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1. Rekreative havne - forslag om at danne bestyrelse for Sæby 

Havn 

 

Sagsfremstilling 

Udvalgsmedlemmerne Bruno Müller (S) og Per Nielson (V) fremsætter forslag om, 

at der dannes bestyrelse for Sæby Havn.   

  

Forslaget fremsættes i forlængelse af behandlingen i Teknisk Udvalg den 16. 

november 2010, hvor et flertal tiltrådte, at der udpeges politisk repræsentation i alle 

kommunens rekreative havne.  

  

Således fremsættes der forslag om, at der i lighed med øvrige rekreative havne 

dannes en bestyrelse for Sæby Havn.  

  

Forslaget skal ses med baggrund i, at der ikke forefindes en sådan i Sæby havn.  

For at danne grundlag med den ensartede fremtidige struktur i de rekreative havne, 

finder vi dette nødvendigt, for blandt andet at gennemføre administrations - og 

driftsgrundlaget, som der over flere møder lige nu behandles i Teknisk Udvalg.  

  

Teknisk Forvaltnings bemærkning 

Det er forvaltningens opfattelse, at Teknisk Udvalg udgør bestyrelsen for Sæby 

Havn og ligeledes udgør den politiske repræsentation.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller sagen til drøftelse.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 14. december 2010 

Per Nilsson deltog ikke i mødet.  

Bruno Müller stillede forslag om at etablere en bestyrelse med politisk 

repræsentation. For stemte Hanne Welander, Bruno Müller, Anders Gram 

Mikkelsen og Frode Thule Jensen. Imod stemte Brian Pedersen og Jens Porsborg, 

der begærede sagen i byrådet. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Teknisk Udvalgs flertalsindstilling kom til afstemning.  

  

For stemte 11: Peter Laigaard (UP), Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), 

Hanne Welander (A), Birthe Marie Pilgaard (A), Erik Sørensen (A), John 

Christensen (V), Frode Thule Jensen (V), Per Nilsson (V), Mogens Brag (V), Pia 

Karlsen (V), 

  

Imod stemte 20: Bent Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Jeppe Nielsen Kyk (O), 

Ole Rørbæk (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Jens Hedegaard 

Kristensen (A), Birgit Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Jens Porsborg (C), Hanne 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9301 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: biis 

 Besl. komp: TU/BR 
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(F), Christina Lykke Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (F), Helle Madsen (V), Jens 

Ole Jensen (V), Anders Broholm (V), Lars Møller (V).  

  

Flertalsindstillingen blev ikke godkendt.  

  

Byrådet tilslutter sig, at der nedsættes et brugerråd og sagen sendes til Teknisk 

Udvalg til udførelse.  

  

  

Fraværende Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat - Rekreative havne - politisk repræsentation i bestyrelser (dok.nr.136008/10) 

Bilag 2 - Juridisk notat Sæby Havn (dok.nr.7082/11) 

Bilag 3 - Henvendelse fra Sæby City Management (dok.nr.150348/10) 

Bilag 4 - Foreningen af Lysrbådehavne i Danmark - udtalelse for at forankre.... (dok.nr.145126/10) 

Bilag 5 - Forslag til oprettelse af brugerråd (dok.nr.7143/11) 
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2. Rekreative havne - politisk repræsentation i bestyrelser 

 

Sagsfremstilling 

Bruno Müller og Per Nilsson ønsker en drøftelse af den politiske repræsentation i 

bestyrelserne for de rekreative havne.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller sagen til drøftelse.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. november 2010  

Per Nilsson og Bruno Müller stiller forslag om, at Teknisk Udvalg fremsender 

forslag til byrådet om at der udpeges politisk repræsentation i alle de kommunale 

rekreative havne. 

Et flertal tiltræder forslaget. Imod stemte Brian Pedersen og Jens Porsborg.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Sagen bortfaldt i konsekvens af beslutningen i punkt 1, Rekreative havne, forslag 

om at danne bestyrelse for Sæby Havn.   

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9301 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: biis 

 Besl. komp: TU/BR 
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3. Forslag til Lokalplan FRE.CE.10.35.02 - Centerområde ved 

Flade Engvej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 13. januar 2010 at godkende ansøgning om 

indretning af butikscenter, herunder dagligvarebutik Hjørringvej 142 under 

forudsætning af forudgående accept fra Miljøcenteret.  

  

På baggrund heraf har bygherre udarbejdet et forslag til Lokalplan 

FRE.CE.10.35.02 – Centerområde ved Flade Engvej, samt et tilhørende 

kommuneplantillæg nr. 09.21.  

  

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 1,8 ha beliggende på hjørnet af Flade 

Engvej og Hjørringvej. Området grænser mod øst op til et boligområde og mod 

nord ud til de bygninger, som rummer firmaklubberne. 

  

Lokalplanen inddeles i delområderne A og B. Delområde A, som ligger nærmest 

Hjørringvej, kan anvendes til dagligvarebutik, udvalgsvarebutikker, restauranter, 

kontorer, service, lager, benzinsalg, tekniske anlæg og lignende. Delområde B kan 

anvendes til udvalgsvarebutikker, butikker til særlig pladskrævende udvalgsvarer, 

kontorer, service, lager, benzinsalg og tekniske anlæg.  

  

Der kan opføres butikker med følgende maks. butiksstørrelser:  

       Én dagligvareforretning maks. 1.050 m
2
 (kun delområde A)  

       Udvalgsvareforretninger maks. 1.900 m
2
 (delområde A og B)  

       Butikker til særlig pladskrævende udvalgsvarer maks. 7.000 m
2
 (kun 

delområde B) 

  

Samlet inden for hele lokalplanområdet må der maks. opføres én 

dagligvareforretning på 1.050 m
2
 og maks. 7.700 m

2
 udvalgsvarebutikker og 

butikker til særlig pladskrævende udvalgsvarer, heraf maks. 1.900 m
2
 

udvalgsvarebutikker. Såfremt hele eller dele af maks. areal til udvalgsvarebutikker 

inden for delområde A og B ikke udnyttes, udvides rammen til butikker til særlig 

pladskrævende udvalgsvarer inden for delområde B tilsvarende, dog således at 

maks. butiksstørrelse ikke overstiger 7.000 m
2
 jf. ovenfor. 

  

Lokalplanområdet er beliggende i byzone inden for kommuneplanens 

rammeområde FRE.CE.10.35. Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 

09.21, der udvider det eksisterende rammeområde med arealerne bage 

firmaklubberne. Kommuneplantillægget er indeholdt i lokalplanforslaget og 

fremlægges i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget.  

  

Sideløbende med lokalplanforslaget er der udarbejdet tillæg til Spildevandsplanen, 

da området bag firmaklubberne ikke tidligere har været spildevandskloakeret.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10523 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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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.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljørudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.CE.10.35.02 

Centerområde ved Flade Engvej samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.21 

udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm  

 

Bilag 

Bilag 1 - Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2009 (dok.nr.122320/10) 

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan FRE.CE.10.35.02 (dok.nr.4129/11) 
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4. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.O.16.02.01 - Knivholt 

Hovedgaard  

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan FRE.O.16.02.01 har været i offentlig høring i perioden fra den 

12. maj til den 7. juli 2010. Der er indkommet fem bemærkninger, hvoraf en har 

givet anledning til en omfattende reduktion af planforslaget. 

  

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – FødevareErhverv nedlægger veto 

mod, at der fastsættes bestemmelser vedrørende naturpark i en lokalplan. Den 

primære begrundelse er, at der ikke bør lægges planlægningsmæssige restrik tioner 

på et landbrugsareal, uagtet at det er tale om kommunens egne arealer. 

FødevareErhverv gør ikke indsigelse mod selve etableringen af en naturpark, blot 

mod planlægningen for den.  

  

I forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag er der derfor foretaget ændringer, 

således at lokalplanområdet nu udelukkende dækker Knivholt Hovedgårds 

bygninger og de umiddelbart omkringliggende aktivitetsområder - og ikke som i det 

fremlagte forslag også arealer til anlæg af en naturpark.  

  

Det har betydet en reduktion i lokalplanområdets areal og samtidig overflødiggjort 

det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg nr. 09/09.   

  

Redegørelse og bestemmelser vedrørende mulige aktiviteter m.m. for selve 

Knivholt Hovedgårds bygninger og de umiddelbart omkringliggende 

aktivitetsområder er uændrede. 

  

Af hensyn til afklaring af, hvorledes landbrugsarealerne omkring Knivholt fremover 

skal forvaltes, ønskes en politisk tilkendegivelse af, om det igangsatte arbejde med 

en Naturpark på Knivholt kan fortsætte.  

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.O.16.02.01 vedtages endeligt med 

de i sagsfremstilling og indsigelsesnotat beskrevne ændringer.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 06/1065 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm  

 

Bilag 

Bilag 1 - Indsigelsesnotat - Knivholt (dok.nr.74373/10) 

Bilag 2 - Lokalplan FRE.O.16.02.01 Knivholt Hovedgaard (dok.nr.845/11) 

Bilag 3 - Områdeafgrænsning før og efter (dok.nr.853/11) 

Bilag 4 - Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. april 2010 (dok.nr.866/11) 
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5. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.E.03.61.01 - 

Genbrugsplads ved Ousenvej i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan SAE.E.03.61.01, Genbrugsplads ved Ousenvej i Sæby og 

kommuneplantillæg nr. 09.18, har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 

den 6. oktober 2010 til den 1. december 2010. Der er ikke indkommet indsigelser 

eller bemærkninger til planforslagene i planperioden. Dog har Miljøcenter Århus 

bedt kommunen redegøre for, hvorvidt der findes alternative placeringsmuligheder 

for genbrugspladsen uden for OSD-område, og hvilke grundvandsbeskyttende 

foranstaltninger, der tages med den nuværende placering. Kommunen har som 

svar herpå sendt Miljøcenteret en redegørelse. Heraf fremgår det blandt andet, at 

miljøgodkendelsen vil blive revideret med indførelse at nogle standardvilkår, som 

blandt andet indeholder en række bestemmelser til beskyttelse af jord og 

grundvand.  

  

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Ousenvej, hvorfra der også er vejadgang 

til området. Området anvendes allerede i dag til genbrugsplads og plads for 

kompostering af haveaffald. Området er beliggende i landzone og vil efter 

lokalplanens vedtagelse forblive i landzone. Lokalplanområdet er i dag omfattet af 

lokalplanerne SAE.4.29.0 og SAE.4.58.0, som med denne lokalplans vedtagelse 

ophæves for det område, der er omfattet af Lokalplan SAE.E.03.60.01.  

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SAE.E.03.61.01 og Kommuneplantillæg 

nr. 09.18 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til de tidligere offentliggjorte 

forslag.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5127 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Bilag 1 - Lokalplan SAE.E.03.61.01  (dok.nr.1419/11) 

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 09.18  (dok.nr.1425/11) 
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6. Tillæg til varmeplan - Projektforslag for fjernvarmeforsyning 

af 2 parceller ved Anton Jakobsens Vej i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Varmeværk har sendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af 2 ejendomme 

ved Anton Jakobsens Vej. 

  

De 2 ejendomme ligger uden for den eksisterende varmeplan for Sæby, men 

grænser op til et eksisterende fjernvarmeområde, hvorfor det er naturligt, at det 

bliver en del af det samlede kollektive varmeforsyningsområde i Sæby. De øvrige 

ejendomme i grundejerforeningen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at være en 

del af det kollektive varmeforsyningsområde.  

  

Projektet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter 

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

  

Projektforslaget har været i høring hos relevante parter, og der er fremkommet én 

bemærkning. Grundejerforeningen Anton Jakobsens Vej/H.C. Gads Vej vil blot 

sikre sig, at projektforslaget ikke forudsætter, at alle grundejerforeningens 

ejendomme skal tilsluttes fjernvarme. Projektforslaget omhandler kun de to 

ejendomme, der frivilligt ønsker at overgå til fjernvarme. 

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget og byrådet, at projekt forslaget godkendes.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm 

 

Bilag 

Bilag 1 - Projektforslag - F.A.Jakobsensvej (dok.nr.131139/10) 

Bilag 2 - Brev til kommune vedr. projekt varme (dok.nr.148352/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11374 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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7. Godkendelse af takster for 2011 for Frederikshavn Vand A/S 

og Frederikshavn Spildevand A/S  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Forsyning A/S har den 3. januar 2011 sendt takster for 

Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S til byrådets 

godkendelse. 

  

Frederikshavn Vand A/S 

I henhold til § 53 i vandforsyningsloven fastsætter et alment vandforsyningsanlæg 

under overholdelse af det prisloft, der måtte være fastsat af Forsyningssekretariatet 

under Konkurrencestyrelsen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og 

økonomiske forhold, anlægs- og driftsbidrag. Disse årligt fastsatte anlægs- og 

driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af byrådet  

Det kan konstateres, at selskaberne har fastsat taksterne således, at de er i 

overensstemmelse med de gældende regler for prisloftet for 2011, der af 

Forsyningssekretariatet blev meldt ud i oktober 2010.  

De af bestyrelsen fastsatte takster for 2011 er vedlagt.  

  

Frederikshavn Spildevand A/S 

I henhold til § 3 i betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber fastsætter et 

spildevandsforsyningsselskab én gang årligt størrelsen af den variable m
3
-takst og 

det faste bidrag. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er 

fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen i medfør af § 6 i lov 

om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Disse årligt fastsatte 

takster og bidrag skal efterfølgende godkendes af byrådet  

Det kan konstateres, at selskaberne har fastsat taksterne således, at de er i 

overensstemmelse med de gældende regler for prisloftet for 2011, der af 

Forsyningssekretariatet blev meldt ud i oktober 2010.  

Byrådets godkendelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Det 

skal i den forbindelse påpeges, at byrådet alene kan godkende eller nægte at 

godkende de takster, der er foreslået af vandforsyningsanlægget, men ikke 

fastsætte andre takster end de foreslåede.  

 

Indstilling 

Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at byrådet godkender de af 

bestyrelserne for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn 

Spildevand A/S den 20. december vedtagne drifts- og anlægsbidrag for 2011.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm  

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/162 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: caal 

 Besl. komp: BR 
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Bilag 1 - Takster i 2011 for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S (dok.nr.5549/11) 

Bilag 2 - NOTAT - Godkendelse af takster for vand og spildevand (dok.nr.6263/11) 
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8. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for Teknisk 

Udvalgs budgetområde 2011 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 13. oktober 2010 budgettet for 2011.  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 

Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet.  

  

Samlede rådighedsbeløb, Teknisk Udvalg er 47.156.000 kr.  

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb.  

  

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 540.000 kr.  

Kystfodring 1.078.000 kr.  

VE-projekt Energibyen Frederikshavn 605.000 kr.  

Trafiksikkerhedskampagner 56.000 kr. 

Koordinerede belægningsrenoveringer 12.300.000 kr. 

Matrikulære berigtigelser 175.000 kr.  

Renovering af kørebaner 14.636.000 kr. 

Vejprojekter 10.454.000 kr. 

Renovering af vejbelysningsanlæg 2010 - 2017 2.303.000 kr.  

Slidlag 4.000.000 kr.  

Knivholt Hovedgård 1.009.000 kr.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs område, som 

ovenfor specificeret, i alt 47.156.000 kr., frigives. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. januar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4943 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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9. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for 

Økonomiudvalgets budgetområde 2011 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 13. oktober 2010 budgettet for 2011.  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet,  

  

Samlede rådighedsbeløb, Økonomiudvalget, er 9.279.000 kr.  

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb  

  

Etablering af ejendomscenter 5.049.000 kr.  

Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 1.020.000 kr.  

Administrations bygninger 2.425.000 kr.  

Borgerportal og hjemmeside 785.000 kr.  

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren og Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet frigiver rådighedsbeløb på 

Økonomiudvalgets område, som ovenfor specificeret, i alt 9.279.000 kr.    

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2011 

Anbefales. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4943 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: ØU/BR 
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10. Samarbejdsaftale for tværkommunalt samarbejde på 

misbrugsbehandlingsområdet 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af, at opgaverne i Region Nordjyllands Misbrugscenter overgår til 

kommunal drift pr. maj 2011, forelægges et udkast til en aftale mellem Jammerbugt, 

Frederikshavn, Læsø og Hjørring Kommuner om et tværkommunalt samarbejde om 

dele af misbrugsbehandlingen.  

  

Baggrund 

Opgaverne i Region Nordjyllands Misbrugscenter overgår til kommunal drift pr. 1. 

maj 2011. I oktober 2010 vedtog byrådene i de involverede kommuner samt 

regionsrådet den delingsaftale, som definerer delingen af Region Nordjyllands 

Misbrugscenters aktiver og passiver, rettigheder og pligter.  

  

Parallelt med denne proces har Hjørring, Frederikshavn, Læsø og Jammerbugt 

Kommuner besluttet at se på, om nogle af de opgaver, som kommunerne overtager 

fra regionen, med fordel kan løses i et fællesskab mellem kommunerne.  

  

Formålet med et samarbejde om misbrugsbehandlingen er, at der vil kunne opnås 

en høj faglig kvalitet ved at samle misbrugsbehandlingen i et tværkommunalt 

behandlingscenter, da kommunerne hver for sig har forholdsvis få misbrugere.  

  

Byrådet godkendte den 24. november 2010 principperne for et tværkommunalt 

samarbejde, og der foreligger nu et forslag til en samarbejdsaftale, som er 

udarbejdet af en tværkommunal administrativ styregruppe.  

  

Samarbejdsaftalens indhold 

Samarbejdsaftalen har til formål at opfylde de deltagende kommuners forpligtelse 

på området, således at udførelsen af de i samarbejdsaftalens skitserede opgaver 

varetages af det tværkommunale behandlingscenter.   

  

Ydelser omfattet af aftalen 

Aftalen indebærer, at det tværkommunale behandlingscenter varetager følgende 

opgaver:  

  

       Ambulant behandling - individuelle samtaler, stof og alkohol  

       Dagbehandling - gruppesamtaler, stof og alkohol  

       En særlig indsats overfor unge misbrugere 

       Pårørende samtaler 

  

Det skal bemærkes, at der kun er visse behandlingsydelser, der varetages gennem 

det tværkommunale samarbejde. Opgaver som eksempelvis udredning af 

misbrugere, substitutionsbehandling og åben anonym rådgivning vil fremover blive 

løst i den enkelte kommune. Det tværkommunale behandlingscenter tilbyder ej 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19976 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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heller døgnbehandling, som fortsat tilbydes af regionen eller privat aktør.  

  

Organisering og styring 

Det tværkommunale samarbejde er baseret på, at misbrugsbehandlerne har 

ansættelsesforhold i de deltagende kommuner, men arbejder i det tværkommunale 

behandlingscenter og dermed løser opgaver for de deltagende kommuner.  

  

Bemyndigelsen til at lede og fordele arbejdet er uddelegeret til en projektleder, som 

har det daglige faglige, økonomiske og koordinerende ansvar for driften.  

  

Det overordnede ansvar for styring og ledelse af det tværkommunale samarbejde 

er forankret i en styregruppe bestående af en direktør og en fagchef fra hver af de 

deltagende kommuner. 

  

Kommunal medfinansiering 

De deltagende kommuners betaling fastsættes på baggrund af en forholdsmæssig 

fordeling af udgifterne til det tværkommunale samarbejde. Som fordelingsfaktor 

anvendes indbyggertallet. 

  

Aftalens varighed 

Aftalen træder i kraft 1. maj 2011 og løber til og med 31. december 2013. Aftalen er 

uopsigelig i denne aftaleperiode. Aftalen løber herefter 1 år af gangen.  

  

Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd vil foreligge til mødet.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Budgettet for Behandlingscenter Nordenfjord er ca. 6 mio. kr. svarende til de 4 

kommuners forbrug til opgaverne i Region Nordjyllands Misbrugscenter i 2009. 

Frederikshavn Kommunes andel af udgifterne udgør ca. 2,2 mio. kr., som afholdes 

af Socialudvalgets område.  

 

Personalemæssige konsekvenser 

Den personalemæssige ramme i det tværkommunale behandlingscenter er 

normeret til 11 fuldtidsstillinger fordelt på 12 medarbejdere.  

  

Kommunerne overtager medarbejderne i Region Nordjyllands Misbrugscenter, 

hvorfor der som udgangspunkt ikke er behov for nyansættelser. Der er imidlertid 

behov for snarlig ansættelse af en projektleder til at medvirke i tilrettelæggelsen af 

den fremtidige indsats og varetagelse af det daglige driftsansvar i 

behandlingscentret. Derfor opslås med forbehold for politisk godkendelse af 

samarbejdsaftalen en projektlederstillingen til besættelse ultimo januar med henblik 

på tiltrædelse 1. marts 2011.  

 

Indstilling 

Direktøren instiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at 

godkende samarbejdsaftalen.  

 

Beslutning Ældrerådet den 11. januar 2011  
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Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet anbefaler, at samarbejdsaftalen godkendes. Såfremt aftalen evalueres i 

forbindelse med udløb, ønsker Ældrerådet evalueringen tilsendt.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 11. januar 2011  

Handicaprådet anbefaler 

- at styregruppen udvides med repræsentant fra "drifts folkene"  

- at evalueringen beskrives klart - herunder hvem evaluerer - hvordan evalueres - 

og at evalueringen sker løbende (herunder økonomi)  

Handicaprådet tiltræder iøvrigt aftalen.  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. januar 2011  

Anbefales godkendt overfor Byrådet. Der foretages evaluering ifølge planen, som 

følger:  

"Arbejdet følges tæt med systematisk erfaringsopsamling, der kan anvendes som 

grundlag for de nødvendige justeringer. Der opstilles på forhånd præcise 

evalueringsmål til brug ved opsamlingen". 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm  

 

Bilag 

Udkast - Tværkommunalt samarbejde om behandling for stof - og alkoholmisbrug (dok.nr.13/11) 
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11. Fremtidig struktur på udsatte- og misbrugsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

Omlægninger på området for socialt udsatte og opgave- og 

medarbejderoverdragelse fra regionen på området omkring misbrugsbehandling 

betyder, at de to områder skal tænkes ind i den eksisterende opgavevaretagelse på 

social- og sundhedsområdet. 

  

Byrådet besluttede med budget 2010 at reducere i området for socialt udsatte. 

Socialhuset TemaTeam blev nedlagt og pt. er der ansat 2 deltidsmedarbejdere til 

løsning af opgaver efter Servicelovens §§ 99 og 85. § 99 er den opsøgende indsats 

overfor de mest socialt udsatte, mens § 85 er socialpædagogisk støtte. Med til 

dette team hører desuden en 3. medarbejder på fuld tid, som tidligere var en del af 

Socialhuset TemaTeam. Forvaltningen arbejder på at etablere et værested som 

erstatning for det værested, som tidligere har eksisteret. Her indtænkes den 3. 

medarbejder.  

  

Samtidig med dette overtager Frederikshavn Kommune pr. 1. maj 2011 en række 

opgaver samt medarbejdere fra Regionens Misbrugscenter. En del af disse 

opgaver planlægges varetaget i et tværkommunalt oprettet behandlingscenter. De 

resterende opgaver skal tænkes ind i forvaltningens organisation.   

  

De opgaver Frederikshavn Kommune selv skal varetage på 

misbrugsbehandlingsområdet er substitutionsbehandlingen efter Sundhedslovens § 

142.  Derudover skal kommunen varetage åben anonym rådgivning og vejledning 

om alkohol og stofmisbrug, misbrugsudredning, indberetning til diverse databaser 

samt forebyggelse af hepatitis C blandt personer med stofmisbrug.     

  

Forslag til organisering 

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der oprettes en afdeling under 

Sundheds- og Handicapafdelingen, som løser udføreropgaverne på udsatte- og 

misbrugsområdet. Afdelingen består af 2 enheder, som hhv. arbejder med den 

sociale indsats og den misbrugsbehandlingsmæssige indsats. Enheden som 

arbejder med social indsats har fokus på omsorg og forbedring af borgerens 

sociale og helbredsmæssige livskvalitet, mens enheden, der arbejder med den 

behandlingsmæssige indsats fokuserer på decideret behandling af misbruget. 

Enheden for social indsats består af 2 deltidsmedarbejdere og 

fuldtidsmedarbejder. Det foreslås, at disse fremadrettet udfører det opsøgende 

arbejde i forhold til målgruppen (SEL § 99) samt arbejdet med et eventuelt 

fremtidigt værested. Idag udfører disse medarbejdere desuden ca. 10-15 ugentlige 

timers socialpædagogisk støtte (SEL § 85). Disse timer tages fremadrettet fra 

visitationsbudgettet for § 85. I løbet af første halvår 2011 vurderes det om opgaven 

kan rummes i nuværende visitationsbudget. I modsat fald fremføres problematikken 

i forbindelse med planlægningen af budget 2012.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/41 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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For at understøtte borgere med dobbeltdiagnose samt give bæredygtighed og 

fleksibilitet i opgaveløsningen foreslås det, at der etableres et formaliseret 

samarbejde mellem SKP-teamet og Socialpsykiatriens støttekontaktkorps 

omkring socialpædagogisk støtte.  

  

Enheden for misbrugsbehandling med rådgivning, udredning og behandling består 

af de medarbejdere, som overdrages til Frederikshavn Kommune fra Regionens 

Misbrugscenter pr. 1. maj 2011, og som Frederikshavn Kommune ikke har udlånt til 

det fælleskommunale misbrugsbehandlingscenter. Der er tale om 1 

misbrugsudreder, 2 behandlere, der varetager substitutionsudlevering samt en 

fleksjobber, som varetager forskellige opgaver i relation til 

substitutionsudleveringen.  

  

Fysisk placering 

I dag er Regionens Misbrugscenter placeret i Vestergade i forlængelse af Sygehus 

Vendsyssel. En fortsættelse af indsatserne fra denne lokation betyder, at 

Frederikshavn Kommune skal indgå en aftale med regionen om leje af bygningen. 

Forvaltningen vurderer ikke, at Regionens udspil t il lejeaftale er optimalt. Det 

foreslås derfor, at Frederikshavn Kommune fortsætter aftalen om leje af en af de 

bygninger, som tidligere har været anvendt til værested.  

  

Fra start vil bygningen komme til at rumme Behandlingscenter Nordenfjord samt 

den kommunale substitutionsudlevering. Den åbne anonyme rådgivning, 

misbrugsudredning samt SKP-teamet får ligeledes base i bygningen.  

  

Det er planen, at bygningen på sigt vil komme til at rumme 

substitutionsudleveringen først på dagen inklusiv substitutionscaféen samt et åbent 

uvisiteret værested fra senere på dagen.  

Det er ikke muligt at etablere det åbne uvisiterede værested i bygningen fra start, 

idet det ikke skønnes hensigtsmæssigt at lægge et værested, hvor der kommer 

aktive misbrugere i samme bygning, som borgere i misbrugsbehandling.  

  

Substitutionsudleveringen kan placeres i bygningen, idet brugerne af dette tilbud 

kun kommer i et bestemt tidsrum tidligt på dagen, og hvor det er muligt at 

planlægge den øvrige behandlingsindsats til andre tidspunkter.  

  

Forvaltningen arbejder med på sigt at finde midler til andre egnede lokaler til 

Behandlingscenter Nordenfjord og de kommunale indsatser, som skal placeres i 

fysisk nærhed heraf (åben anonym rådgivning samt misbrugsudredning). Lokalerne 

skal findes andetsteds i kommunen – evt. i frigjorte lokaler i forbindelse med den 

ændrede skolestruktur eller andre kommunale lokaler.  

  

Implementering 

De opgaver, der overdrages fra Regionens Misbrugscenter, skal være i drift 1. maj 

2011. Derfor foreslås det, at afdelingen oprettes med start fra denne dato. Det 

vedhæftede bilag indeholder en plan for implementering med dette mål for øje. Der 

lægges vægt på medarbejderinddragelse i planlægning og implementering.  
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Handicappolitiske konsekvenser 

Uanset hvilken beliggenhed opgaverne udføres fra, vil der blive sikret 

tilgængelighed for borgere med nedsat fysisk funktionsevne.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Forvaltningen forventer, at de skønnede udgifter for 2011 kan afholdes indenfor det 

afsatte budget for 2011 (heri er medtaget reduktionen på 1.150.000 kr. jf. 

genåbningen af budget 2010). Ved placering af værested i kommunale lokaler 

forventes det at omkostningerne til dette kan afholdes indenfor budgettet.  

For 2012 + overslagsår er budgettet yderligere reduceret med 850.000 kr. jf.  

genåbningen af budget 2010. Her forventes de skønnede udgifter tillige at kunne 

afholdes indenfor budgettet. Dog med følgende forbehold: I forbindelse med 

overtagelse af misbrugscentret forventes kommunen at skulle dække et underskud 

på 1.650.000 kr. Dette er indarbejdet i budget 2012. Det forventes dog, at dette 

underskud bliver større, hvilket kan resultere i et merforbrug på området.  

Ved fortsættelse af lejemålet på tidligere anvendt bygning kræves ingen 

deponering. 

 

Organisatoriske konsekvenser 

Der etableres en afdeling under Sundheds- og Handicapafdelingen: Afdelingen for 

Socialt Udsatte og Misbrugsbehandling, som rummer de to enheder: Enheden for 

social indsats og enheden for misbrugsbehandling med rådgivning, udredning og 

behandling.  

  

De ansatte i afdelingen består af det nuværende SKP team på 2 deltidsansatte 

samt en fuldtidsansat. Herudover knyttes de medarbejdere som overdrages til 

Frederikshavn Kommune fra Regionens Misbrugscenter, og som ikke indgår i det 

fælleskommunale behandlingscenter. Med i overdragelsen fra Regionen følger en 

leder, som skal varetage ledelsen af afdelingen i Frederikshavn Kommune. 

Lederen indgår i ledergruppen i Sundheds- og Handicapafdelingen. Afdelingen 

repræsenteres i Sundheds- og Handicapafdelingens MED-udvalg, ligesom det 

lokale MED-arbejde organiseres i Afdelingen for Socialt Udsatte- og 

Misbrugsbehandling.  

 

Indstilling 

Det indstilles til byrådets godkendelse, at Afdelingen for socialt udsatte og 

misbrugsbehandling oprettes som beskrevet. 

 

Beslutning Ældrerådet den 11. januar 2011 

  

Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet anbefaler forslaget og støtter den fremtidige struktur på området.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 11. januar 2011  

Handicaprådet anbefaler, at der forsøges skabt en fælles kultur mellem de 
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kommunale del og regionen 

Handicaprådet ser det som et problem, at substitutionsbehandlingen samt åben 

konsulentation er på samme lokalitet. 

Handicaprådet ønsker sikkerhed for, at eventuelle budgetoverskridelser på 

misbrugsområdet ikke kommer til at få konsekvens for øvrige områder i Sundhed 

og Handicap.  

Handicaprådet ønsker gerne løbende økonomiorientering - specifikt vedrørende 

dette område. 

 

Beslutning Socialudvalget den 12. januar 2011  

Anbefales godkendt overfor Byrådet.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2011 

Anbefales. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm  

 

Bilag 

Bilag: Fremtidig struktur på udsatte- og misbrugsbehandlingsområdet (dok.nr.12/11) 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. januar 2011 Side 26 af 38 

 

 

12. Godkendelse af serviceniveauet for sygeplejen i forbindelse 

med iværksættelse af central visitation til sygepleje 

 

Sagsfremstilling 

Ultimo 2009 påbegyndte en styregruppe og en arbejdsgruppe arbejdet i forhold til 

indføring af central visitation til sygepleje i Frederikshavn Kommune.  

  

Formålet med central visitation til sygepleje er at sikre et ensartet serviceniveau på 

området samt få dokumenteret sygeplejeydelserne og sikre en effektiv styring. 

Samtidig vil det synliggøre og dokumentere eventuelle nye opgaver fra regionen og 

de praktiserende læger.  

  

Central visitation til sygepleje gennemføres ved hjælp af en modificeret BUM-model 

og der er med baggrund i Sundhedslovens § 139 udarbejdet et ydelseskatalog og 

en kvalitetsstandard som er udtryk for serviceniveauet på området.  

Se bilag ”Kvalitetsstandard og ydelseskatalog for sygeplejen 2010”.  

  

Den videre proces 

Fra 1. januar 2011 til 31. februar 2011 gennemføres et pilotprojekt i Område Nord, 

hvor man tester modellen i forhold til visitation af sygeplejeydelserne. I 

pilotperioden udarbejdes grundlaget, herunder takster og guidelines for 

samarbejdet mellem Myndighed og udfører, således at man den 1. marts breder 

det ud i hele kommunen.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler byrådet at godkende 

serviceniveauet for sygeplejen, som er beskrevet i ”Kvalitetsstandard og 

ydelseskatalog for sygeplejen 2010”.  

  

Beslutning Ældrerådet den 11. januar 2011  

Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet roser det store arbejde, der er lagt i udarbejdelse af kvalitetsstandard 

og ydelseskatalog for sygeplejen. Ældrerådet vurderer, at redskaberne vil give et 

løft i plejen med øget fokus på kvaliteten samt et mere ensartet ser viceniveau.  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. januar 2011  

Anbefales godkendt overfor byrådet. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm  

 

Bilag 

Bilag 1 - Kvalitetsstandard og ydelseskatalog for sygeplejen - 2010 (dok.nr.7461/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/45 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU/BR 
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Bilag 2 - Ydelseskatalog 2010 (dok.nr.413/11) 
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13. Forslag til Frederikshavn Kommunes børnepolitik 2010-2013 

 

Sagsfremstilling 

Som følge af Anbringelsesreformen fra 2006 skal alle kommuner formulere en 

sammenhængende børnepolitik, der binder børne-, unge- og familieområderne 

sammen. Børnepolitikken skal som minimum revideres i forbindelse med 

sammensætningen af et nyt byråd. Frederikshavn Kommunes nuværende 

børnepolitik blev vedtaget i 2007 og har efterfølgende været revideret ad flere 

omgange.  

  

Børnepolitikken skal blandt andet medvirke til at skabe sammenhæng mellem 

indsatser på normal- og specialområderne og i den tidlige og forebyggende indsats 

(jf. Serviceloven § 19,2).  

  

Børnepolitikken er en overligger for mange af de politikker, der i øvrigt formuleres 

på børne-, unge- og familieområderne. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår en dialog i Børne- og Ungdomsudvalget om 

indhold, form og implementering af en ny Børnepolitik med henblik på senere 

vedtagelse i byrådet. 

  

En børnepolitik indeholder typisk udsagn om børne- og familiesyn, målgruppen og 

politiske mål for indsatserne.  

  

Forvaltningen foreslår, at en ny Børnepolitik har et positivt og anerkendende 

familiesyn og at den formuleres som en værdiramme, der sætter retning for både 

de fag-faglige og tværfaglige tilgang. Værdier fortæller hvem vi er, hvad vi står for 

og hvad vi stræber efter. Men værdier er ikke konkret handlings- eller 

løsningsanvisende (se bilag).  

  

Børne- og Kulturforvaltningen har også udarbejdet et forslag til en tids- og 

procesplan for formulering, politisk behandling og den videre implementering af 

børnepolitikken i praksis (se bilag). 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

       drøfter forslag til indhold, proces og implementering af ny børnepolitik for 

Frederikshavn Kommune  

       drøfter politiske mål for ny børnepolitik for Frederikshavn Kommune  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. 

september 2010 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3741 

 Forvaltning: BKF  

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU/BR 
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På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april 2010 blev forslag til børnepolitik og 

proces fremlagt til drøftelse. Efterfølgende er børnepolitikken sprogligt præciseret 

og procesplanen er ajourført. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen genfremsender forslag til børnepolitik med henblik på 

at drøfte den videre proces i forhold til implementering og godkendelse i byrådet.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler en meget decentral og dynamisk  

implementering af børnepolitikken, primært i forhold til de indsatser, tilbud og 

projekter der vedrører børn, unge og familier, herunder ændringer i Skolestruktur, 

udmøntning af Helhedsplan og omlægning af tilbudsviften i Familieafdelingen 

m.m. Centralt er blandt andet den tværfaglige indsats via Familien i Centrum 

(procesplan er vedlagt som bilag).  

  

Børne- og Kulturforvaltningen gør endvidere opmærksom på, at der pr. 1. juli 2010 

er sket ændringer af Serviceloven, som blandt andet indebærer, at kommunern e 

skal lave en plan for den kriminalitetsforebyggende indsats og vejledning på 

ungeområdet. Denne plan skal i løbet af 3 år indarbejdes i børnepolitikken. 

Forvaltningen anbefaler, at denne plan kobles til børnepolitikken ved en revision af 

børnepolitikken i 2011 eller 2012.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Børnepolitikken sendes til godkendelse 

i byrådet snarest, med henblik på en efterfølgende implementering hen over 

efteråret/vinteren 2010.  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1. godkender, at børnepolitikken løbende implementeres gennem ændringer i 

skolestrukturen, helhedsplanen på dagtilbudsområdet og gennem 

omlægning af tilbudsviften i Familieafdeli ngen  

2. godkender, at planen om forebyggelse af ungdomskriminalitet kobles til 

børnepolitikken ved en senere revision  

3. anbefaler børnepolitikken til godkendelse i byrådet med henblik på 

implementering i efteråret/vinteren 2010  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 
1. Godkendt  

2. Godkendt  

3. Anbefales overfor byrådet  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Tilbagesendes til Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  
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Supplerende sagsfremstilling - Handicaprådet den 30. september 2010  

Frederikshavn Byråd besluttede 22. september 2010 at tilbagesende forslag til 

Frederikshavn Kommunes børnepolitik 2010 – 2013 til Børne- og 

Ungdomsudvalget. Begrundelsen for at returnere politikken var, at politikken 

mangler en udtalelse fra Handicaprådet. 

   

Børnepolitikken drøftes i Handicaprådet med henblik på udtalelse.  

 

Beslutning Handicaprådet den 30. september 2010  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter, Anders og Bibi, som 

udarbejder et forslag til et høringssvar.  

Udsat til næste møde. 

  

 

Sagsfremstilling - Handicaprådet den 28. oktober 2010  

Udkast til høringssvar fra Handicaprådet drøftes og godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 2010  

Høringssvar godkendes og fremsendes.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 

2011 

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet høringssvar modtaget fra Handicaprådet 

oktober 2010. Forvaltningen er som udgangspunkt enige med Handicaprådet i 

motiver og behov for Børnepolitikken, men ser den operationaliseret decentralt. 

Børnepolitikken betragtes således som en overligger for de mere fag-bestemte 

politikker der vedrører børn og familier i kommunen, såsom sundhedspolitikken, 

handicappolitikken mv. Selve operationaliseringen af politikken og dens mål og 

værdier fremgår af handleplanen for politikkens implementering. Via handleplanens 

aktiviteter forventes det således at blive klart, hvordan vi når målsætningerne og 

hvor ansvaret herfor ligger. 

  

I høringssvaret anbefaler Handicaprådet endvidere at Børne- og Ungdomsudvalget 

deltager i det indledende arbejde med revision af Handicappolitikken. Børne- og 

Kulturforvaltningen anbefaler det af Handicaprådet foreslåede samarbejde.  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1.     godkender Børne- og Kulturforvaltningens overvejelser, jf. supplerende 

sagsfremstilling til møde 6.1.2010 som svar på Handicaprådets 

bemærkninger.  

2.     Tager stilling til Børne- og Ungdomsudvalgets deltagelse i det indledende 

arbejde med revision af Handicappolitikken 

3.     anbefaler børnepolitikken til byrådets godkendelse med henblik på 

efterfølgende implementering.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

1. Godkendt  
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2. Ønsker at deltage i revision af Handicappolitik 

3. Udvalget anbefaler børnepolitikken til byrådets godkendelse  

  

Fraværende Jette Fabricius Toft  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm  

 

Bilag 

Bilag 1 - UDKAST til ny børnepolitik 2010-2013 (dok.nr.32392/10) 

Bilag 2 - Korrigeret handleplan (dok.nr.102146/10) 

Bilag 3 - Høringssvar, Frederikshavn Kommunes sammenhængende børnepolitik (dok.nr.124663/10) 
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14. Boligforeningen Vesterport - Godkendelse af køb af 

ejendommen Flade Engvej 40, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport søger om godkendelse af k øb af ejendommen matr. nr. 

34 e, Flade, Frederikshavn jorder, beliggende Flade Engvej 40, Frederikshavn.  

  

Ejendommen, der er på 702 m
2
 og omfatter et mindre ældre parcelhus samt en 

nyere garage, ønskes erhvervet pr. 15. december 2010 og anvendt til drifts formål i 

Søparken og Engparken. 

  

Købspris og sælger fremgår af bilag.  

  

Ejendomserhvervelsen er godkendt på beboermøde i boligforeningens afdeling 6 i 

september måned 2010 og af boligforeningens repræsentantskab i november 

måned 2010.  

  

I henhold til § 26 i Lov om almene boliger og § 116, stk. 3 i Bekendtgørelse om drift 

af almene boliger mv., kan erhvervelse af ejendomme kun ske med 

kommunalbestyrelsens godkendelse. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan 

godkende erhvervelsen, skal der gives boligorganisationen meddelelse senest 6 

uger fra modtagelsen af boligorganisationens ansøgning.  

 

Indstilling 

Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet 

at godkende ejendomserhvervelse som anført.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2011 

Anbefales. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm  

 

Bilag 

Ansøgning om byrådets godkendelse af ejendomskøb (dok.nr.11362/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/188 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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15. Udmøntning af ny administrativ struktur - Orientering 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af byrådets temamøde den 24. marts 2010 godkendte 

Økonomiudvalget den 21. april 2010 at omlægge Frederikshavn Kommunes 

administrative struktur til en centerstruktur. Byrådet lagde desuden ved sin 

budgetbemærkning på sit møde den 28. juni 2010 vægt på, at den nye 

centerstruktur skal bidrage til den samlede administrative besparelse ved… ”faglig  

og administrativ stordrift og øvrige effektiviseringer”. Senest har Økonomiudvalget i 

sit møde i november 2010 godkendt principperne for og igangsætningen af 

etableringen af Ejendomscenteret 

  

På den baggrund blev et analysearbejde gennemført i efteråret 2010. Direktionen 

har som konsekvens heraf udarbejdet et oplæg der udmønter disse 

analyseresultater i nærværende oplæg til udmøntning af den konkrete 

organisationsstruktur med det overordnede formål, at få defineret rammen for 

center- og ledelsesstrukturen endeligt, så organisationsudviklingsprojekterne og 

etableringen af fag- og fællescentre (bilag 1) kan fortsættes i denne faste ramme.  

  

Det fremgår af høringssvarene (bilag 2) at MED-systemet generelt anser 

fastlæggelsen af den nye strukturelle ramme for hensigtsmæssig, og er positive 

overfor forslaget. Desuden fremsætter medarbejdersiden i nogle MED-udvalg 

overvejelser og forslag i forhold til den videre organisations-udviklingsproces.  

  

Centrene udformes således at de har fokus på fremtidens behov og at  de hver især 

og sammen fungerer rationelt og bæredygtigt. Rationaliteten handler om at 

anvende ressourcerne så effektivt som muligt. Bæredygtigheden handler om at 

skabe robuste centre, der er i stand til at minimere sårbarheden i de enkelte 

enheder og for den enkelte medarbejder.  

  

Direktionens forslag bygger konkret på blandt andet følgende (bilag 3):  

 at der oprettes 6 fællescentre og 11 fagcentre (det 12. center, 

Ydelsesafdelingen, indlemmes inden sommerferien i et eller flere af de 

øvrige centre)  

 at Direktionen udgøres af kommunaldirektøren og 3 direktører (som 

allerede besluttet af Økonomiudvalget september 2010)  

 at kommunaldirektøren og de 3 direktører hver har direktøransvar for et 

antal fællescentre og et antal fagcentre, og fungerer som koncerndirektion  

 at hvert fag- og fællescentrer ledes af en centerchef (i alt 15 centerchefer), 

dog med den undtagelse, at Ledelsessekretariat og Borgerservice ledes af 

den samme centerchef, samt Udvikling, Erhverv og Plan og 

Ejendomscentret ledes af samme centerchef  

 at kommunaldirektøren og de 3 direktører hver betjener et antal politiske 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1419 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: CHPA  

 Besl. komp: ØU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. januar 2011 Side 34 af 38 

 

udvalg på samme måde som hidtil    

  

På ledelsesniveau er virkningen af den nye centerstruktur blandt andet, at der sker 

en reduktion i antallet af direktører og chefer; fra 24 (5 direktører og 19 chefer) i 

forvaltningsstrukturen til 19 (4 direktører og 15 chefer) i centerstrukturen.  

  

Der er igangsat forskellige processer i forhold til etablering af nye fællescentre og 

fagcentre (tidsplan i bilag 4). Økonomicentret er etableret pr. 1. januar 2011, 

Ejendomscentret er under forberedelse og etableres den 1. januar 2012 (jf. 

Økonomiudvalgtes beslutning november 2010) og Ledelsessekretariatet er 

ligeledes under forberedelse og etableres inden sommeren 2011.  

  

Det skal slutteligt nævnes, at øvrige fag- og fællescentre etableres pr. 1. februar 

2011, og gennemgår en tilpasningsproces i forhold til den nye administrative 

struktur. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Direktionens oplæg til 

udmøntning af ny administrativ struktur herunder oplægget til direktørernes 

betjening af byråd og de politiske udvalg.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2011  

Godkendt.  

  

Sagen fremsendes til byrådets orientering.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Orienteringen blev taget til efterretning.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm  

 

Bilag 

Bilag 1 - Direktionens oplæg vedrørende etablering af fag- og fællescentre, november 

2010 (dok.nr.5032/11) 

Bilag 2 - Høringssvar fra MED-organisation vedr ny organisationsstruktur.doc (dok.nr.4330/11) 

Bilag 3 - Skitsering af politisk betjening og den administrative struktur (dok.nr.5034/11) 

Bilag 4 - Tidsplan, implementering af centerstruktur (dok.nr.4801/11) 
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16. Tilkendegivelse om ekspropriationshensigt - erhvervelse af 

arealer til etablering af cykelsti på Solsbækvej i Sæby 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/11266 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jehj 

 Besl. komp: ØU/BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 26. januar 2011 Side 36 af 38 

 

 

17. Salg af areal ved Fladen Grund, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har modtaget en henvendelse om køb af matr. nr. 199, Skagen 

markjorder, til en pris på 10.000 kr. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse 

den 18. august 2010, at ejendommen udbydes til salg. Prisen fastsættes til 

minimum 10.000 kr. med en betingelse om, at der etableres en sø på arealet, som 

eventuelt skal indgå som regnvandsbassin. Arealet skal oprenses, herunder 

flytning af jordvold.   

  

Arealet har været udbudt med frist til afgivelse af bud den 28. december 2010. Ved 

budfristens udløb var der indkommet 1 bud på 10.000 kr.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Købesum, indtægt  10.000 kr. 

Engangsomkostninger, udstykning annoncering mv.  20.000 kr. 

Udgift  10.000 kr. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at ejendommen sælges til det afgivne bud på 10.000 kr. Der frigives et 

rådighedsbeløb på 10.000 kr.  

  

Omkostningerne på 10.000 kr. finansieres af de budgetterede anlægsmidler til salg 

af ejendomme. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Godkendt. Ejendommen solgt til Calum Remisen K/S, Vestre Havnepromenad en 

21, Aalborg.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm  

 

Bilag 

Bilag 1 - Fladen Grund. Købstilbud (dok.nr.1336/11) 

Bilag 2 - Fladen Grund. Oversigtkort over arealet (dok.nr.152438/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1057 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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18. Salg af Niels Juels Vej 47, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget besluttede den 19. august 2009, at ejendommen skulle udbydes 

til salg. Ejendommen har været udbudt til en mindstepris på 1.100.000 kr. Ved 

budfristens udløb var der ikke indkommet bud. Efterfølgende har ejendommen 

været udbudt til 975.000 kr. jf. Økonomiudvalgets beslutning af 25. oktober 2010. 

Ved budfristens udløb modtog mægleren et bud på 675.000 kr.  

  

I forbindelse med "brandudsalget" har ejendommen været udbudt til 800.000 kr. 

Der er efterfølgende modtaget et enkelt bud på 800.000 kr.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Købesum, indtægt  800.000 kr.  

Mægler, annoncering, udstykning mv.  100.000 kr.  

Nettoindtægt 700.000 kr.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at ejendommen sælges til 800.000 kr. Der frigives et rådighedsbeløb på 

700.000 kr.  

Nettoindtægten på 700.000 kr. tilægges de budgetterede anlægsmidler til salg af 

ejendomme. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. januar 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. januar 2011  

Godkendt. Ejendommen solgt til Lars Andersen, Sæby EL A/S, Havnen 16, Sæby.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, i stedet deltog Hanne Lundholm 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Niels Juels Vej 47, Sæby - oversigt over indkomne tilbud  (dok.nr.4024/11) 

Bilag 2 - Niels Juels Vej 47, Sæby - kortbilag (dok.nr.24402/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/628 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

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

      

Jens Hedegaard Kristensen 
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Anders Gram Mikkelsen 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

      

Jens Porsborg 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Per Nilsson 
   

      

Mogens Brag 
   

      

Lars Møller 
   

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Hanne Welander 
   

      

Carsten Sørensen 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

      

Frode Thule Jensen 
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Jens Ole Jensen 
   

 

      

Birgit Hansen 
   

      

Erik Kyed Trolle 
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Peter Laigaard 
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Jette Fabricius Toft 
   

      

Brian Pedersen 
   

      

John Christensen 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Anders Broholm  
   

 

 
 


