik og Miljø – Ejendomscentret indstiller, at 

Økonomiudvalget og byrådet frigiver en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret 

af rådighedsbeløb på anlægsprojektet ”Renovering på skoleområdet” til dækning af 

underskuddet. Bevillingen tilføres anlægsprojektet ”ombygning af Hånbækskolen 

vedr. Ungeenheden”. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2014 

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 

Godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/2237 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: ØU/BR 
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7. Høringssvar Børne- og Ungepolitik 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

På Sundhedsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets augustmøder, blev 

Børne- og Ungepolitik 2014-2017, inkl. tillæg om indsats mod ungdomskriminalitet 

godkendt, med henblik på at sende i høring i Handicaprådet, Integrationsrådet samt 

i MED-systemet på børne- og ungeområdet.  

  

Høringsfristen udløb den 16. september. De indkomne høringssvar gengives 

nedenfor: 

  

  

Høringspart 

  

Høringssvar 

  

Handicapråd  ”Handicaprådet finder det vanskeligt, at afgive høringssvar på 

den beskrevne politik. Politiken giver udtryk for en ukonkret 

politisk linje, som ikke indeholder målsætning for resultater. 

Der er så vide rammer, at det ikke er muligt at afgive konkret 

høringssvar, om de handicapmæssige konsekvenser af den 

beskrevne politik. 

Omkring de forebyggende tiltag mod kriminalitet, skal det 

bemærkes, at Handicaprådet finder tiltagene omkring ADHD 

børn og unge som en væsentlig opgave.”  

  

Integrationsråd ”Godkendt med følgende anbefalinger: 

•  At der tilføjes et pejlemærke omhandlende sundhed 

(Sundhedspolitikken) 

•  At enkelte billeder ændres til børn med anden etnisk 

baggrund.(Integrationspolitikken) 

•  At der bliver et opmærksomhedspunkt i 

implementeringsfasen, hvor problemstillingen digital 

kommunikation på forældreintra synliggøres. Digital 

kommunikation tilgodeser ikke kommunikationsbehovet for 

forældre med ringe danskkundskaber.” 

MED-Familie 

  

”Punktet blev drøftet. Der var opbakning til politikken og dens 

overskuelige form. Der var positiv interesse for det 

udarbejdede brætspil som afsæt for implementering af 

politikken.” 

  

MED-Dag- og 

Fritidstilbud 

  

”Flere medlemmer i udvalget giver ros til spillet der giver et 

godt og hurtigt overblik over den samlede Børne- og 

Ungepolitik. 

  

Alle medlemmer i MED Dag- og Fritidstilbud er meget positive 

overfor den nye Børne- og Ungepolitik. ” 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25532 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: SUU/BUU/BR 
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MED-Unge 

  

”CenterMED ser positivt på forslaget og anbefaler politikken til 

vedtagelse.” 

  

MED-Skole 

  

”Udvalget giver ros til politikken, fordi der er god 

sammenhæng til de øvrige politikker, der er på området. 

Medarbejdersiden udtrykker endvidere vigtigheden af, at der 

tænkes i værktøjer og tid til implementeringen af Børne- og 

ungepolitikken.” 

  

  

Indstilling 

Social og Sundhedsdirektøren og Børne og Kulturdirektøren indstiller, at 

Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 

1. drøfter de indkomne høringssvar 

2. indstiller Børne- og Ungepolitik, inkl. tillæg om indsats mod 

ungdomskriminalitet, til Byrådets godkendelse 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

1. Drøftet. 

2. Indstillingen godkendes. 

  

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. oktober 2014 

Ad 1. høringssvarene drøftet. 

Ad 2. indstillingen godkendt.  

  

Fraværende: Irene Hjortshøj 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 

Børne- og Ungepolitikken godkendt. 

  

 

Bilag 

Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet.pdf (dok.nr.139109/14) 

Børne og Unge politik 2014-2017 - endelig version til Byråd.pdf (dok.nr.180100/14) 
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8. Rammeaftalen 2015 for specialundervisning og det 

specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret 

indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring 

og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.  

  

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk 

styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2015 er tidligere i år blevet godkendt af de 

11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Den økonomiske 

styringsaftale for 2015 sendes nu til politisk behandling og skal være godkendt 

senest den 15. oktober 2014.  

  

Udkastet til styringsaftalen er blevet behandlet i KKR (Kommunekontaktrådet) den 

12. september 2014. Her der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til de 

nordjyske kommunalbestyrelsers godkendelse. 

  

Styringsaftalens indhold 

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for 

kommunernes handel med pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det 

sociale område i Nordjylland.  

  

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer: 

 Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed 

 Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne 

sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper 

 Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete 

udsving i økonomien skal dækkes ind 

 Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende 

udvikling. 

Styringsaftalen for 2015 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års 

aftaler.  

Der er dog nyt på to områder:  

 Der er vedtaget nye regler, som betyder at kommunerne kun har mulighed 

for at overtage regionale tilbud én gang i hver valgperiode. (Tidligere kunne 

kommunerne overtage regionale tilbud hvert år.) Det betyder konkret, at 

det skal fremgå af den næste rammeaftale (aftalen for 2016), hvis en 

kommunalbestyrelse ønsker at overtage et regionalt tilbud i den 

indeværende valgperiode. 

 I aftalen bliver det foreslået, der skal være et større økonomisk incitament 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1388 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: BUU/SOU/BR 
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til at etablere højt specialiserede tilbud. I aftalen foreslås derfor, at 

kommunerne i fællesskab undersøger de lovgivningsmæssige muligheder 

for at finansiere nye tilbud gennem mere fleksible aftaler. Formålet er at 

lette den finansielle risiko for driftsherren i forbindelse med udvikling og 

etablering af nye højt specialiserede tilbud. I dag er den finansielle risiko en 

væsentlig barriere. 

 
Indstilling 
Social- og sundhedsdirektøren og Børne- og kulturdirektøren indstiller, at 

Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler byrådet at godkende 

udkast til styringsaftale for 2015 for specialundervisning og det specialiserede 

socialområde. 

  

Beslutning Handicaprådet den 29. september 2014 

Handicaprådet anbefaler at Socialudvalget og Byrådet tiltræder indstilling fra 

Social- og Sundhedsdirektøren samt Børne- og Kulturdirektøren. 

  

Beslutning Socialudvalget den 1. oktober 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

  

Indstillingen godkendes. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 

Godkendt. 

 

Bilag 

Udkast til Styringsaftalen 2015.pdf (dok.nr.163584/14) 
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9. Projektstøtte til tv-serien "Nordskov" 

 

Sagsfremstilling 

SF Film har ansøgt Frederikshavn Kommune om 500.000 kr. til dækning af udgifter 

under optagelserne til den første sæson af tv-serien ”Nordskov”, der skal foregå i 

Frederikshavn By og omegn. 

  

Økonomiudvalgets ansøges i den forbindelse om projektstøtte på i alt 400.000 kr. til 

dækning af produktionsudgifter til første sæson af tv-serien ”Nordskov” idet Kultur- 

og Fritidsudvalget på møde den 20. august har besluttet at støtte projektet med 

100.000 kr.  

  

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at støtte ansøgningen med 400.000 kr. kan det 

ansøgte støttebeløb findes ved at trække på pulje til erhvervs-, turisme- og 

kulturelle formål, hvor der er afsat 4.700.000 kr. i 2015. 

  

Økonomicenteret oplyser at der i 2015 er et disponibelt restbeløb på 1.388.000 kr. 

  

Om produktionen ”Norskov” 

Serien hedder NORDSKOV er et Nordic-krimi-drama om politimanden Tom, der via 

en sag føres tilbage til sin hjemstavn. Her møder han sine gamle venner, sin eks. 

kæreste og konfronteres med sin fortid. Hans moral og værdisæt udfordres og han 

kæmper en kamp for at ”gøre det rigtige” – at tage ansvar og være en mand anno 

2015.  

  

Serien handler om mellemmenneskelige relationer og er samtidig et portræt af en 

by, et portræt af hvordan livet leves i Danmark. Serien er inspireret af amerikanske 

serier som ”The Wire” og ”True Detective”.  

  

Frederikshavn er valgt som stedet, hvor serien skal udspille sig - og byens mange 

udfordringer økonomisk, erhvervsmæssigt og udviklingsmæssigt er researchet frem 

og anvendes som temaer og igangsættende faktorer for seriens karakterer, ligesom 

byen - med dens råhed, infrastruktur, vand og natur - bliver scene for handlingen. 

  

Optagelserne til første sæson af ”Norskov” skal efter planen foregå i perioden 

februar 2015 til maj 2015 og forventes at have præmier i september 2015.  

  

Der er foreløbig planlagt 3 sæsoner af serien med visning på TV2, som produceres 

af SF Film. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet drøfter 

ansøgningen og beslutter om udvalget ønsker at støtte projektet med 400.000 kr.  

  

Et evt. støttebeløb kan finansieres ved træk på pulje til erhvervs-, turisme- og 

kulturelle formål i 2015. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/11669 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014 

Økonomiudvalgets flertal anbefaler at støtte projektet med 400.000 kr. 

  

Ida Skov og Carsten Sørensen kan ikke tiltræde. 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 

Byrådets flertal godkender Økonomiudvalgets indstilling. 

  

Carsten Sørensen (O), Flemming Rasmussen (O), Lars Oldager (O), Karsten 

Drastrup (O) og Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen. 

 

Bilag 

- 98811-14_v1_NORSKOV - ansøgning .pdf (dok.nr.143979/14) 
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10. Udpegning af underskriftsbemyndigede - Kommunal 

garantistillelse for beboerindskudslån 

 

Sagsfremstilling 

Jf. lånebekendtgørelsens § 11, stk. 3, har byrådet mulighed for at delegere 

kompetencen til at underskrive garantierklæringer på lån, som en boligsøgende 

optager i pengeinstitut til betaling af indskud i en bolig efter reglerne i 

Boligstøttelovens § 59. 

  

Af hensyn til en hurtig og effektiv sagsbehandling er det praktisk, at der gives en 

sådan underskriftsbemyndigelse til medarbejdere i Borgerservice, hvilket byrådet 

tidligere har givet til et antal medarbejdere. 

  

Ved etablering af Center for Bibliotek og Borgerservice er organisationsstrukturen 

ændret, hvorfor der er behov for, at der udpeges andre medarbejdere som 

underskriftsbemyndigede. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Borgerservice indstiller til byrådet, at der meddeles 

underskriftsbemyndigelse til på kommunens vegne at afgive garantierklæring for 

beboerindskudslån til følgende ansatte: 

 Sofie Synnestvedt Olsen 

 Gitte Kaasing Trolle Munk 

 Inger Marie Lund 

 Tove Østergaard Sørensen 

 Kira Rødkær 

 Maren Christiansen  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 
Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/19022 

 Forvaltning: CBB 

 Sbh: gimu 

 Besl. komp: BR 
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11. Henvendelse fra Flemming Rasmussen (O) - status 

flygninge og asylansøgere  

 

Sagsfremstilling 

Flemming Rasmussen (O) har bedt om at følgende sag optaget på byrådets 

dagsorden: 

  

Orientering af byrådet om status på området omkring flygtningen og asylansøgere. 

  

1. Har Frederikshavn kommune fuldstændigt mistet bestemmelsesretten over, hvad 

der foregår i kommunen på asylområdet. 

  

2. Hvorfor er byrådet ikke informeret om de beslutninger, der er taget af den 

kommunale administration på området omkring flygtninge og asylansøgere. 

  

3. Hvem har besluttet, at byrådet ikke skulle informeres, men at kun 

Integrationsrådet skulle informeres. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 

Borgmesterens orientering blev taget til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/18731 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: BR 
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12. Henvendelse fra Pia Karlsen (V) vedrørende akutbil i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Pia Karlsen (V) har bedt om at få følgende på byrådets dagsorden. 

  

Skagen uden akut bil pr. 1. april 2015 

  

Region Nordjylland besluttede, som bekendt, primo oktober i forbindelse med 

vedtagelse af Regionens budget for 2015, at nedlægge akutbilen i Skagen pr. 1. 

april 2015. Skagen beredskab består herefter KUN af 1 døgnbemandet ambulance. 

Når denne kører ud af byen, har Skagen intet beredskab. 

  

Henvendelserne til regionsrådets medlemmer fra det lokale erhvervsliv, borgerne i 

Skagen, politiske organisationer, Borgmester samt Frederikshavn Kommunes 

byrådspolitikere (på tværs af politiske partier) udtrykte alle store bekymringer for de 

konsekvenser, beslutningen ville få, for såvel borger som gæster i Skagen. 

  

Et reduceret beredskab bliver en kommunal udfordring, for udvikling af såvel nye 

erhvervsmuligheder som bosætningen, hvilket er særdeles bekymrende. Et 

utilstrækkeligt beredskab, kan få stor indflydelse ift., hvor hurtigt en borger kommer 

under behandling og dermed kan forventes en øget rekonvalescensperiode. 

Frederikshavn Kommune kan derfor forvente øgede udgifter i forbindelse med 

sygdomsramte borgers genoptrænings- og rehabiliteringsforløb samt i den 

forbindelse længere sygedagpengeperiode.  

  

Vi har netop oplevet, hvordan et voldsomt regnvejr satte alt ud af kontrol. Disse 

situationer vil også opstå fremover - også på vejen til og fra Skagen. Derfor skal 

Skagen have et tilstrækkeligt beredskab i byen. Der er ingen tvivl om, at 

regionsrådets beslutning har skabt stor utryghed for borgerne i Skagen. 

  

Vi har som byråd, en fortsat forpligtigelse til at sikre det nødvendige beredskab og 

dermed genoprette trygheden for borgerne i Skagen 

  

Jeg foreslår, at byrådet: 

 fremsætter krav fra Frederikshavn Kommune til Region Nordjylland om, at 

beredskabet skal sikres – også i Skagen 

 igangsætter en proces, hvor vi igennem faktuelle informationer omkring 

responstider, infrastruktur, betydningen af tidlig behandlingsindsats, 

beredskabserfaringer, etc. kontinuerligt er i struktureret dialog og 

forhandling med Region Nordjylland frem til 1. april 2015. 

 igangsætter en undersøgelse af alternative kommunale muligheder for, at 

sikre beredskabet i Skagen. 

Byrådet holdes løbende orienteret om udviklingen. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/19780 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: abar 

 Besl. komp: BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 

Borgmesteren indkalder gruppeformændene til et møde, hvor man udformer en 

fælles henvendelse og invitation til regionsrådsformanden vedr. akutberedskabet i 

Skagen. 
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13. Salg af areal ved Rolighedsvej i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget besluttede den 21. maj 2014 at sælge et areal beliggende ved 

Rolighedsvej i Skagen. På arealet er der p.t. en lejeaftale med Skagen Vandrehjem 

v/Rolf Hauge. 

  

Arealet har været i udbud med frist for afgivelse af bud den 15. september 2014.  

  

Ejendomscentret modtog 1 bud på 650.100 kr. Dette bud vurderedes som ikke 

retvisende for markedsprisen, derfor blev iværksat en ny udbudsrunde med budfrist 

10. oktober 2014.  

  

Ved fristens udløb er der modtaget 1 bud fra lejeren, Rolf Hauge, på 755.000 kr.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Salgsindtægt                            755.000 kr. 

Udstykningsudgifter m.v.            40.000 kr. 

Nettoindtægt                             715.000 kr. 

  

Indstilling 

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 

1. Arealet sælges til den udbudte pris på 755.000 kr. 

2. Nettoindtægten på 715.000 kr. tillægges de budgetterede anlægsmidler til 

salg af ejendomme 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014 
Anbefales. 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 

Godkendt. 

 

Bilag 

kortudsnit (dok.nr.108121/09) 

Rolighedsvej i Skagen Tilbud på køb (dok.nr.178679/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/17701 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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14. Salg af Spliidsvej 14, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejendommen Spliidsvej 14, Skagen, tidligere vuggestuen Regnbuen, har gennem 

ejendomsmægler været udbudt til salg. Ejendommen har været udbudt til anbefalet 

minimumspris på 800.000 kr.  

  

Ved budfristens udløb var (efter overbud) indkommet følgende 2 købstilbud: 

Ajs Nielsen 1.390.000 kr. 

BKF Ejendomme ApS, Silkeborg    727.000 kr. 

  

Ejendommen var også udbudt til salg i 2011, men Økonomiudvalget besluttede den 

25-01-2012 at forkaste alle købstilbud sådan, at ejendommens fremtidige 

anvendelse til parkeringsplads kunne undersøges nærmere. Dette er imidlertid ikke 

længere aktuelt, hvorfor ejendommen igen har været udbudt til salg.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ved salg til højstbydende giver dette følgende økonomi: 

  

Købesum 1.390.000 kr. 

Mæglersalær, annoncering m.m., overslag 55.000 kr. 

Tomgangsudgifter overslag 95.000 kr. 

Nettooverskud 1.240.000 kr. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at det 

anbefales over for byrådet, at  

1. ejendommen sælges til højstbydende for 1.390.000 kr.  

2. der frigives et rådighedsbeløb på netto 1.240.000 kr.  

3. nettoindtægten på 1.240.000 overføres til budgetterede midler til salg af 

ejendomme i 2014 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014 
Anbefales. 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 

Godkendt.  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2809 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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15. Salg af Stationspladsen 2A, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget besluttede 21. maj 2014 at Stationsbygningen Stationspladsen 

2A, Sæby skulle udbydes til salg. Ejendommen er vist på kortbilag 1. 

  

Ejendommen er delvis lejet ud til bolig og NT. En del af ejendommen står tom. 

Begge lejemål overgår til ny ejer. 

  

Ejendomscenteret har siden beslutningen i økonomiudvalget indgået en ny 

lejeaftale med NT. Kiosken er lukket og NT har derfor ikke længere brug for den del 

af ejendommen. Dette medførte, at udbudsprisen blev forhøjet med 255.000 kr., 

idet en ny ejer således kan udnytte en større del af ejendommen til eget formål. 

  

Ejendommen har nu været udbudt til salg til en mindstepris på 900.000 kr. Ved 

budfristens udløb, var der indkommet et købstilbud på 911.000 kr. fra Ejendommen 

Stationspladsen 4 Sæby ApS. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ved salg til budgiver giver det følgende økonomi: 

  

Engangsbeløb: 

Salgssum 911.000 kr. 

Engangsomkostninger mægler, annoncering mv. overslag - 60.000 kr. 

Energimærke - 18.000 kr. 

Restsum handicaplift - 141.000 kr. 

Nettooverskud 692.000 kr. 

  

Drift: 

Årlig lejeindtægt 63.400 kr. 

Forsikring - 2.400 kr. 

El, vand, renovation mm. - 5.000 kr. 

Øvrige udgifter - 3.000 kr. 

Mindre indtægt et normalt år 53.000 kr. 

  

  

Indstilling 

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at det 

anbefales overfor byrådet, at  

1.          ejendommen sælges til højstbydende for 911.000 kr. 

2.          der frigives et rådighedsbeløb på netto 692.000 kr. 

3.          nettoindtægten på 692.000 kr. overføres til budgetterede 

midler til salg af ejendomme i 2014   

4.          der gives tillægsbevilling på 53.000 kr. i 2015 og 

efterfølgende år, finansieret af likvide midler 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/13829 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: jehj 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014 

Anbefales. 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2014 

Godkendt. 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - oversigtskort (dok.nr.82611/14) 
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16. Driftsrestriktioner i Natura 2000 område og tilkendegivelse 

om ekspropriationshensigt 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/16438 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: cakr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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