
 

 

 

Referat Frederikshavn Byråd 

Ordinært møde 

Dato 18. september 2013 

Tid 19:00 

Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus 

NB. Der er indkommet følgende skriftlige spørgsmål: 1. Vindmøller på Gårdbo Sø 

2.Oversvømmelse i Nordbyen 

Fraværende Hanne Welander 

Stedfortræder Brian Kjær 

Medlemmer Erik Sørensen (A)  

Bjarne Kvist (A)  

Birgit Hansen (A)  

Jens Hedegaard Kristensen (A)  

Jørgen Tousgaard (A)  

Erik Kyed Trolle (A)  

Ole Rørbæk Jensen (A)  

Bruno Müller (A)  

Anders Gram Mikkelsen (A)  

Hanne Welander (A)  

Irene Hjortshøj (A)  

Jeppe Nielsen Kyk (UP)  

Peter Laigaard (LA)  

Hanne Bøgsted (O)  

Carsten Sørensen (O)  

Jette Fabricius Toft (UP)  
 

Jens Porsborg (C)  

Peter E. Nielsen (C)  

Christina Lykke Eriksen (F)  

Søren Visti Jensen (F)  

Brian Pedersen (F)  

Paul Rode Andersen (F)  

Frode Thule Jensen (V)  

John Christensen (V)  

Per Nilsson (V)  

Helle Madsen (V)  

Pia Karlsen (V)  

Mogens Brag (V)  

Jens Ole Jensen (V)  

Anders Broholm (V)  

Lars Møller (V) - Formand 
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1. Forslag til lokalplan FRE.H.03.10.01 - Vaskekaj, Strandby 

Havn 

 

Sagsfremstilling 

Som opfølgning på en principiel tilladelse i 2010 til opfyldning af en mindre del af 

havnebassinet ved Strandby Havn og med henblik på at overføre det nyopfyldte 

areal til byzone og fastlægge bestemmelser for anvendelse af arealet, fremlægges 

forslag til lokalplan FRE.H.03.10.01 – Vaskekaj, Strandby Havn samt 

kommuneplantillæg nr. 09.01 

  

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 6.500 m
2
. Lokalplanforslaget åbner 

mulighed for, at området kan anvendes til havneformål, herunder at dele af 

området kan anvendes til offentlige formål, som har naturlig tilknytning til havnen. 

  

Dele af lokalplanforslagets område er beliggende indenfor eksisterende 

kommuneplanramme FRE.H.03.09 og lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser 

enten tilsvarende kommuneplanrammen eller indebærer mere restriktive 

bestemmelser. Idet dele af lokalplanforslagets område ikke er 

kommuneplanrammelagt, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der samler 

hele lokalplanområdet. Tillægget har betegnelsen Kommuneplantillæg 09.01. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til 

kommuneplantillæg, 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 Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.H.03.10.01 

samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.01 – Vaskekaj, Strandby Havn vedtages 

som forslag og udsendes til offentlig debat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 

Anbefales. 

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær.  

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/2729 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Forslag til Lokalplan FRE.H.03.10.01 samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.01 - Vaskekaj, 

Strandby Havn (dok.nr.117434/13) 
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2. Forslag til lokalplan FRE.O.05.08.01 - Udvidelse af 

genbrugsplads på Ravnshøj Miljøanlæg, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Med henblik på at muliggøre en udvidelse af genbrugspladsen på Ravnshøj 

Miljøanlæg fremlægges forslag til lokalplan FRE.O.05.08.01 – Udvidelse af 

genbrugsplads på Ravnshøj Miljøanlæg samt kommuneplantillæg nr. 09.24. 

  

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 17.800 m
2
 og er beliggende umiddelbart 

op til eksisterende lokalplan nr. FRE.900-4 for Ravnshøj Miljøanlæg og skal 

fastlægge bestemmelser som sikrer opfyldelse af de nyeste krav til indretning og 

drift, herunder en mere hensigtsmæssig og sikker infrastruktur. 

  

Idet der er tale om inddragelse af et nyt ikke lokalplan- og kommuneplanlagt 

område, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der dækker hele 

lokalplanforslagets område. Tillægget har betegnelsen Kommuneplantillæg 09.24. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til 

kommuneplantillæg, 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 Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.O.05.08.01 

samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.24 – Udvidelse af genbrugsplads på 

Ravnshøj Miljøanlæg vedtages som forslag og udsendes til offentlig debat. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Efter behandlingen i Økonomiudvalget har Centeret konstateret, at der er benyttet 

et uanvendeligt kommuneplantillægsnummer (nr. 09.24) hvilket derfor er rettet til nr. 

09.09, men uden ændringer af indholdet i øvrigt.  

  

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013 

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/5131 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Forslag efter ændret KP tillægsnummer fra råsg genbrugspladsen Ravnshøj  (dok.nr.126497/13) 
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3. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F.05.03.01 

Tuxenparken i Skagen og kommuneplantillæg 09.56 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. juni til den 2. 

august 2013, hvilket har givet anledning til 2 indsigelser som det fremgår af 

indsigelsesnotat af august 2013. Indsigelserne rejser i det væsentligste spørgsmål, 

der tidligere er rejst i den foranliggende sagsgang. 

  

Lokalplanområdet er beliggende ved Jens Winthers Vej og Skarpæsvej, Skagen. 

Lokalplanområdet er opdelt i et delområde til hotellejligheder med tilhørende 

faciliteter og et delområde til ferieligheder med tilhørende opholds- og udearealer. 

Lokalplanen stiller krav om bebyggelsens placering på grunden, vej- og 

adgangsforhold, bygningshøjder, bygningsudformning og terrænreguleringer. 

  

Lokalplanen har fordret udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der har ledsaget 

lokalplanen i offentlighedsfasen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljudvalget 

anbefaler Byrådet, at lokalplan SKA.F.05.03.01 og kommuneplantillæg nr. 09.56 

vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

  

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 

Anbefales. 

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Irene Hjortshøj forlod mødet som inhabil. 

  

Godkendt.  

  

Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde indstillingen. 

  

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Lokalplan SKA.F.05.03.01 - Tuxenparken (dok.nr.120491/13) 

Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.56 (dok.nr.120487/13) 

Bilag 3 - Indsigelsesnotat LP.SKA.F.05.03.01, Tuxenparken  (dok.nr.120485/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/10807 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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4. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.BC.15.12.01 - for et 

område ved Margrethevej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslag FRE.BC.15.12.01 – for et område ved Margrethevej, 

Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr. 09.43 har været udsendt i offentlig 

høring i perioden fra den 17. juni til den 12. august 2012. 

  

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for at ”Turisthotellet” på 

Margrethevej kan udvides med en ekstra etage. 

  

Foruden selve hotellet med tilhørende parkeringsarealer, omfatter lokalplanen en 

del af Bovinsgade samt 4 boligejendomme i området. Lokalplanen indeholder 

bygningsregulerende bestemmelser, som sikrer, at området ikke vil ændre 

karakter, som følge af hoteludvidelsen. 

  

Lokalplanforslaget er ledsaget af kommuneplantillæg nr. 09.43, som blandt andet 

åbner mulighed for et højere og tættere byggeri for hotellets vedkommende. 

  

Center for Teknik og Miljø har modtaget 8 indsigelser til planforslaget, som er 

behandlet i indsigelsesnotat af september 2013. Indsigelserne omhandler 

hovedsageligt trafikproblemer, støjgener, indbliksgener samt skyggegener. 

  

Indsigelserne har ikke givet anledning til ændringer i planen i forhold til det 

fremlagte planforslag. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et 

område ved Margrethevej i Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr. 09.43 

vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen. 

  

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 

Anbefales. 

Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde indstillingen. 

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Indstillingen kom til afstemning. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/1666 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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For stemte 26: 

Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens Brag (V), Pia 

Karlsen (V), Helle Madsen (V), Per Nilsson (V), John Christensen (V), Frode Thule 

Jensen (V), Peter E. Nielsen (C), Jens Porsborg (C), Erik Sørensen (A), Bjarne 

Kvist (A), Birgit Hansen (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Jørgen Tousgaard 

(A), Erik Kyed Trolle (A), Irene Hjortshøj (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Bruno Müller 

(A), Anders Gram Mikkelsen (A), Brian Kjær (A), Jeppe Nielsen Kyk (UP),Hanne 

Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Peter Laigaard (LA)   

  

Imod stemte 4:  

Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti Jensen (F), Christina 

Lykke Eriksen (F),)  

  

1 undlod at stemme: Jette Fabricius Toft (UP) 

  

Indstillingen blev godkendt. 

  

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær 

 

Bilag 

Bilag 1 -LP FRE.BC.15.12.0 - for et område ved Margrethevej, Frederikshavn (dok.nr.123410/13) 

Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.43 (dok.nr.123579/13) 

Bilag 3 - Indsigelsesnotat LP FRE.BC.15.12.01 (dok.nr.123407/13) 
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5. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.E.05.25.01 - 

Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 10. juni 2013 til 

den 5. august 2013 uden, at der er indkommet bemærkninger til forslaget. 

  

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 2.100 m
2
 indenfor Lokalplan SAE.1.15.0 og 

som er udlagt som grønt område. Formålet med lokalplanen er, at ændre arealets 

anvendelse fra grønt område til erhvervsformål som kan bebygges, med 

tilsvarende bestemmelser, som det øvrige erhvervsområde der omgiver 

lokalplanområdet.  

 

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 forslaget. Denne afgørelse er ikke blevet påklaget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SAE.E.05.25.01 - 

Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå, vedtages endeligt. 

  

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 

Anbefales. 

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Lokalplan SAE.E.05.06.01- Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå (dok.nr.116938/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/5138 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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6. Anmodning om kommunal garantistillelse - Frederikshavn 

Boligforening afdeling 45, Strandkanten 1 - 21, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet godkendte på mødet den 30. marts 2011 en endelig anskaffelsessum på 

144.304.000 kr. for Frederikshavn boligforening, afdeling 45 - 84 almene 

familieboliger, beliggende Strandkanten i Sæby. 

  

Der foreligger nu anmodning om kommunal garantistillelse for realkreditlånet, som 

er på 131.317.000 kr., svarende til 91 % af anskaffelsessummen. 

Kreditforeningen har ud fra gældende regler beregnet garantien til at udgøre 63,55 

% af den til enhver tid værende restgæld på lånet, svarende til en garantisum på pt. 

83.451.953 kr.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale 

byrådet, at der stilles garanti for realkreditlånet på 63,55 % af lånets hovedstol, 

svarende til p.t. 83.451.953 kr. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 14. august 2013 

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7802 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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7. Godkendelse af takster for 2013 og 2014 for private, almene 

vandværker 

 

Sagsfremstilling 

Kommunen skal, jf. Vandforsyningslovens § 53, godkende de private, almene 

vandværkers takster. Kommunens skal påse, at vandværket har en rimelig 

økonomi, dvs. at vandværket har tilstrækkelige midler til at dække de forventede 

kommende udgifter. På den anden side må vandværkerne ikke opbygge en 

formue, der overstiger det forventede behov. 

  

Forvaltningen har i 2009 anmodet vandværkerne om fremover at udarbejde 2-årige 

budgetter og takstblade for de næste 2 år, hvilket betyder at vandtaksten er politisk 

godkendt, når et nyt takstår påbegyndes.  

  

Taksterne for de private, almene vandværker ses i bilag (alle priser er ekskl. 

moms). Der er angivet takst for såvel 2013 som 2014 i tabellen. Ålbæk, Skærum, 

Østervrå, Ravnshøj, Voerså og Understed Vandværk har ikke udarbejdet takstblad 

for 2014.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at takster for 2013 og 2014 

godkendes af byrådet.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 25. juni 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Godkendelse af takster 2013/14 for private, almene vandværker (dok.nr.81308/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/7498 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: paae 

 Besl. komp: PMU/BR 
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8. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Color Hotel, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Varmeværk har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af Color 

Hotel Skagen. Color Hotel Skagen er i dag beliggende i område udlagt til 

naturgasforsyning.  

  

I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005, § 7, stk. 2 er det tilladt, at 

ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også 

konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning, såfremt det 

samfundsøkonomisk er mere fordelagtigt og gasselskabets økonomiske forhold 

ikke forrykkes væsentligt. 

  

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af 

projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005 og 

sendt i høring hos relevant grundejer og forsyningsselskab, jf. § 23 i nævnte 

bekendtgørelse.  

  

Der er ikke indkommet indsigelser mod projektforslaget. 

  

Projektforslaget udviser en positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi og der 

er en generel reduceret miljøbelastning ved gennemførelse af projektforslaget, 

herunder reduceret CO2 udledning.  

  

Projektforslaget er derfor i overensstemmelse med Klima- og Energiministerens 

brev af 27. januar 2009, hvori kommunerne opfordres til at undersøge 

mulighederne for konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme, idet der kan 

være samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske samt miljømæssige gevinster 

forbundet med at konvertere individuelle naturgaskunder til fjernvarme. 

 

Planmæssige konsekvenser 

I Frederikshavn Kommunes varmeplan skal området ændres fra individuelt 

naturgasområde til fjernvarmeområde. HMN Naturgas I/S forsyningspligt ophører, 

men kan fortsætte på frivilligt basis. Skagen Varmeværk overtager 

forsyningspligten af området og området skal i fremtiden fjernvarmeforsynes.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektforslaget godkendes 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 25. juni 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9348 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013 

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Color Hotel Skagen (dok.nr.83946/13) 
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9. Affaldstakster 2014 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr 

samt AVØ takstblad 

 

Sagsfremstilling 

Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile-i-sig-

selv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer ind 

ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større 

eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for 

affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt. 

   

AVØ A/S’s takstblad for år 2014 

I henhold til vedtægterne for AVØ A/S skal Frederikshavn Kommune godkende 

takster for AVØ A/S.  

Bestyrelsen for AVØ A/S har på møde den 25. juni 2013 godkendt AVØ A/S’s 

driftsbudget og takstblad for 2014. AVØ A/S fremsender på den baggrund taksterne 

til byrådets godkendelse. 

  

Renovationstaksten 2014 

Udgifterne til AVØ A/S er for 2014 stort set uændret i forhold til 2013.  

For 2014 foreslås følgende renovationstakster baseret på AVØ A/S´s budget.  

  

  Takster  2014 Takster  2013 

Sæk/uge 920 920 

Sæk/sommerhus 520 520 

Sæk 14. dag 550 550 

140 l cont./uge 1145 1145 

240 l cont./uge 1665 1665 

140 l cont./ 14. dag 660 660 

240 l cont./ 14. dag 920 920 

400 l cont./ uge 2150 2310 

400 l cont./14. dag 1150 1150 

600 l cont./uge 2750 2950 

600 l cont./14. dag 1450 1450 

800 l cont./uge 3400 3400 

800 l cont./14. dag 1800 1800 

Molok pr. tømning 570 570 

Takst for ændring 100 100 

Ekstrasække 24 24 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere 

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ´s omkostninger til 

drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir 

samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til 

bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/13044 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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deponering.  

  

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og 

behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene.  

Behandlingsomkostningerne for perkolatet fra deponeringsanlæggene er vokset 

betydeligt de senere år, hvorfor de nuværende gebyrer for 2013 ikke dækker 

omkostningerne. Underskuddet finansieres af opsparede midler. For at undgå en 

større takststigning, når de opsparede midler er brugt, foreslås en mindre stigning af 

miljø- og genbrugsgebyret. 

  

For 2014 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

  

  Gebyr 2014 Gebyr 2013 

Lejligheder/helårsboliger 975  950 

Sommerhuse / værelser  700  700 

        

Alle gebyrer er ekskl. moms. 

  

Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne 

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der 

gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. 

affaldsbekendtgørelsens § 57. 

I 2012 etablerede AVØ A/S i samarbejde med kommunen en ny ordning for 

virksomhedernes adgang til genbrugspladserne i 2012. Ordningen er udformet som 

en abonnementsordning, hvor virksomheder betaler for at kunne aflevere affald på 

genbrugspladserne i kommunen. Hver bil, der kører affald til genbrugspladserne, 

skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og trailere uden 

tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne. 

Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød – afhængigt af, hvor store mængder 

affald, virksomheden forventer at aflevere.  

Ordningen fortsætter uændret i 2014 

  Gebyr 2014 Gebyr 2013 

Kun genanvendeligt (grønt kort) 950 950 

Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort) 2.350 2.350 

Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)  4.700 4.700 

  

Alle gebyrer er ekskl. moms. 

  

Gebyr for administration 

Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til 

Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56 til dækning af 

kommunens generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger 

Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle 

administrationsomkostninger, herunder: 

 De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation Vendsyssel 

 Betaling til statslige affaldsdatabaser vedr. affaldsregulativer og affaldsdata 

 Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og regulativfastsættelse 
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 Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering af 

affald fra virksomheder  

Ordningen fortsætter uændret i 2014 

  Gebyr 2014 Gebyr 2013 

Grundgebyr administration - erhverv   300    300  

  

Gebyret er ekskl. moms. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. nærværende forslag for 2014 til renovationstakster samt miljø- og 

genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse. 

2. nærværende forslag til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne og 

gebyr for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til 

byrådets godkendelse.  

3. takstblad for 2014 fra AVØ A/S anbefales til Økonomiudvalget og byrådets 

godkendelse 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013 

Anbefales. 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

AVØ - Takstblad for 2014 (dok.nr.104460/13) 
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10. Budget 2014 - Modtagestation Vendsyssel I/S 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2014 til 

godkendelse i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter. 

  

Budgetforslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i MV 14. marts 2013. 

  

MV har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for 

budget 2013, med følgende nye tiltag: 

 Der er afsat 300.000 kr. til forskning og udvikling 

 Der er budgetteret med en indsamlingsfrekvens på hver 14. dag i forhold til 

for nuværende med ugetømning af klinisk risikoaffald. 

 Der skal i 2013 afholdes licitation på transport af klinisk risikoaffald. I 

budgettet er der regnet med fremskrivning af nuværende priser. 

I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2014 afsat midler på i alt 1,8 mio. kr. til 

sortering og behandling af farligt affald for at øge genanvendelsen og renheden af 

affaldsprodukter. 

  

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt 

erhvervsaffald og farligt affald fra privat husholdninger er uændret henholdsvis 

33,40 kr. pr. virksomheder, registreret i CVR og 1,83 kr. pr. indbygger. 

  

MV’s behandlingsgebyrer for farligt affald stiger med 2 % svarende til almindelig 

prisfremskrivning. 

  

Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet 

opgjort til 6.600 virksomheder, svarende til, at Frederikshavn Kommune skal betale 

i alt 220.000 kr.  

  

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige 

affald, der indsamles fra borgerne på genbrugspladserne og indgår derfor i 

betalingen til AVØ A/S på genbrugspladsområdet. 

  

Gebyrprincipper 

Kommunens grundbetaling for farligt affald skal, for så vidt angår husholdninger, 

opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og 

genbrugspladsgebyret. 

  

Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret 

registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret 

skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/11083 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af 

MV i form at en henteordning og omfatter indsamling af affald direkte hos 

virksomhederne. Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og 

virksomheden på baggrund af blandt andet affaldstype og mængde. 

  

Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra 

erhverv er indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle 

virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Modtagestation Vendsyssel 

I/S’s budget 2014 tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget og 

byrådet med anbefaling om godkendelse. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013 

Anbefales. 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Budgetforslag 2014 for MV - Modtagestation Vendsyssel I/S (dok.nr.107380/13) 
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11. Forslag om et ændret fokus fra energiby 2015  

 

Sagsfremstilling 

Der er behov for en videreudvikling af visionerne for projektet Energibyen 

Frederikshavn, i daglig tale Energibyen således, at hele Frederikshavn Kommune 

bliver omfattet. Dette blev introduceret på byrådsseminaret i april 2012 i forbindelse 

med en gennemgang om Energibyen ud fra overskriften ”Energibyen hvor står vi? 

Og hvor skal vi hen? 

  

Energibyen Frederikshavn blev igangsat som et erhvervsfremme- og 

udviklingsprojekt, hvor formålet var,  

at demonstrere vedvarende teknologiløsninger,  

at markedsføre dansk, nordjysk og ”frederikshavnsk” viden og kompetencer,  

at gøre vedvarende energikoncepter synlige og konkrete for virksomheder, borgere 

og andre aktører 

at markedsføre og ”brande” Energibyen, som en by der satser på vidensbaseret 

udvikling indenfor energiforsyning m.m. 

  

Energibyens forretningsplan (bilag 1 Energibyens forretningsplan, oktober 2008) 

definerer trin 1 med fokus på et afgrænset geografisk område som indsatsområde 

for overgang til vedvarende energi. Trin 2 omfatter hele kommunens overgang til 

vedvarende energi.  

  

Hvorfor en bevægelse fra energiby til energikommune? 

  

Geografien 

Som nævnt ovenfor var energibyprojektet i sit udgangspunkt i 2007 et afgrænset 

geografisk område omfattende byerne Frederikshavn, Strandby og Elling, med en 

senere implementering i resten af kommunen. Den geografiske afgrænsning 

gjorde, at en række borgere og virksomheder udenfor denne geografi, havde svært 

ved at identificere sig med og føle ejerskab til projektet.  

Nu seks år senere foregår mange af energibyens initiativer reelt i hele kommunen 

fx energivejledning, den årlige energimesse (Frederikshavn 2011, Sæby 2012, 

Skagen 2013 og forventeligt Østervrå 2014) og derudover udvikling og modning af 

en række forskellige projekter fx biogas, gas til kollektiv transport, kystnære 

vindmøller og energirenovering i landsbyer. 

  

Erhvervsudviklingen 

Forretningsplanens formål fra 2008 med, ”at Energibyen er et erhvervsfremme- og 

udviklingsprojekt”, blev yderligere styrket, da en af kommunens største 

virksomheder i 2009 lukkede. Idet kommunens fire vækstspor blev skabt med 

afsæt i den erhvervsidentitet, som Frederikshavn Kommune bestod af: Det 

maritime, turisme, fødevarer og energi.  

Energi var det yngste af det fire vækstspor: Energibyen blev på naturlig vis 

hovedansvarlig for at skabe udvikling, vækst og øget beskæftigelse indenfor 

vækstsporet ”Energi” i Frederikshavn Kommune. Udviklingen af dette vækstspor 

 
 Åben sag 
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kræver involvering af alle kommunens erhvervs- og energiforsyningsvirksomheder, 

borgere og uddannelsesinstitutioner. Den brede inddragelse giver mulighed for en 

udviklingsproces, hvor der genereres dynamik og skabes synergi, når der spilles 

sammen om at indfri visionerne bag vækstsporet ”Energi”. 

  

Vision 2015 

Energibyens vision 2015 om realisering af 100 % vedvarende energi indenfor 

områderne el, varme og lokal transport byggede oprindeligt på: At omstillingen 

skulle ske i den kollektive forsyning, etableres et centralt stort biogasanlæg og 

opstilling af store testvindmøller ud for Hirsholmene. Hertil et mindre supplement 

primært i form af demonstrationsanlæg fra sol- og jordvarme samt 

bølgenergianlæg. Endelig skulle energibesparelser også bidrage til omstillingen. 

Ambitionerne om energibyens overgang til 100 % vedvarende energi senest i 2015 

vurderes ikke at kunne lade sig realisere med disse forudsætninger. 

Årsagerne hertil er flere: Overordnet set skyldes det den finansielle krise, som brød 

ud i 2008 og nationale rammevilkår for vedvarende energi, som ikke er 

tilstrækkeligt afklarede og økonomisk fordelagtige. Specifikt handler det primært 

især om, at DONG har sat opstillingen af testvindmøllerne ud for Hirsholmene i 

bero, de skulle levere ca. 1/3 af den vedvarende energi. Pt. pågår et positivt 

samarbejde med Landbo Nord om at skabe forudsætningerne for etable-ringen af 

et stort biogasanlæg, men det vurderes ikke, at et anlæg kan være i drift i 2015. 

Perioden 2016 – 2017 er mere realistisk, dette anlæg forventes at levere ca. 1/3 af 

den vedvarende energi.  

I forbindelse med omstilling af den kollektive forsyning har Strandby Varmeværk 

etableret et større solfangeranlæg og installeret elkedler til indkøb af billig 

vindmøllestrøm. Frederiks-havn Forsyning har affaldskraftvarme som den 

væsentligste VE-kilde, desuden arbejder man pt. med udvikling og implementering 

af en række indsatser fx udnyttelse af overskudsvarme fra industrien, konvertering 

af oliefyrskunder i fjernvarmeområdet og en indsats for reduktion af for varmt 

returvand (sidstnævnte i samarbejde med Energihuset i Sæby), desuden satses på 

etablering af fjernvarme i naturgasopvarmede geografiske områder og endelig er 

der i samspil med Energibyen ansat en energirådgiver til at yde energivejledning til 

private husstande med henblik på at opnå energibesparelser. Der planlægges 

inspirationsbesøg i Norge ved Drammen for besigtigelse af store varmepumper der 

udnytter varmen i havvand. 

Mht. omlægning af den lokale transport, forsøgte man i 2010, at iværksætte et 

forsøg med gasfyldestation og bybusser og en enkelt regional rute på gas i første 

omgang var det hensigten at starte på naturgas og senere overgå til opgraderet 

biogas. Projektet blev ikke tildelt de nødvendige nationale projektmidler. I dag 

vurderes muligheden for projektet, at have et langt større potentiale for realisering 

på kommerciel basis med en mulig realisering ultimo 2014. Kommunen har i dag 5 

el-biler primært som demonstrationskøretøjer. Der blev indledt et samarbejde med 

Better Place om en infrastruktur for elbiler, og der blev installeret ladestandere i 

Skagen, Frederikshavn og en omladestation i Sæby, firmaet gik konkurs i 2013. 

Derfor tages der pt. kontakt til en ny samarbejdspartner, som agerer 

nationalt/internationalt.  

  

Grundlæggende har forudsætningerne for en skarp opdeling i trin 1 og trin 2 jf. 
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ovenstående ændret sig markant således, at Energibyens virke i dag i praksis 

foregår i hele Frederikshavn Kommune. 

  

Energibyens indsatsområder 

  

Energibyens arbejde kan grupperes i tre hovedkategorier: 

 Erhvervsfremme, udviklingsprojekter og demonstration af vedvarende 

teknologiløsninger 

 Synliggørelse og markedsføring af vedvarende energikoncepter og 

teknologiløsninger 

 Markedsføring og ”branding” af ”Energibyen Frederikshavn” 

  

Energibyens arbejde indenfor de nævnte tre hovedkategorier er udfoldet og 

uddybet i bilag (bilag 2 Aktiviteter indenfor Energibyens hovedindsatsområder og 

bilag 3 – Handlingsplan for EU - borgmesteraftalen) 

  

Konklusion 

  

I forhold til forretningsplanens formål er det i dag muligt at demonstrere forskellige 

typer vedvarende energiteknologi i Frederikshavn Kommune. Markedsføringen af 

den frederikshavnske viden og kompetencer indenfor energiteknologi foregår lokalt, 

nationalt og internationalt. Brandingen af ”Energibyen Frederikshavn” såvel lokalt 

som nationalt er lykkedes. Delmålet med omlægningen af energiforsyningen til 100 

% vedvarende energi indenfor el, varme og lokal transport er ikke opnået jf. 

årsagerne nævnt i afsnittet ”Vision 2015”. 

  

Der foreslås følgende ændringer i Energibyen Frederikshavns 

opgaveportefølje:  

 at Energibyen Frederikshavn fremover fokuserer på hele Frederikshavn 

Kommunes overgang til vedvarende energi frem til 2030 

 at der som følge heraf udarbejdes en ”Masterplan for vedvarende energi 

2030” af Energibyen, planen skal tage afsæt i de hidtidige erfaringer i 

Energibyen. Herunder at indsatserne for overgang til vedvarende energi 

skal rumme væsentligt flere end de oprindelige få i 2015 planen. 

 at navnet Energibyen Frederikshavn ændres til Energibyen  

Indstilling 
Kommunaldirektøren indstiller, at styregruppen godkender Energibyens 

indholdsmæssige udvidelse og ændring af opgaveporteføljen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 

Et flertal i Økonomiudvalget og styregruppen anbefaler, at byrådet godkender 

Energibyens indholdsmæssige udvidelse og ændring af opgaveporteføljen. 

  

Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen på grund af ændrede 
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forudsætninger. 

  

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Peter Laigaard stillede forslag om at nedlægge Energibyen.  

  

Forslaget kom til afstemning. 

  

For stemte 6:  

Peter Laigaard (LA), Peter E. Nielsen (C), Jens Porsborg (C), Jeppe Nielsen Kyk 

(UP), Hanne Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O),  

  

Imod stemte 25: 

Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens Brag (V), Pia 

Karlsen (V), Helle Madsen (V), Per Nilsson (V), John Christensen (V), Frode Thule 

Jensen (V), Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti Jensen (F), 

Christina Lykke Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (UP), Erik Sørensen (A), Bjarne 

Kvist (A), Birgit Hansen (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Jørgen Tousgaard 

(A), Erik Kyed Trolle (A), Irene Hjortshøj (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Bruno Müller 

(A), Anders Gram Mikkelsen (A), Brian Kjær (A),  

  

Forslaget blev ikke vedtaget. 

  

Et flertal godkendte Økonomiudvalget og styregruppens indstilling. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Forretningsplan, Energibyen Frederikshavn  (dok.nr.127192/13) 

Bilag 2 - Aktiviteter indenfor Energibyens hovedindsatsområder  (dok.nr.127195/13) 

Bilag 3 - Handlingsplan for EU-borgmesteraftalen (dok.nr.127198/13) 
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12. Henvendelse fra SF (F) - Energibyen 

 

Sagsfremstilling 

Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om at følgende optages på byrådets 

dagsorden: 

  

Frederikshavn Kommunes mål om at være selvforsynende med vedvarende energi 

er blevet udsat fra 2015 til 2030, fremgår det af medierne, og kommunen er 

tilsyneladende kun en tredjedel i mål, halvandet år før målet skulle være indfriet. 

  

Vi vil bede borgmesteren give byrådet en redegørelse for 

 hvem har truffet beslutningen om, at udsætte målet. 

 hvad er forklaringen på, at målet ikke nås som planlagt 

 Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Sagen behandlet under punkt 11. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/16814 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: abar 

 Besl. komp: BR 
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13. Høring af Forslag til Landsplanredegørelse 2013 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen har udsendt Forslag til Landsplanredegørelse 2013, ”Grøn omstilling – nye muligheder for 

hele Danmark” til debat. 

  

Landsplanredegørelsen henvender sig til kommunerne og indeholder en kort præsentation samt 

regeringens holdninger til emnerne:  

 Landsplanredegørelsens politiske budskaber 

 Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet 

 Danmark i en nordisk og europæisk kontekst 

 Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi 

 Byerne – på vej mod bæredygtighed 

 Udviklingen i hovedstadsområdet 

 Landdistrikter i udvikling 

 Det åbne land 

Inden for hvert emne er der gjort rede for, hvad regeringen vil gøre i forhold til de beskrevne 

problemstillinger, samt hvilke forventninger, der er til kommunernes planlægning.  

  

Center for Udvikling og Erhverv ser generelt positivt på regeringens valg af emner, som behandles i 

redegørelsen. Emnerne, samt regeringens tiltag til håndtering af emnerne, stemmer godt overens med de 

fokusområder, som er væsentlige i forhold til den fremtidige udvikling i Frederikshavn kommune.  

  

Et kritikpunkt er dog, at Frederikshavn Kommune kategoriseres som en småbyregion, hvilket vurderes 

som en misvisende betegnelse for en kommune, som har byer med nationalt betydende funktioner og 

roller, som det er tilfældet med havnene og de maritime erhverv i især Frederikshavn og Skagen. 

  

Center for Udvikling og Erhverv har udarbejdet et udkast til svar til Forslag til Landsplanredegørelse 2013, 

som er vedhæftet som bilag. 

  

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 kan ses på:  

  

http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Landsplanlaegning/Landsplanredegoerelse/Landsplanredegoe

relse2013/ 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalg og byrådet, at vedhæftede svar til Forslag til Landsplanredegørelse 2013 sendes til 

Miljøministeriet. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 

Indstillingen tiltrædes med det på mødet fremlagte reviderede høringssvar, idet det præciseres, at 

jernbanen også skal opgraderes. 

Et mindretal bestående af Paul Rode kunne ikke tiltræde indstillingen, idet SF påpeger, at den grønne 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/1284

2 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: MAEL 

 Besl. 

komp: PMU/ØU/

BR 

http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Landsplanlaegning/Landsplanredegoerelse/Landsplanredegoerelse2013/
http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Landsplanlaegning/Landsplanredegoerelse/Landsplanredegoerelse2013/
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omstilling og energiaftalen modarbejdes af, at et flertal i byrådet har nedstemt dele af vindmølleplanen 

Realiseringen af den kommunale vindmølleplan er betingelsen for, at bestræbelsen på at blive en 

vedvarende energikommune, kan lykkes 

SF kan ikke støtte, at naturbeskyttelsens skovbyggelinjer, strandbeskyttelseslinjer, og kystnærhedszoner 

overtrædes i forbindelse med nybyggeri i det åbne land. 

  

SF kan ikke støtte lempeligere regler for landbruget, såfremt det sker på bekostning af naturen. SF ønsker 

at fremme økologisk landbrug. 

  

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

  

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 

Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales. 

Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde indstilling og følger Poul Rode Andersens bemærkninger fra Plan- og 

Miljøudvalget. 

SF påpeger det selvmodsigende i på den ene side at ville minimere CO2  udledningen og på den anden 

side at støtte en 3. Limfjordsforbindelse, som vil øge CO2. SF foreslår et andet jernbanespor i Vendsyssel 

og overflytning af transport af gods fra vej til tog og skib. 

  

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Et flertal godkendte indstillingen. 

Borgmesteren bemyndiges til at udarbejde et fælles svar med Hjørring kommune til Miljøministeriet. 

  

SF ønsker at følgende forbehold vedlægges brevet til Miljøministeriet: 

  

SF påpeger det selvmodsigende i på den ene side at ville minimere CO2 udledningen og på den anden 

side at støtte en 3. Limfjordsforbindelse, som vil øge CO2. SF foreslår et andet jernbanespor i Vendsyssel 

og overflytning af transport af gods fra vej til tog og skib. 

  

SF påpeger, at den grønne omstilling og energiaftalen modarbejdes af, at et flertal i byrådet har nedstemt 

dele af vindmølleplanen. 

Realiseringen af den kommunale vindmølleplan er betingelsen for, at bestræbelsen på at blive en 

vedvarende energikommune, kan lykkes 

  

SF kan ikke støtte, at naturbeskyttelsens skovbyggelinjer, strandbeskyttelseslinjer, og kystnærhedszoner 

overtrædes i forbindelse med nybyggeri i det åbne land. 

  

SF kan ikke støtte lempeligere regler for landbruget, såfremt det sker på bekostning af naturen. SF ønsker 

at fremme økologisk landbrug. 

  

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær 

 

Bilag 

Svar vedr. landsplanredegørelse (dok.nr.119891/13) 
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14. Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune 2013 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes forslag til udviklingsstrategi, som består af 11 film om 

vækstspor og fokusområder, har været fremlagt til offentlig debat. 

  

Filmene er blevet offentliggjort ved mails til abonnenter, på samme måde som 

kommuneplantillæg bliver offentliggjort. Derudover er filmene som noget nyt blevet 

delt via facebook, og de har været tilgængelige fra forsiden af kommunens 

hjemmeside samt fra youtube.    

  

Filmene kan ses på http://frederikshavn.dk/Sider/Udviklingsstrategi-2013.aspx 

  

Den enkelte film er blevet set imellem 110 og 200 gange, i gennemsnit 160 gange.  

  

Idéen med at lave udviklingsstrategien som film var at gøre strategien mere 

tidssvarende og vedkommende samt gøre det lettere tilgængeligt og inspirerende 

for erhvervsliv og borgere at få indblik i kommunens vækstspor og fokusområder. 

Offentliggørelsen af strategien igangsatte samtidig den første offentlighedsfase til 

kommuneplanrevisionen på en ny og anderledes måde.  

  

Der er ikke lavet konkrete undersøgelser af, hvem der har set strategien. Det er 

imidlertid opfattelsen, at flere og andre virksomheder og borgere end normalt har 

fået et indblik i udviklingsstrategien og dermed i kommunens vækstspor og 

fokusområder. 

  

Udgivelse af strategien som film har desuden skabt positiv opmærksomhed blandt 

andre kommuner og private virksomheder. 

  

I offentlighedsperioden er der indkommet 3 henvendelser, der alle vedrører brugen 

og beskyttelsen af naturen og landområderne. Henvendelserne er behandlet i det 

tilknyttede notat. 

  

Henvendelserne giver ikke anledning til ændringer af udviklingsstrategien men 

indeholder bemærkninger, der kan indgå i den igangværende revision af 

kommuneplanen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at udviklingsstrategien vedtages 

endeligt uden ændringer. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 

Indstillingen tiltrædes. Udvalget anbefaler, at formen for udviklingsstrategien 

evalueres. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/9088 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 

http://frederikshavn.dk/Sider/Udviklingsstrategi-2013.aspx
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Udvalget deler i øvrigt DN’s synspunkter. 

  

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor byrådet. 

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Bemærkninger til Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune (dok.nr.117111/13) 
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15. Beskæftigelsesplan 2014 

 

Sagsfremstilling 

Den 1. juli blev Beskæftigelsesplan 2014 for Frederikshavn sendt i høring hos Det 

Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikshavn og Læsø kommuner samt 

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Beskæftigelsesplanen er Frederikshavn 

Kommunes plan for, hvordan kommunen planlægger at imødekomme de 

beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2014. Formålet med 

beskæftigelsesplanen er at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske 

udfordringer, de politiske mål samt prioriteringer for indsatsen.  Det er kommunerne 

der ud fra de beskæftigelsespolitiske udfordringer, selv tilrettelægger og fastsætter 

beskæftigelsesindsatsen i Jobcenteret inden for de rammer, som følger af 

lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt de budget- og 

ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget. I 2014 kan 

følgende landsdækkende fokuspunkter identificeres; 

 Kontanthjælpsreform træder i kraft fra 1. januar 2014. 

 Sygedagpengereform træder i kraft fra 1. januar 2014 (endnu ikke 

færdigbehandlet i Folketinget). 

 Fleksjob og førtidspensionsreformen fra 2013 er fortsat under 

implementering i 2014.  

 Dagpengekommissionen afgiver løbende betænkninger.  

 Beskæftigelsesministeren prioriterer større fokus på samarbejdet mellem 

jobcentre og virksomheder (ministermål 4).  

Kommentarerne fra Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesråd 

Nordjylland er vedhæftet som bilag. Beskæftigelsesplan 2014 er på baggrund af 

kommentarerne blevet revideret og i 2014 kan der på baggrund af de fire 

ministermål identificeres følgende lokale målsætninger; 

  

 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse – ”Jobcentret skal sikre, 

at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende 

uddannelse.” 

Der er siden midten af 2008 kommet flere unge på offentlig forsørgelse i 

Frederikshavn Kommune. I februar 2012 var der 1.270 offentligt forsørgede unge, 

hvilket er en stigning på 67 pct. i forhold til juli 2008. Målet for 2014 er at øge 

uddannelsesgraden for unge uden uddannelse til 20 % i december 2014, svarende 

til en stigning på 1,4 procentpoint i forhold til december 2012. Et væsentligt element 

i strategien for at nå målsætningen er Frederikshavn Kommunes Ungeenhed, som 

starter op i efteråret 2013. I 2014 træder en ny kontanthjælpsreform i kraft, som 

skal understøtte arbejdet med de unge. Matchkategorierne erstattes af en ny 

opdeling, hvor unge under 30 år uden uddannelse opdeles i en uddannelsesparat 

gruppe og en aktivitetsparatgruppe. Gruppen af uddannelsesparate forventes at 

være parate til at påbegynde en ordinær uddannelse, mens gruppen af 

aktivitetsparate forventes at have behov for en mere helhedsorienteret indsats, før 

de er parate til at påbegynde uddannelse. For de uddannelsesparate vil 

Frederikshavn Kommune gøre aktivt brug af nyttejob og uddannelsespålæg. Der vil 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4674 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: hhbj 

 Besl. komp: AMU/BR 
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der være fokus på at anvende forberedende voksenundervisning (FVU) for ledige, 

der har særlig behov for at styrke deres kompetencer indenfor læsning, stavning og 

matematik. 

  

Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af 

arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. ”Jobcentrene skal 

forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.” 

Frederikshavn Kommune har siden 2008 haft en stigning i antallet af tilkendelser til 

førtidspension, og i dag er der knap 3000 personer, der modtager førtidspension. 

Det er dog lykkedes at knække kurven i første halvår 2013 og det er vigtigt at 

fastholde udviklingen ind i 2014. Målet er at tilgangen af personer til førtidspension, 

skal begrænses til 100 personer i december 2014, svarende til et fald på 68 % i 

forhold til december 2012, hvor der i gennem året var en tilgang på 315 personer. 

Hvis den ambitiøse målsætning skal nås, kræver det en ekstra indsats, især for de 

ledige som er længst fra arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at personer på 

kanten af arbejdsmarkedet tilbydes en tidlig og målrettet indsats for at reducerer 

risikoen for, at de kommer i målgruppen for førtidspensionering. Med udgangspunkt 

i aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob har Center for Arbejdsmarked 

taget initiativ til at udarbejde en handlingsplan med henblik på at begrænse 

tilgangen til førtidspension. Handlingsplanen er blevet implementeret i foråret 2013 

og forventes at have fuld effekt hen over efteråret 2013 (Handlingsplanen blev 

forlagt Arbejdsmarkedsudvalget i december 2012). 

  

Ministermål 3: Bekæmpelse af langtidsledighed. ”Jobcentrene skal sikre, at 

antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.” 

Antallet af langtidsledige udgjorde i oktober 2012 563 personer mod ca. 210 

personer i april 2009. Udviklingen på arbejdsmarkedet har betydet, at 

langtidsledigheden er blevet mere end fordoblet i Frederikshavn Kommune. Med 

den forkortede dagpengeperiode og fordoblingen af genoptjeningskravet, er det 

vigtigt at igangsætte beskæftigelsesindsatser, der reducerer tilgangen til 

langtidsledighed. Målet er at antallet af langtidsledige – dvs. personer der har været 

ledige i min. 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 523 

personer i december 2014, svarende til et fald på 7 % fra december 2012 hvor der 

var 563 langtidsledige. Først og fremmest handler det om at forebygge 

langtidsledighed, da ledighedsvarigheden i sig selv udgør en barriere for at komme 

tilbage på arbejdsmarkedet. Alle nytilmeldte forsikrede ledige indkaldes til 

informationsmøder ved 1. til 3. ledighedsuge, hvor de bliver bekendte med 

muligheder, rettigheder og pligter. Samtidig ”screenes” de ledige med henblik på 

identifikation af, hvilke personer, der er i risiko for langtidsledighed, og som dermed 

kan profitere af en styrket tidlig indsats. Borgere, der vurderes at have behov for 

indsats, indkaldes efterfølgende til to individuelle møder indenfor 8 uger. Her 

afdækkes behov, der drøftes muligheder og der aftales konkrete planer i forhold til 

vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Der arbejdes med jobfokus – herunder eventuelt 

karriereskift - indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 

  

Ministermål 4: styrket samarbejde med virksomhederne. ”Jobcentrene skal 

styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.”   

Det er helt centralt, at indsatsen overfor virksomhederne opprioriteres i 
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beskæftigelsesindsatsen. Det er en forudsætning for, at Center for Arbejdsmarked 

kan hjælpe ledige i job, at der også fremadrettet er en tæt kontakt og dialog med 

virksomhederne. I dag medvirker ca. 30 pct. af virksomhederne i Frederikshavn i 

beskæftigelsesindsatsen. Målet er at samarbejdsgraden med virksomhederne i 

december 2014 øges til 33 % i forhold til december 2012, hvor samarbejdsgraden 

var på 31 %. For at opfylde målsætningen, skal antallet af besøg fra Jobcenter 

Frederikshavn på de lokale virksomheder øges i 2014. Så mange virksomheder 

som muligt skal have afdækket behovet for arbejdskraft og så mange virksomheder 

som muligt skal modtage en opfølgning på tidligere besøg. Center for 

Arbejdsmarked skal dog oplyse, at Arbejdsmarkedsstyrelsen endnu ikke har 

færdigudviklet datagrundlaget, hvorfor der hen over efteråret kan komme 

justeringen til måltallene.   

  

Efter Beskæftigelsesplanen er blevet behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget, sendes 

den til behandling i Byrådet senest den 15. oktober 2013. Senest 31. oktober 

sendes Beskæftigelsesplanen til det Regionale Beskæftigelsesråd med Det Lokale 

Beskæftigelsesråds bemærkninger. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Beskæftigelsesplanen anbefales til godkendelse i 

Byrådet.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2013 

Indstillingen tiltrædes 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Beskæftigelsesplan 2014 (dok.nr.114098/13) 

Bilag 2 - Kommentarer fra Det Lokale Beskæftigelsesråd til Beskæftigelsesplan 2014 for Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.113040/13) 

Bilag 3 - Kommentarer til Beskæftigelsesplan 2014 fra Beskæftigelsesregion 

Nordjylland. (dok.nr.121183/13) 
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16. Jobordning for udfaldstruede forsikrede ledige 

 

Sagsfremstilling 

I efteråret 2012 vedtog byrådet i Frederikshavn Kommune en jobordning for 

udfaldstruede a-kasse medlemmer. Indsatsen retter sig imod ledige, der i deres 

ledighedsforløb har optjent minimum 1.540 timeres ordinær beskæftigelse, 

svarende til 80 % af genoptjeningskravet på i alt 1.924 timers ordinær 

beskæftigelse (52 ugers ordinær beskæftigelse).   

  

I 2013 er der afsat en bevillingsramme på 3 mio. kr. som anvendes til at tilbyde 

personer i målgruppen ordinære ansættelser i Frederikshavn Kommune på op til 3 

måneder, hvorigennem borgerne genoptjener retten til dagpenge. Til og med juni 

måned har 7 personer været påbegyndt et ansættelsesforløb og dermed fået 

kontakt til arbejdsmarkedet og genoptjent retten til en ny dagpengeperiode. 

  

Fra og med den 1. januar 2014 har regeringen og Enhedslisten vedtaget en 

midlertidig arbejdsmarkedsydelse for udfaldstruede a-kassemedlemmer. Den 

midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt 

dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning. Aftalen betyder, at 

mange ledige har mulighed for offentlig forsørgelse i op til 4 år, hvilket svarer til 

længden af dagpengeperioden før perioden blev forkortet. 

  

Implementeringen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse giver mulighed for at 

fortage ændringer i jobordningen og Center for Arbejdsmarked anbefaler, at 

Arbejdsmarkedsudvalget drøfter følgende modeller for jobordningen i 2014; 

  

·      At jobordningen sættes i bero ved udgangen af 2013 frem til og med 

2016, da langt de fleste af de personer, som har mulighed for at deltage i 

ordningen, vil kunne påbegynde forløb på den midlertidige 

arbejdsmarkedsydelse. Efter 2016 ophører den midlertidige jobordning, 

hvormed der igen kan blive behov for jobordningen. 

·      Jobordningen videreføres i 2014, men med den ændring at ledige der har 

genoptjent 70 % af genoptjeningskravet, tilbydes en ordinær ansættelse i 

Frederikshavn Kommune i op til 18 uger svarende til ca. 4 måneder. 

Genoptjeningskravet sættes dermed ned fra 80 % til 70 %. Ordningen 

medfører, at personer som har genoptjent 70 % af genoptjeningskravet 

ikke påbegynder den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, men 

jobordningen. Er en person berettiget til et seniorjob bortfalder tilbuddet 

om ansættelse i jobordningen og personen påbegynder i stedet et 

seniorjob.  Nedsættelsen af genoptjeningskravet betyder, at flere personer 

vil få mulighed for at anvende ordningen inden for det eksisterende 

budget.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Beslutter byrådet at videreføre jobordningen i 2014 med en bevillingsramme på 3 

mio. kr. så vil i alt ca. 38 borgere kun benytte jobordningen i 2014. Forudsætningen 
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er at der udbetales en timeløn på 120 kr. i 37 timer/uge og at ansættelsen løber i 

op til og med 18 uger.   

 

Handicappolitiske konsekvenser 

  

Indstilling 

Kommunaldirektøren med ansvar for Arbejdsmarkedet indstiller, at udvalget drøfter 

de to modeller og foretager en prioritering, som indstilles til vedtagelse i Byrådet.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15. august 2013 

Et flertal indstiller, at jobordningen videreføres i 2014. 

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling kom til afstemning. 

  

For stemte 16: 

Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Jens Hedegaard Kristensen 

(A), Jørgen Tousgaard (A), Erik Kyed Trolle (A), Irene Hjortshøj (A), Ole Rørbæk 

Jensen (A), Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Brian Kjær (A), Paul 

Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti Jensen (F), Christina Lykke 

Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (UP), 

  

Imod stemte 15: 

Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens Brag (V), Pia 

Karlsen (V), Helle Madsen (V), Per Nilsson (V), John Christensen (V), Frode Thule 

Jensen (V), Peter E. Nielsen (C), Jens Porsborg (C), Jeppe Nielsen Kyk (UP), 

Hanne Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O),  

Peter Laigaard (LA)   

  

Indstillingen godkendt. 

  

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Jobordning for udfaldstruede a-kassemedlemmer (dok.nr.86679/13) 
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17. Korrektion til Regnskab 2012 - Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Direktionen fremsender hermed en korrektion til kommunens regnskab 2012. 

Korrektionen vedrører det omkostningsbaserede regnskab, idet der i det regnskab 

som Byrådet godkendte den 24. april 2013 var optaget et for lavt beløb vedrørende 

kommunens tjenestemandsforpligtelse og som følge heraf en for høj egenkapital. 

Forpligtelsen var i det tidligere fremsendte regnskab 2012 optaget til 464,7 mio. kr. 

og egenkapitalen var optaget til 2.424,2 mio. kr. Korrektionen af 

omkostningsregnskabet betyder en ændring af kommunens 

tjenestemandsforpligtelse på 24,7 mio. kr. og en ændring af kommunens 

egenkapital på -24,7 mio. kr.  

  

Korrektionen af tjenestemandsforpligtelsen medfører, at der i årsberetningen er 

medtaget en forkert balance og en forkert kapitalforklaring. Opgørelserne fremgår 

af årsberetningen 2012 på henholdsvis side 63-64 og side 65. 

Direktionen fremsender derfor en korrigeret balance og en korrigeret 

kapitalforklaring med de korrekte beløb for henholdsvis kommunens 

tjenestemandsforpligtelse på 489,4 mio. kr. og kommunens egenkapital på 2.399,5 

mio. kr. De to korrigerede opgørelser fremsendes som erstatning for de tidligere 

medtagne opgørelser i årsberetningen 2012. 

 

Indstilling 

  

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at: 

1. Godkende korrektionen til omkostningsregnskabet 2012. 

2. Godkende den korrigerede balance og den korrigerede kapitalforklaring 

samt godkender at opgørelserne indgår som en del af 

omkostningsregnskabet 2012. 

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 
Anbefales. 

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Korrigeret balance 2012 (dok.nr.126596/13) 

Bilag 2 - Korrigeret kapitalforklaring 2012 (dok.nr.126599/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9598 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: HAJE 

 Besl. komp: ØU/BR 

 
  



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 18. september 2013 Side 45 af 67 

 

18. Halvårsregnskab for 1. halvår 2013 - Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne skal i lighed med sidste år udarbejde halvårsregnskab, hvor formålet 

er at sikre en bedre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og at give en 

prognose for regnskabsresultatet. Det er også hensigten, at halvårsregnskabet skal 

styrke grundlaget for budgetlægningen i den enkelte kommune. 

  

Loven har fastlagt, at halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til 

byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. 

  

Der er i dette halvårsregnskab taget udgangspunkt i det forventede regnskab ved 

budgetopfølgningen pr. 30. april. Derimod er det korrigerede budget, 

tillægsbevillingerne og forbruget opgjort pr. 30. juni. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

halvårsregnskabet godkendes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013 

Anbefales. 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Halvårsregnskab for 1. halvår 2013 (dok.nr.100524/13) 
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19. 1. behandling af budget 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremsendes budgetforslag for 2014 – 2017 for Frederikshavn Kommune til 

1. behandling i Økonomiudvalget og byrådet. 

  

Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af 

Direktionens budgetforslag samt beslutning truffet på Økonomiudvalgets møde den 

14. august 2013.  

  

Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som Styrelsesloven kræver. I 

forhold til det administrative budgetforslag er dette budgetforslag blevet udvidet 

med følgende materiale:  

 Generelle regler for Frederikshavn Kommune 

 Bevillingsoversigten 

 Takstoversigten 

 Tilskudsoversigten 

 De generelle bemærkninger er blevet udvidet 

 De specielle bemærkninger er blevet udvidet 

I forbindelse med det videre budgetarbejde er der opstået følgende forhold, som 

Økonomiudvalget og byrådet bør tage stilling til: 

  

a. Udfasning af 60 års reglen for lærere 

b. Effektivisering af befordringsområdet 

c. Nye skøn fra KL´s Tilskudsmodel 

d. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 

e. Meddelelse som lånedispensationer 

f. Låneberettigede projekter på kvalitetsfondsområder, som der ikke er afsat 

anlægsmidler til 

g. Tilskud vedrørende indfasning af folkeskolereformen 

  

De ovenstående punkter er beskrevet i bilag. 

  

Budgetbogen til 1. behandling fremsendes særskilt 
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Indstilling 

Direktionen indstiller, at  

1. Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til 1. behandling i Byrådet 

2. mandag den 30. september 2013 kl. 09.00 fastsættes som sidste frist for 

aflevering af ændringsforslag til budget 2014 – 2017 

3. der træffes beslutning om, hvorvidt følgende forhold skal korrigeres i 

budgettet 

a. Udfasning af 60 års reglen for lærere 

b. Effektivisering af befordringsområdet 

c. Nye skøn fra KL´s Tilskudsmodel 

d. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 

e. Meddelelse som lånedispensationer 

f. Låneberettigede projekter på kvalitetsfondsområder, som der ikke er 

afsat anlægsmidler til 

g. Tilskud vedrørende indfasning af folkeskolereformen 

  

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 

Anbefales til byrådets 1. behandling inkl. en korrektion af budgettet for investeringer 

i loftlifte i plejeboliger, jf. budgettemamødet. 

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Videresendes til byrådets 2. behandling inkl. en korrektion af budgettet for 

investeringer i loftlifte i plejeboliger 

  

1. mandag den 30. september 2013 kl. 09.00 fastsættes som sidste frist for 
aflevering af ændringsforslag til budget 2014 – 2016. 

  

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Forhold der bør tages stilling til ved 1. behandling af budget 2014 - 2017 (dok.nr.118593/13) 

Bilag 2 - Budgetbog 2014-2017 til 1. behandling inkl. følgebrev (dok.nr.130341/13) 
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20. Revisionsberetning regnskab 2012 

 

Sagsfremstilling 

Kommunens revisor har afsluttet revisionsberetningen for regnskabsåret 2012 og 

der er fremsendt en afsluttende beretning for regnskabsåret 2012. 

  

Revisionsberetningen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusionen på 

revisionsberetningen er således, citat: 

  

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af 

kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i 

Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at 

der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 

dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt 

med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.” 

  

Der er i revisionsberetningen bemærkninger omkring anlæg og afstemning af 

statuskonti, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden. 

  

Der er desuden givet nogle anbefalinger, der ikke fremsendes til 

tilsynsmyndigheden. 

  

Økonomicenteret har udarbejdet notat om besvarelse af revisionens bemærkninger 

og administrationens kommentarer til revisionens anbefalinger. 

  

Samtidig med behandlingen af revisionsberetningen skal byrådet endeligt 

godkende årsregnskabet for 2012. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:  

1. Revisionsberetningen for 2012 godkendes 
2. Der sker endelig godkendelse af regnskabet for 2012 
3. Besvarelse af anbefalingerne fra revisionen godkendes 

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 

Punkterne 1. – 3. anbefales. 

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Frederikshavn Kommune - revisionsberetning nr. 2 om revisionen af regnskabet for året 
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2012 (dok.nr.127759/13) 

Bilag 2 - Kommunens bemærkninger til beretning nr. 2 (dok.nr.119180/13) 
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21. Deling af økonomien for Ungeenheden i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Ungeenheden i Frederikshavn Kommune igangsættes den 1. oktober 2013. Her 

overgår personalet fra øvrige centre i Frederikshavn Kommune til Ungeenheden og 

sagsbehandling og visitering af ydelser for Ungeenhedens målgruppe vil fra denne 

dato ske i Ungeenheden. 

  

Økonomicenteret har på baggrund af den vedtagne opgavedeling, i samarbejde 

med de berørte fagcentre, foretaget en deling af økonomien mellem Ungeenheden 

og de afleverende fagcentre. 

  

Økonomi 

Økonomien for Ungeenheden er opgjort til 132,7 mio. kr. Beløbet er opgjort som 

budget 2014 tal, som de kendes i august 2013, det vil sige før budgetlægningen for 

2014 – 2017.  

Heraf vedrører:  

 24,6 mio. kr. lønudgifter, som overføres til ungeenheden pr. 1. oktober 

2013  

 1,3 mio. kr. overhead udgifter, som overføres til ungeenheden pr. 1. 

oktober 2013 

 86,7 mio. kr. driftsudgifter, som overføres til ungeenheden pr. 1. januar 

2014  

 20,1 mio. kr. forsørgelsesudgifter, hvor det foreslås, at visitering og 

bevilling sker i Ungeenheden mens budgettet forbliver i 

Arbejdsmarkedscenteret.  

Viser der sig væsentlige ændringer i forhold til nuværende opgørelsestidspunkt, fx 

vedrørende budgetlægningen for 2014 – 2017, regnskabsaflæggelsen for 2013 

eller øvrige væsentlige forudsætningsændringer med økonomiske konsekvenser, 

vil sådanne blive afklaret mellem Ungeenheden og de afgivne centre med henblik 

på en justering af den her fremlagte fordeling. 

  

Løn til personale samt overhead udgifter til personale overføres til Ungeenheden 

pr. 1. oktober 2013. Dermed går Ungeenheden i drift fra den 1. oktober 2013, 

således at sagsbehandling og visitering af ydelserne for Ungeenhedens målgruppe 

sker i Ungeenheden fra 1. oktober 2013 og frem.  

  

Økonomien – budget og registrering af forbrug - for de borgerrettede ydelser 

forbliver i de afgivne centre for regnskabsåret 2013. Fra 1. januar 2014 overføres 

også økonomien for de borgerrettede ydelser til Ungeenheden. 

  

Styregruppen foreslår dermed en fleksibel start af ungeenheden med 2 

grundlæggende step: En fuld og hel budgetmæssig overlevering pr. 1. januar 2014, 
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og en midlertidig overgangsløsning for det sidste kvartal i 2013. Herved opnås 

mulighed for ledelsesmæssig retningssætning i Ungeenheden pr. 1. oktober 2013 

samtidig med at regnskab 2013 kan styres hjem. 

 

Indstilling 

Styregruppen til etablering af Ungeenheden og Direktøren med ansvar for 

Ungeenheden indstiller, at Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Børne- og 

Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

Byrådet at 

1.     Budget til afholdelse af lønudgifterne og overhead udgifter for Ungeenhedens 

personale overføres fra og med oktober 2013. I alt 25,9 mio. kr. 

2.     Øvrige udgifter overføres fuldt og helt fra 2014 til Ungeenheden, i alt 86,7 mio. 

kr.  Beløbet justeres med de væsentlige ændringer der måtte ske i den 

mellemliggende periode. 

3.     Sagsbehandling og visitering af ydelser til målgruppen vil ske i Ungeenheden 

fra 1. oktober 2013. Budget og bogføring af udgifter forbliver i de afgivne centre 

for den resterende del af regnskabsåret 2013.  

4.     Budgettet til forsørgelsesudgifter på 20,1 mio. kr. forbliver i 

Arbejdsmarkedscenteret. Visiteringen til ydelserne til målgruppen for 

Ungeenheden ligger i Ungeenheden. Der udarbejdes en model for hvorledes 

foranstaltninger i Ungeenheden, som mindsker udgifter til 

forsørgelsesudgifterne i Arbejdsmarkedscenteret, fører til overførsel af 

budgetmidler til Ungeenheden fra Arbejdsmarkedscenteret, til dækning af 

Ungeenhedens substituerende foranstaltninger. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. september 2013 

Anbefales til byrådet. 

  

Fraværende: Mogens Brag  

  

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013 

Udvalget godkender den samlede indstilling. 

K og DF bemærker, at det kan være vanskeligt at opretholde rationel drift på 

hjemmevejledningen. 

Fraværende: Helle Madsen 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2013 

Anbefales 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2013 

Indstillingen tiltrædes 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 

Anbefales. 

Peter E. Nielsen bemærker, at det kan være vanskeligt at opretholde rationel drift 

på hjemmevejledningen. 

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Konservative og Dansk Folkeparti bemærker, at det kan være vanskeligt at 

opretholde rationel drift på hjemmevejledningen. 

  

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Budgetoverførsel til Ungeenheden (dok.nr.125547/13) 
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22. Funktionsbeskrivelse - handicappolitisk konsulent 

 

Sagsfremstilling 

Administrationen har udarbejdet et forslag til en funktionsbeskrivelse for 

Handicapkonsulenten. Årsagen er blandt andet begrundet i den uklarhed som hidtil 

har været forbundet i funktionen samt nylig afklaring af referenceforhold. 

Funktionsbeskrivelsen er blandt andet udarbejdet med baggrund i ordlyden af 

handicappolitikken, i det tidligere udarbejdet udkast til en funktionsbeskrivelse samt 

med udgangspunkt i de nuværende personafhængige kompetencer. 

Formålet med funktionsbeskrivelsen er at skabe klarhed over de primære og 

centrale opgaver samt hvilke konkrete opgaver som knytter sig til stillingen. Det er 

endvidere formålet at få tilpasset funktionsbeskrivelsen til den rolle som 

handicapkonsulenten i fremtiden forventes af have overfor Handicaprådet, 

administration og kommune som helhed. 

Administrationen i center for Handicap og Psykiatri sender her med udkastet af 

funktionsbeskrivelsen til kommentering i Handicaprådet 

 

Indstilling 

Direktionen anbefaler funktionsbeskrivelsen overfor Handicaprådet, 

Økonomiudvalget og byrådet 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

Funktionsbeskrivelsen anbefales med få rettelser: 

  

·         (Betjener og) deltager på møderne i Handicaprådet og 

Tilgængelighedsudvalget – ( ) tilføjes 

·          Dagsordensforberedelse til Handicaprådet – linien slettes 

·         (Deltager i) revision af handicappolitikken og evaluering af denne – ( ) tilføjes 

  

  

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleanten. 

  

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013 

Handicaprådets beslutning anbefales. 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Funktionsbeskrivelse, Handicappolitisk konsulent (dok.nr.84308/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/11692 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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23. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af 

Kappelborg - Skagen Kulturhus 

 

Sagsfremstilling 

Anlægsregnskabet for Skagen kulturhus Kappelborg forelægges Kultur- og 

Fritidsudvalget til orientering inden formidling til revisionens påtegning. (Bilag 

udleveres i mødet). 

  

Den samlede anlægsbevilling for Skagen kulturhus Kappelborg er på 45,8 mio. kr. 

Heraf hjemtages eksterne midler fra fonde: 

 3,3 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden (hjemtages efter revisionens 

godkendelse af anlægsregnskabet) 

 0,5 mio. kr. fra Det Danske Filminstitut (hjemtages efter revisionens 

godkendelse af anlægsregnskabet) 

 0,4 mio. kr. fra Fonden Skagen Biografteater 

 
Indstilling 
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2012 

Til efterretning 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 21. juni 2013 

I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde i april 2013 blev 

anlægsregnskabet fremsendt til Frederikshavn Kommunes daværende 

revisionsselskab PricewaterhouseCoopers (PwC) til revisionspåtegning.  

  

Der foreligger nu revisionspåtegning fra PwC, og det samlede resultat er et 

overskud på 15.084 kr. i forhold til anlægsbevilling på 45,8 mio. kr. for Skagen 

Kulturhus Kappelborg på 45,8 mio.kr.  

Heraf er der hjemtaget eksterne midler fra: 

 3,3 mio.kr. fra Lokale- og Anlægsfonden  

 0,5 mio.kr. fra Det danske Filminstitut 

 0,4 mio.kr. fra Fonden Skagen Biografteater. 

PwC’s konklusion er, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af drift og 

aktivitet for anlægsperioden, samt at de dispositioner, der er omfattet af 

regnskabet, er i overensstemmelse med det ansøgte budget, love og andre 

forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/2415 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: beka 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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Indstilling 

Med baggrund i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling april 2012 og efterfølgende 

revisionspåtegning indstilles anlægsregnskabet til Økonomiudvalgets og Byrådets 

godkendelse. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013 

Anbefales 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013 

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 
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24. Godkendelse af ændrede vedtægter for Skagen Varmeværk 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Varmeværk har ændret § 9 i deres vedtægter, således at regnskabsåret 

fremover følger kalenderåret mod tidligere fra 1. april – 31. marts. 

  

Jf. vedtægternes § 6.10 skal vedtægtsændringer godkendes af byrådet, så længe 

kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller vedtægterne til byrådets godkendelse. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 

 

Bilag 

Skagen Varmeværk: vedtægter til byrådets godkendelse (dok.nr.95260/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/13031 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: BR 
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25. Sundhedspanel 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget i Frederikshavn Kommune har ønsket et mere konkret oplæg til 

evt. etablering af Sundhedspanel. I følgende skitseres og uddybes hovedpunkterne 

vedrørende etableringen af et Sundhedspanel. 

  

Det fremlagte tager afsæt i de tilbagemeldinger der er fremkommet, fra bl.a. 

Handicaprådet, Sundhedsrådet og Ældrerådet. 

  

Det foreslås, at der oprettes et todelt Sundhedspanel. Her dels for at sikre en 

hensigtsmæssig repræsentation fra de primære interessenter på sundhedsområdet 

i Frederikshavn Kommune og dels for at åbne op for en højere grad 

borgerinvolvering og -inddragelse.  

  

Sundhedspanelet har som formål, at sikre en udvidet involvering og inddragelse af 

borgere og interessenter i Frederikshavn Kommune i sundhedsrelaterede emner og 

diskussioner. Herunder, at understøtte den gensidige kommunikation og dialog 

omkring sundhedsrelaterede ydelser og tiltag i kommune.  

  

Del 1: Fast Panel 

Den faste del af Sundhedspanelet bliver et forum med fast repræsentation af et 

udvalg af interessenter i kommunen, dvs. et forum a la det nuværende 

Sundhedsråd.  

  

Det faste panel vil bestå af 13 faste medlemmer fra forskellige 

interesseorganisationer i kommunen, men hvor 5 pladser er specifikt sat til side for 

alle borgere i kommunen. Det vil sige, at det faste panel vil bestå af 18 medlemmer. 

  

På nuværende tidspunkt sidder følgende 15 repræsentanter i Sundhedsrådet: 

-         2 medlemmer fra Sundhedsudvalget (Byrådet)  

-         1 medlem fra beskæftigelsesrådet 

-         1 medlem fra boligforeningerne 

-         1 medlem fra distriktsudvalget  

-         1 medlem fra erhvervsrådet 

-         1 medlem fra handicaprådet 

-         1 medlem fra Idrætssamvirke 

-         1 medlem fra integrationsrådet 

-         1 medlem fra patientorganisationerne 

-         1 medlem fra de praktiserende læger / praksiskonsulenten  

-         1 medlem fra skolebestyrelsen  

-         1 medlem fra Sundhedsfremme og Forebyggelse 

-         1 medlem fra den kommunale sundhedspleje  

-         1 medlem af ældrerådet 

  

Det forslås, at Sundhedspanelet fremover repræsenteres af følgende 18 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6410 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: SUU/BR 
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interessenter: 

-         1 medlem fra beskæftigelsesrådet 

-         1 medlem fra boligforeningerne 

-         1 medlem fra distriktsudvalget  

-         1 medlem fra erhvervsrådet 

-         1 medlem fra handicaprådet 

-         1 medlem fra Idrætssamvirke 

-         1 medlem fra integrationsrådet 

-         1 medlem fra patientorganisationerne 

-         1 medlem fra de praktiserende læger / praksiskonsulenten  

-         1 medlem fra skolebestyrelsen  

-         1 medlem fra Sundhedsfremme og Forebyggelse 

-         1 medlem fra den kommunale sundhedspleje  

-         1 medlem af ældrerådet 

-         5 almindelige borgere 

  

Det vil sige, de samme repræsentanter som i Sundhedsrådet, men uden de 

politiske repræsentanter. Dette fordi Sundhedspanelet tiltænkes kun indsamlet til 

dialogmøder med Sundhedsudvalget, hvilket overflødiggør den politiske 

repræsentation i panelet. Herudover vil der være 5 pladser som er specifikt sat til 

side for alle borgere i kommunen.  

  

Del 2: Elektronisk panel 

Det forslås også, at der etableres et elektronisk panel, med ca. 200-300 

medlemmer – hvis dette kan lade sig gøre. Imidlertid, så skal det ikke forstås 

sådan, at etableringen af det elektroniske panel er afhængig af et bestemt antal 

deltagere. Det kan således starte op med et mindre panel. 

  

Her ville en gruppe borgere fra kommunen blive en del af et panel, hvor de ad hoc 

vil få tilsendt elektroniske spørgeskemaer omkring sundhedsrelevante emner.  

  

Disse borgere vil som udgangspunkt modtage elektroniske spørgeskemaer 2-4 

gange om året.  

  

Spørgeskemaerne kan blandt andet. anvendes i forbindelse med de 

centerspecifikke sundhedsdelplaner, hvor de kan eksempelvis benyttes med 

henblik på, at få bedre indblik i borgernes viden om de respektive centres ydelser, 

tilbud og indsatser eller for at måle deres tilfredshed med disse mv. 

  

Eftersom der er lagt op til at det er frivilligt at tilmelde sig den elektroniske del af 

sundhedspanelet, så kan det ikke sikres at disse undersøgelser dermed er 

repræsentative for samtlige borgere i Frederikshavn Kommune.  

  

De skal derimod betragtes og ses som et tidssvarende redskab til 

borgerinddragelse, der supplerer de eksisterende inddragelsesmetoder, som f.eks. 

borgermøder og høringer, og dermed giver en indikation på borgernes viden om og 

holdninger til sundhedsrelaterede emner i kommunen. 
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Frederikshavn Kommune har for nyligt købt et abonnement til et webbaseret 

analyseprogram, som kan bruges til udarbejdelse af elektroniske spørgeskemaer, 

som kan besvares på computer, tablets eller smartphones.  

  

Som udgangspunkt er der lagt op til, at der udsendes en åben invitation til 

deltagelse i panelet – men pladserne uddeles efter et ’først-til-mølle-princip’. 

Tilmelding til panelet vil foregå på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 

  

Dialogmøder mellem SUU og Sundhedspanel 

Sundhedspanelet vil mødes med Sundhedsudvalget til emnebaserede dialogmøder 

1-2 gange om året, hvor der er lagt op til at ml. 40-45 deltagere.  

  

Her vil de 7 medlemmer fra Sundhedsudvalget og de 18 medlemmer af det ’faste’ 

panel været sikret deltagelse i dialogmøderne, men de resterende 15-20 pladser 

betragtes som ’åbne’ for medlemmerne af det elektroniske sundhedspanel – men 

igen efter et ’først-til-mølle-princip’.  

  

Dialogmøderne styres af formanden for Sundhedsudvalget. 

  

Øvrige hensyn 

Set i forhold til øvrige kommuners forsøg med borgerpaneler, hvilke har forsøgt at 

omfatte samtlige ressortområder i kommunernes regi, så vil det nok være 

hensigtsmæssigt, at et panel med særlig fokus på sundhed i en kommune på 

størrelse med Frederikshavn havde ca. 200-300 deltagere – hvis dette er muligt.  

  

For at gøre det mere attraktivt at blive en del af Sundhedspanelet, så ville det være 

hensigtsmæssigt at arbejde ud fra en tanke om at det at være medlem gav 

borgerne mulighed for at være en del af et ’særligt’ og ’eksklusivt’ selskab.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at 

Sundhedsudvalget anbefaler den beskrevne model for sundhedspanel til Byrådets 

godkendelse 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. juni 2013 

Anbefales. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, Frode Thule Jensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær. 
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26. Status - trænings- og sundhedscenterfaciliteter 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Som opfølgning på drøftelsen af de fysiske rammer for Sundhedscenter og 

Træningscenter Frederikshavn, er der afsøgt yderligere muligheder for at afhjælpe 

det akutte lokale problem. vedlægges i bilag 

  

Fraværende: Mogens Brag  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for sundhed og ældre indstiller,  at udvalget drøfter både de 

kortsigtede og langsigtede løsningsforslag. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. september 2013 

En mindretal bestående af S ønsker en midlertidig løsning af kapacitetsproblemet. 

Et flertal bestående af V og DF ønsker, at der laves et udbud. S begærer sagen til 

behandling i byrådet. 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Socialdemokraterne stillede forslag om at sende sagen tilbage til 

Sundhedsudvalget med den bemærkning, at området ikke udliciteres  

  

Forslaget kom til afstemning. 

  

For stemte 16:  

Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Jens Hedegaard Kristensen 

(A), Jørgen Tousgaard (A), Erik Kyed Trolle (A), Irene Hjortshøj (A), Ole Rørbæk 

Jensen (A), Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Brian Kjær (A), Paul 

Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti Jensen (F), Christina Lykke 

Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (UP)  

  

Imod stemte 13: 

Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens Brag (V), Pia 

Karlsen (V), Helle Madsen (V), Per Nilsson (V), John Christensen (V), Frode Thule 

Jensen (V), Hanne Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Peter Laigaard (LA), 

Jeppe Nielsen Kyk (UP), 

2 undlod at stemme:  

Peter E. Nielsen (C), Jens Porsborg (C), 

  

Forslaget blev vedtaget. 

  

 Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødte Brian Kjær.  

 

Bilag 

Faciliteter til trænings- og sundhedscenter Frederikshavn (dok.nr.126242/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/17785 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU/BR 
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27. Rammeaftalen for specialundervisning og det 

specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen for 

2014 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordineringen 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. Det følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles 

samtidigt politisk. Udviklingsstrategien for 2014 er tidligere i år blevet godkendt af 

de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Nu forestår behandlingen 

af den økonomiske styringsaftale for 2014, der skal være godkendt senest den 15. 

oktober 2013.  

  

Udkastet til styringsaftalen er blevet behandlet i KKR den 30. august 2013, hvor 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 det sociale område i den nordjyske region.  

  

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som 

indholdet i styringsaftalen sigter efter:  

  

·         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 2014 er indholdsmæssigt stort set identisk med de to forrige års 

aftaler, dog med undtagelse af følgende forhold:  

  

·         Styringsaftalen for 2014 samler for første gang socialområdet og 

specialundervisningsområdet i én aftale, mens der de forrige år er blevet 

udarbejdet to separate aftaler. Sammenskrivningen har dog ikke medført 

indholdsmæssige ændringer af de indgåede aftaler i forhold til tidligere. 

·         Der er til styringsaftalen for 2014 udarbejdet en kommunal aftalemodel 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1388 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: BUU/SOU/BR 
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for Taleinstituttets finansiering efter Aalborg Kommunes overtagelse. 

Modellen fremgår af styringsaftalens bilag 3, og beskrives kort nedenfor 

  

Model for finansiering af Taleinstituttet efter kommunal overtagelse 

I udviklingsstrategien for 2014 tilkendegav Aalborg Kommune, at man - på 

opfordring fra KKR Nordjylland – ønsker at overtage Taleinstituttet, samt at man 

efter overtagelsen vil stille tilbuddet til fortsat rådighed for de øvrige kommuner i 

regionen. Det fremgik endvidere af udviklingsstrategien, at betalingsmodellen for 

køb af Taleinstituttets ydelser efter kommunal overtagelse sammensættes som en 

kombination af takst og abonnement, men at de nærmere vilkår for finansieringen 

fastsættes ved indgåelsen af rammeaftalens styringsaftale.  

  

Som del af styringsaftalen for 2014 er der på denne baggrund udarbejdet en 

aftalemodel for finansieringen af Taleinstituttets ydelser under rammeaftalen efter 

tilbuddets overdragelse til Aalborg Kommune.  

  

Udgangspunktet for modellen er, at der erfaringsmæssigt ikke har været 

tilstrækkelig efterspørgsel til at sikre en økonomiske bæredygtig drift af instituttets 

hidtidige samlede opgaveportefølje. Modellen skal derfor sikre stabile driftsvilkår i 

en midlertidig periode, mens der findes en varig og bæredygtig løsning for området 

som helhed. Med henblik på at sikre forsyningen af samtlige de ydelser på 

Taleinstituttet, der efterspørges for nuværende, samt give den fornødne tid til at få 

tilbuddet tilpasset efterspørgslen, er der aftalt en en særlig finansieringsordning for 

2014 og 2015.  

  

Modellen indebærer konkret, at kommunerne i den 2-årige tilpasningsperiode (2014 

og 2015) garanterer en efterspørgsel svarende til deres forbrug af Taleinstituttets 

ydelser i 2012. De enkelte kommuner er således, med enkelte korrektioner, 

individuelt forpligtet på det forbrug, som kommunen havde i 2012. Endvidere 

aftales det, at de 11 kommuner hæfter solidarisk for en eventuel difference mellem 

det samlede forbrug i 2012 og de faktiske omkostninger i 2014 og 2015. 

Underskuddet vil i givet fald blive fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne på 

baggrund af den korrigerede forbrugsopgørelse for 2012.  

 

Aalborg Kommune har som del af aftalemodellen forpligtiget sig til at arbejde 

målrettet på at tilpasse kapaciteten til den faktiske efterspørgsel. De 

driftsoptimeringer og tilpasninger, der kan gennemføres løbende, vil således få 

gennemslagskraft inden 2016.  

  

Fra 2016 er forventningen, at den nødvendige tilpasning og udvikling af 

opgavestrukturen er gennemført, og at kommunerne i den mellemliggende periode 

har aftalt de fremadrettede, permanente finansieringsvilkår. Den permanente 

finansieringsmodel vil tage afsæt i kommunernes forskellige behov, og 

udgangspunktet her vil være fleksible bilaterale aftaler. Finansieringen vil blive 

baseret på en kombination af abonnement og takst, hvor abonnementet knyttes op 

på en kommunal indmelding af en forpligtende minimumsefterspørgsel. 

  

Lovgivning: 
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·         Lov om social service § 6 (LBK nr. 810 af 19/07/2012) 

·         Lov om folkeskolen § 47 (LBK nr. 521 af 27/05/2013) 

·         Lov om specialundervisning for voksne § 6 h (LOV nr 378 af 28/04/2012) 

·         Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det 

almene ældreboligområde (BEK nr. 1021 af 20/08/2013) 

·         Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet 

(BEK nr. 381 af 28/04/2012) 

 

Indstilling 

Direktørerne med ansvar for Social og Sundhed samt Børn og Kultur indstiller, at 

Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler byrådet at godkende 

udkast til styringsaftale for 2014 for specialundervisning og det specialiserede 

socialområde. 

 

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013 

Godkendt 

  

Fraværende: Helle Madsen 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2013 

Anbefales 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødet Brian Kjær. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Udkast til Styringsaftalen 2014 (dok.nr.125946/13) 

Bilag 2 - Specifikation til Styringsaftalen for 2014 (dok.nr.125952/13) 

Bilag 3 - Specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud (dok.nr.125956/13) 

Bilag 4 - Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje (dok.nr.125959/13) 

Bilag 5 - Høringssvar fra brugerorganisationerne til styringsaftalen 2014 (dok.nr.126343/13) 
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28. Evaluering af udbud SEL § 83 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 13/5262 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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29. Evt. salg af ejendommen Søndergade 8P, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Advokatfirmaet HjulmandKaptain fremsender på vegne af dennes klient Rode 

Andreasen et købstilbud på 25.000 kr. på ejendommen matr. nr. 99d, Sæby 

Bygrunde beliggende Vestergade 35/Søndergade 8P i Sæby. Ejendommens 

samlede areal er på 283 m
2
 heraf vej 35 m

2
. Med den foreslåede pris vil det svare 

til en salgspris på 100 kr. pr. m
2
. 

  

Arealet benyttes i dag som parkeringsareal. Der findes ingen skiltning om parkering 

på arealet. 

  

Ansøgeren beskriver arealet (torvet) med sin beliggenhed centralt placeres i Sæby 

som byens ”ansigt” for Sæbys mange gæster. Det kræver, at der dagligt er fejet, 

papir, flasker m.v. er fjernet, ligesom der løbende skal beplantes med 

blomster/gran i de opsatte kummer. Om vinteren er der tale om snerydning og 

saltning. Dette nødvendiggør selvfølgelig en særlig opmærksomhed på renholdelse 

af arealet. 

  

Ifølge oplysning fra vejmyndighed blev torvet sandsynligvis anlagt, da Sæby 

Kommune fornyede kloakkerne i Sæbys bymidte i 1990. I forbindelse med 

opgravningen af bymidten dengang blev der lavet forslag til indretning af bymidten 

(placering af træer, plantestativer, bænke, cykelstativer og parkeringspladsen). 

Forslagene blev vurderet i en arbejdsgruppe, som varetog grundejernes og 

forretningsdrivendes interesser og synspunkter.  

  

Torvet må anses anlagt i medfør at § 10 i lov om offentlige vej. Lov om offentlige 

veje er således gældende analogt med hensyn til ejendomsretslige regler. Hvis 

ejendommen matr. nr. 99c, Sæby bygrunde sælges, skal torvet først nedlægges 

som offentlig vej efter proceduren i lov om offentlige veje. Nedlægges torvet 

(parkeringspladserne) bør der anlægger erstatningsparkering et andet sted. 

Nedlæggelse af vejareal skal godkendes af Teknisk Udvalg. 

  

Idegrundlaget bygger på butiksfællesskab, med 5 nye butikker i Centrum af Sæby i 

den gamle købmandsgård. I dette projekt indgår ”torvet” som en et spændende 

sted, med flere bænke, træer og buske. Evt. plads for en lille cafe. En del af torvet 

påtænkes hævet op over det eksisterende torv som en lille plint. Butikkerne får 

derved mulighed for at køre deres gadevarer direkte ud på plinten. 

  

Der er på arealet en tinglyst servitut om vejadgang til gårdspladsen på 

naboejendommen, som tidligere har været en gammel købmandsgård. 

  

Der har tidligere foregået benzinsalg fra arealet. 

  

Da arealet i dag bærer præg af torv som Ejendomscenteret vurderer fortsat skal 

være tilfældet, bør det sikres at der ingensinde vil kunne bygges på arealet. 

 
 Åben sag 
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Den offentlige vurdering i området er 1.050 kr. pr. m
2
. Da arealet i fremtiden ikke 

må bebygges kan der ikke forventes en salgspris i denne størrelsesorden. Det må 

dog antages at prisen vil være ca. ½-delen af vurderingsprisen altså 525 kr. Det er 

Ejendomscenterets vurdering af markedsprisen på arealet svarer til 525 kr. pr. m
2
. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Såfremt det besluttes at arealet sælges til ½-delen af vurderingsprisen vil 

salgsprisen være 130.200 kr. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet, at ejendommen Søndergade 8P, Sæby sælges på betingelse af, 

at 

1.  arealet ingensinde kan bebygges.  

2.  samtlige udgifter i forbindelse handlen afholdes af køberen. 

3.  arealet sælges til markedsprisen svarende til 130.200 kr.  

4.  Teknisk Udvalg kan godkende nedlæggelse af vejarealet. 

Netto indtægten på 130.200 kr. tillægges budgetterede anlægsmidler til salg af 

ejendomme. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Der er fremkommet et bud på 130.200 kr. der opfylder de betingelser der er 

opstillet for salg af grunden.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013 

Anbefales. 

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Arealet sælges til Rode Andreasen. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødet Brian Kjær. 

 

Bilag 

Søndergade, Sæby Kortbilag (dok.nr.117361/13) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Erik Sørensen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Hanne Welander 
   

      

Peter Laigaard 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Per Nilsson 
   

      

Mogens Brag 
   

      

Lars Møller 
   

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Bruno Müller 
   

      

Irene Hjortshøj 
   

      

Hanne Bøgsted 
   

      

Jens Porsborg 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Jens Ole Jensen 
   

 

      

Birgit Hansen 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

      

Anders Gram Mikkelsen 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

      

Carsten Sørensen 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Brian Pedersen 
   

      

John Christensen 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Anders Broholm 
   

 

 
 


