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Skriftligt spørgsmål til byrådet 

1.  

Angående skoleindskrivning 2011 i Skagen 

 

Jeg retter henvendelse til Jer angående Børne- og Ungeudvalgets afgørelse med hensyn til 

skoleindskrivning 2011 i Skagen, som skal foregå på Hedeboskolen.  

 

Vi er en gruppe forældre, til børn der skulle have været startet på Ankermedetsskole, der ikke forstår denne 

afgørelse. Det er ikke at varetage børnenes tarv, at få dem indskrevet på én skole, for derefter at flytte dem 

året efter.  

Det drejer sig om 34 børn, der allerede nu har oplevet 4-6 skift, vi ønsker at vores børn får en god og blid 

skolestart. De fortjener ro i deres hverdag.  

Det er bekymrende for os hvordan alt dette kan påvirke vores børn på sigt, derfor beder vi jer om at tage 

hensyn og genoverveje beslutningen om indskrivning. 

Havde de ikke haft sådan en turbulent fortid i børnehaven, havde det måske ikke været så slemt. Men som 

situationen er nu, er det børnene der betaler prisen. Det er en skrøbelig årgang.  

 

Hvis argumentet er at Hedeboskolen allerede har rullende skolestart, som ”Den nye skole” i 2012 skal have., 

er der noget, som for os, ikke hænger sammen.  

 

Det kan godt være at man får de børn, som skulle have startet i 0-klasse på Ankermedetsskole, indkørt i den 

rullende skolestart, men de børn, som nu går i 0.,1. og 2. klasse på Ankermedetsskole skal jo indkøres i 

2012, når skolerne sammenlægges på Ankermedetsskole.  

 

Derfor mener vi, at lade vores børn starte på Ankermedetsskole og blive indkørt sammen med de 

nuværende børn i indskolingen i 2012, vil give dem en meget tryggere og mindre turbulent skolestart.  

 

En anden mulighed er at lave den rullende skolestart på Ankermedetsskole, som siger at det kan de godt 

gøre allerede fra skoleåret 2011.  

 

Da vores børn, som i forvejen har haft mange skift i deres børnehavetid p. g. a. institutionslukning, 

sammenlægning af institutioner m.m., ønsker vi ikke at de skal starte deres skolegang med et fuldstændigt 

unødvendigt skoleskift. 

 

Hvorfor skal skoleindskrivningen allerede fra 2011 lægges sammen? Hvad er logikken i det?  

 

Hvorfor skal det pludselig gå så hurtigt, at de yngste skal betale prisen, med et  

fuldstændigt unødvendigt skoleskift? 

 

Hvad kan vi gøre, henvende os da vi ikke mener der er handlet ud fra hvad der er pædagogisk korrekt?  

 

Hvordan kan vores børn tvinges ud på Hedeboskolen, når nu der stadig er to eksisterende skoler?  

 

Venlig hilsen 

 

Line Christensen 

Skarpæsvej 53 

9990 Skagen 
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Skriftligt svar til borger 

 

 

Line Christensen 

Skarpæsvej 53 

9990 Skagen 

   

 

Vedrørende skoleindskrivning 2011 i Skagen   

 

Det er naturligvis ærgerligt, at jeres børn har oplevet flere skift i deres tid i institutionerne forud for 

skolestarten.  

 

Når jeres børn skal indskrives på Hedeboskolen er det på baggrund af en politisk beslutning om, at der for 

børnehaveklasseårgangens vedkommende kun skal være ét skoledistrikt i Skagen i skoleåret 2011/2012.  

 

Som opfølgning på denne beslutning blev de to nuværende skolebestyrelser i Skagen bedt om en udtalelse. 

Bestyrelserne valgte at afgive ét fælles høringssvar, hvori der blandt andet stod ”Begge skolebestyrelser peger på 

valg af Ny skolestart med aldersblandet undervisning og rullende skolestart, som den blivende indskolingsmodel i 

Skagen by. I forlængelse af denne beslutning bliver det derfor Hedeboskolen, indskrivningen pr. 1. august 2011 

skal ske ved.  

Dette valg af indskrivningsskole vil give pladsmæssigt og tidsmæssigt luft til at foretage de bygningsmæssige 

ændringer og renoveringer på Ankermedets Skole som er helt nødvendige forud for den endelige sammenlægning 

af de to skoler i 2012”. 

 

Den faglige vurdering er, at det ikke er muligt at etablere den rullende indskoling på Ankermedets Skole, når 

det fælles skoledistrikt alene gælder børnehaveklasse-årgangen, idet dette ville opdele den rullende 

indskoling og de heraf affødte holddannelser på 0.-2. årgang i to dele på en særdeles uheldig måde.  

 

Der er mulighed for at lytte til spørgsmålet og besvarelse heraf via kommunens hjemmeside 

www.frederikshavn.dk 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lars Møller Jane Wiis 

Borgmester Kommunaldirektør 

 

http://www.frederikshavn.dk/
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Skriftligt spørgsmål til byrådet 

 

2. 

Opholdsstedet Skagen, Markvej 38, Skagen 

 

Med stor forundring har vi den 24. januar 2011, ved et tilfælde, erfaret, at der påtænkes at give tilladelse til 

at der på ejendommen Markvej 38, 9990 Skagen, må etableres et opholdssted for yderst 

adfærdsvanskelige og kriminelle unge mennesker.  

 

Vi har straks forsøgt at få indblik i hvad der egentl ig ligger bag denne sag.  

 

Den tværkommunale Godkendelses— og Tilsynsafdeling har fastlagt at opholdsstedet opfylder diverse 

godkendelseskriterier. Næste skridt for videre behandling af ansøgningen må være om beliggenheden af 

ejendommen kan være I s trid med lokalplaner eller kommuneplanrammen.  

 

Hr. Lars Lynderup,  Teknisk forvaltning udtaler i Nordjyske den 28. januar 2011, at der vi l blive arbejdet  

under familielignende forhold. Hvordan kan man udtale s ig således når man kan konstatere at der 

ansættes forstander, viceforstander samt et  antal pædagoger. Der forventes ansat ca. 14 

medarbejdere inklusiv forstander og viceforstander. Det kan man vist ikke l igefrem sammenligne med 

familielignende forhold. Ejendommen Markvej 38, 9990 Skagen er omfattet af Rammeplanen SKA B. 

05.14 , boligområde. Ejendommen er I BBR regist reret som enfamiliehus. Med en eventuel ændring ti l 

opholdssted med et årl igt lønbudget pa ca. 6 mill.k r er der sket en total ændring af ejendommens status 

som enfamiliehus. Det er nu ændret ti l erhverv. Hvorfor har man i Teknisk afdeling ikke kunne 

gennemskue dette forhold? Pia Karlsen (V) fremfører ogsa at man ikke har mulighed for at  sige nej t il 

Opholdsstedet Skagen. Det  er da utroi igt at tænke sig at Pia Karlsen mener at man pa Markvej 38 nu 

må ændre status fra beboelse til erhverv. Hun burde vide bedre når man tænker på hun også er 

repræsenteret i  plan — og mil jøudvalget.  

 

Hr. Lars Lynderup fremfører også at der absolut ikke er grund til bekymring på forkert grundiag. Hvilket  

grundlag referer Hr.  Lynderup ti l? Der er da I al lerhøjeste grad grund til bekymring også med henvisning 

til Hr. Lynderups udtalelser og sammenligninger med familiære forhold.  

I denne forbindelse virker det også meget bekymrende at den tekniske dir ektør i december 2009 

meddelte et afslag til det ansøgte. Hvilke ændringer indgår I den revidere sagsfremstilling som var å rsag 

til at udvalget igen vi lle genoptage sagen? 

 

Forvaltningen konkluderer også at alt er som det skal være i henhold til lovgivning og t idligere 

afgørelser fra Naturklagenævnet. Vi ved jo alle at klager indsendt til afgørelse I naturklagenævnet er en 

helt ny sag. Det er direkte misvisende at henvise til tidligere klager og afgørelser. Hver sag er en ny sag. 

 

Hvad der især bekymrer os, er de udtalelser som er fremkommet af byrådsmedlemmer som direkte 

siger at de ikke kunne sige nej. Kan embedsmændene drive de folkevalgte politikere rundt i manegen? Det 

er direkte skæmmende for vort demokrati at man som folkevalgt byrådspolitiker lader s ig diktere af 

kommunens ernbedsmænd. Det er nøjagtigt hvad der måske er det største problem i denne sag. 

Som folkevalgt må der I byrådet sidde nogle medlemmer som bittert  fortryder at embedsmændene 

har beordret  dem ti l at acceptere ansøgningen.  

 

Vi har også bemærket at Hr. Bent Vestergaard i Nordjyske den 28.01.2011 fremfører at to - t re 
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nærmeste beboelser er ejet af folk som bruger husene som ferieboliger. Dette er sagen total 

uvedkommende.  Vi bruger meget fl itt igt  vort  bus, betaier skat ter m.m. t i l Freder ikshavn Kommune. 

Vi har på ingen måde fået nogen form for orientering eller kontakt fra Hr. Bent Vestergård. Da vi 

efter Hr. Bent Vestergårds påstand kun bruger vore huse som ferieboliger kunne han måske mene at vi 

så kun bliver forstyrret I de få uger vi beboer husene? 

 

Som vi alle ved er turisterhvervet en meget vigtig indtægtskilde for Skagen. Vi ved gennem årene hvor 

mange turister der besøger Skagen. I området hvor vi har vort hus kommer der turister i såvel weekender 

som I ferieperioderne. Mon disse t urister også fremover vi l komme til  disse huse når de får kendskab 

til at nabohuset fremover vi l danne ramme for adfærdsvanskelige og kriminelle unge mennesker? Vi 

blev for ca. 2 år siden inviteret ind til Hr. Bent Vestergaard. Han vil le vise os hvordan hans hus var bievet 

renoveret og indrettet med værelser / lejl igheder med henblik på udlejning ti l turister. De sidste to år 

har jo ikke været et opadgående marked for udlejning hvilke al le i området har kunnet konstatere. 

Denne svigtende/ budgetterede indtægtskilde kunne måske vare en årsag t il at Hr. Bent Vestergård 

nu forsøger at ændre s in familiebolig ti l en erhvervsejendom? 

 

Da der i denne sagsbehandling er flere ukiare punkter og nogle meget modstridende oplysninger ønsker 

vi med denne henvendelse at få en fyldestgørende redegorelse for Byrådets stiliingtagen til denne sag. 

Vi ønsker frem for alt at folkevalgte politikere virkelig har mands mod til at være deres opgave voksen. At 

lade sig diktere af embedsmænd til at gå mod sin egen overbevisning er, som t idl igere nævnt , direkte 

skæmmende for vort  demokrati. 

 

Vi ser frem til sagens behandiing torsdag den 3. februar 2011 og håber der at alle sagens akter kommer på 

bordet. Vi vil under alle omstændigheder meget intensivt folge op på sagens videre forløb.  

 

Skagen, den 29. januar 2011 

 

Med venlig hilsen 

Bodil og Palle Nielsen  

Markvej 27 B 

9990 Skagen 
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Skriftligt svar til borger 

 

 

Bodil og Palle Nielsen 

Markvej 27 B 

9990 Skagen 

   

 

 

 

 

Opholdsstedet Skagen, Markvej 38, Skagen   

 

Tak for Jeres henvendelse til Byrådet i brev af 29. januar 2011. Sagen behandles både i Børne - og 

Kulturforvaltningen og i Center for Teknik og Miljø, som har haft lejlighed til at redegøre for sagen.  

 

Børne- og Kulturforvaltningen varetager vurderinger vedrørende opholdsstedets pædag ogiske, fysiske, 

organisatoriske, driftsmæssige samt økonomiske forhold i relation til Lov om social service, mens Center for 

Teknik og Miljø varetager forhold vedrørende opholdstedets beliggenhed og eventuelle bygningsmæssige 

aspekter i henhold til plan- og byggelovgivningen.  Bestemmelserne i Lov om social service vedrørende 

opholdssteder (tidligere § 142.5, fra 1. januar 2011 § 142.7 og § 14) vedrører således alene opholdsstedets 

pædagogiske, fysiske, organisatoriske, driftsmæssige samt økonomiske forhold. Til bestemmelserne knytter 

sig nærmere regler og forskrifter fra socialministeriet.  

 

Afgørelser om godkendelse af et opholdssted, kan gyldigt alene træffes på baggrund af oplysninger om de i 

lovgivningen fastsatte forhold. Andre forhold, som eksempelvis lokale ønsker eller behov, er ikke en lovlig 

begrundelse for afgørelse. Dette vilkår er gældende for såvel kommunens administration som politikere.  

 

Den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) udfører blandt andet opgaver med 

sagsbehandling vedrørende godkendelse af samt tilsyn med private botilbud for voksne og opholdssteder for 

børn og unge. Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse af Opholdsstedet Skagen er således truffet på 

baggrund af indstilling fra GOT og på baggrund af det relevante sagsmateriale. Der foreligger klare 

opgavebeskrivelser for GOT og kompetenceplan for kompetenceniveauerne i Frederikshavn Kommune.  

 

Det er Center for Teknik og Miljø, som foretager vurderinger i forhold til plangrundlaget for området, og 

Centret har redegjort for, at der i 2009 er foretaget nøje vurderinger af Opholdsstedet Skagen i forhold til det 

plangrundlag, som gælder for området. Centret har, blandt andet ud fra møder med Opholdsstedet Skagen, 

konkrete udtalelser fra GOT og LOS (Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud) 

samt ud fra principperne som fastlagt ved Naturklagenævnets praksis. Der vedlægges kopi af 3 afgørelser 

fra Naturklagenævnet fra henholdsvis 2002, 2005 og 2009, som illustrerer praksis på området.  

. 

 

Det er herefter samlet vurderet, at Opholdsstedet Skagen kan rummes indenfor en planlægningsmæssig 

ramme som udlægger området til boligformål og som derfor lovligt kan indpasses i et boligområde uden, at 

karakteren af boligområdet ændres.  

 

I Center for Teknik og Miljøs vurdering har det blandt andet været afgørende at,  
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 hovedformålet er at stedet skal fungere som en bolig/hjem under familielignende forhold for et antal 

unge med længerevarende ophold og  

 det tilknyttede personale primært skal varetage forældrelignende, opdragende funktioner 

 hovedformålet er at styrke de unges sociale kompetencer i et bolig - og nærmiljø som mest muligt 

svarer til en normal familiesituation med en fast struktureret dagrytme således, at deres dagligdag 

normaliseres mest muligt.  

 opholdsstedet ikke skal fungere som en behandlingsinstitution og der skal ikke foregå lægelig, 

medicinsk eller terapeutisk behandling på stedet  

 

På denne baggrund har Center for Teknik og Miljø vurderet, at Opholdsstedet Skagen ikke strider mod 

kommuneplanens rammer for området.   

 

Center for Teknik og Miljø har også vurderet forholdet til lokalplanpligt, jf. planlovens § 13, stk. 2, og har 

fundet, at denne type opholdssted ikke kræver udarbejdelse af lokalplan, idet der, jf. ovenstående 

redegørelse, er tale om, at den eksisterende boligbebyggelse fortsat skal anvendes til boligformål.  

 

Endelig har Center for Teknik og Miljø vurderet, at der efter det oplyste, ikke skal foretages 

bygningsmæssige ændringer som kræver tilladelse eller dispensation i henhold til byggelovgivningen. 

 

Det er derfor kommunens opfattelse, at etableringen af Opholdsstedet Skagen ikke kræver tilladelser eller 

dispensationer i forhold til den plan- og byggelovgivning som kommunen varetager og der har derfor ikke 

været grundlag for at foretage en videre politisk behandling af disse forhold.  

 

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Børne - og Kulturforvaltningen ved 

afdelingsleder Birgitte Ammitzbøll på tl f. 9845 5125 eller Center for Teknik og Miljø ved planlægger Lars 

Lynderup på tlf. 9845 6376.   

 

Det er muligt at lytte til spørgsmålet og besvarelse heraf via kommunens hjemmeside www.frederikshavn.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lars Møller Jane Wiis 

Borgmester Kommunaldirektør 
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1. Forslag til Lokalplan SKA.F.03.01.01 - hotel og 

ferielejligheder, Vestre Strandvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget traf den 28. september 2010 beslutning om, at der 

udarbejdes ny lokalplan for Hotel Lille Nord, Vestre Strandvej i Skagen, med 

henblik på at få hotelpligten nedlagt for 25 hotelferielejligheder. Baggrunden for 

ønsket om ændringen er, at der uden for højsæsonen er overkapacitet af 

hotelværelser i Skagen, så hotellet i perioder har måttet lukke.  

  

Hotellet blev ved Lokalplan 203-C i 2007 ombygget og suppleret med nye 

bygninger, så det i dag består af 23 hotelværelser og 25 hotelferielejligheder fordelt 

på henholdsvis bevaringsværdige og nye bygninger. Med lokalplanen fastholdes de 

23 hotelværelser til hotelværelser og de 25 hotelferielejligheder konverteres til 

ferielejligheder eller fastholdes helt eller delvist til hotelferielejligheder 

  

Til hotellet er knyttet restaurant og i forbindelse med nybyggeriet i 2007 blev 

der indrettet en p-kælder. Med lokalplanen kan bygningskomplekset ikke udbygges 

yderligere. 

  

Det er vurderet, at der med den delvist ændrede anvendelse af området til 

ferieboliger skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen ledsages 

derfor af et kommuneplantillæg 09.25, der giver mulighed for indretning med 

ferieboliger. Med lokalplanens endelige vedtagelse ophæves lokalplan 203-C for 

området.  

  

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, hvilket betyder, at 

lokalplanen som udgangspunkt skal ledsages af en redegørelse for projektets 

visuelle påvirkning af omgivelserne. Lokalplanområdet er fuldt udbygget, og der 

vurderes derfor ikke at være behov for en nærmere redegørelse.  

  

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 Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA.F.03.01.01 og forslag til 

Kommuneplantillæg nr. 09.25 fremlægges i offentlig høring.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. februar 2011  

Anbefales. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/359 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. februar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen. Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lars 

Kringelholt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat fra PMU den 28. september 2010 (dok.nr.8074/11) 

Bilag 2 - Forslag Lokalplan SKA.F.03.01.01 (dok.nr.14786/11) 
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2. Lokalplan og VVM-redegørelse for vindmøller ved 

Kragelund 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. november 2010, at der skulle 

igangsættes planlægning for opstilling af to nye vindmøller ved ejendommen 

Kragelund, i overensstemmelse med den indsendte ansøgning herom. Der 

blev ansøgt om at opstille to nye 2 MV-møller med totalhøjde på 107 m i det 

eksisterende vindmølleområde. Udvalget besluttede, at  plangrundlaget skulle 

udarbejdes således, at der skabes mulighed for at vindmølleområdet på sigt kan 

indeholde tre vindmøller, der i højde og opstillingsmønster harmonerer med de to 

nye vindmøller.  

  

På baggrund heraf har Teknisk Forvaltning, i samarbejde med ansøger, 

udarbejdet miljørapport (VVM-redegørelse og miljøvurdering), lokalplan samt 

kommuneplantillæg.  

  

Forud for udarbejdelsen af VVM-redegørelsen blev der afholdt en 

foroffentlighedsfase på to uger i perioden fra den 1. - 15. december 2010. I 

foroffentlighedsfasen var der offentliggjort et debatoplæg for vindmølleprojektet.  

  

I løbet af foroffentlighedsfasen indkom der én bemærkning fra en borger, med bl.a 

forslag til fotostandpunkt syd for Sæby ved motorvejen samt nedtagning af 

eksisterende møller. Forvaltningen vurderer dog, at de visualiseringer, som indgår i 

miljørapporten, giver et retsvisende billede af møllernes visuelle påvirkning af 

landskabet. Med hensyn til nedtagning af eksisterende møller kan det nævnes, 

at de to møller vest for de tre nye fortsat kan drives sideløbende med de tre nye, 

indtil de er udtjente, hvorefter de ikke må erstattes af nye på stedet.  

  

Forslag til lokalplan muliggør, at området kan anvendes til lanbdbrugsdrift og 

vindmølledrift. Der kan opføres tre vindmøller, der er ens. Der kan 

desuden anlægges tilhørende, arbejds- og vendepladser, samt op til tre teknik-

/kabelskabe eller tilsvarende tekniske anlæg, der er nødvendige for møllernes drift.  

  

Vejadgang til lokalplanområdet vil ske ad Marsvej og Østkystvejen. Vejadgangen til 

vindmøllerne vil ske ad nye og eksisterende markveje, der anlægges som grusveje.  

  

Lokalplanen sikrer, at møllerne opstilles på en lige linie med en indbyrdes afstand 

på ca. 300 meter. Harmoniforholdet - forholdet mellem navhøjde og rotordiameter - 

skal være ens og ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35.  

  

VVM-redegørelsen og miljøvurderingen skal belyse anlæggets virkninger på 

miljøet, herunder konsekvenserne for natur og landskab, de visuelle konsekvenser 

af møllernes opførelse samt støj og skygge. Der fremgår af VVM-redegørelsen, at 

en realisering af lokalplanen bl.a. vil betyde, at  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6025 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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 Det vurderes på baggrund af visualiseringerne, at de i alt 5 møller fra nogle 

lokaliteter fremstår ret harmoniske, mens de fra andre steder vurderes som 

disharmoniske, og generelt kan den trapez -formede opstilling ikke 

betragtes som et let-opfatteligt opstillingsmønster  

 Projektforslaget har en positiv effekt i forhold til de eksisterende rammer 

angående støjpåvirkning af naboerne, hvilket skyldes, at tre eksisterende 

møller i projektforslaget foreslås nedrevet  

 To ejendomme får skyggepåvirkninger som konsekvens af dette projekt i 

mere end 10 timer om året. Ved den ejendom, der får den største 

skyggepåvirkning, er der tale om potentielt knap 20 timers årlig skyggetid. 

For begge ejendomme vil der være tale om skyggekast i eftermiddags- og 

aftentimerne  

 Projektforslagets tre møller vil medføre en reduktion på ca. 120.000 ton 

CO2 i løbet af en 20-årig levetid  

 Projektforslagets møller medfører desuden en reduktion i udledning af SO2 

på ca. 14 tons over en 20-årig periode. Møllerne i projektforslaget giver 

endvidere en reduktion i udledningen af NOx på ca. 90 tons over 20 år  

 De eneste dyrearter der kan tænkes påvirket af møllerne i driftsfasen er 

flagermus. Påvirkningern vurderes dog ikke at være væsentlig  

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

Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.T.04.13.01 - Vindmøller 

ved Kragelund samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.26 med VVM-

redegørelse og miljøvurdering udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. februar 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. februar 2011 

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen. Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lars 

Kringelholt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan P SAE.T.04.13.01 - Vindmøller ved Kragelund (dok.nr.8888/11) 

Bilag 2 - Miljørapport februar 2011 (dok.nr.8896/11) 

Bilag 3 - Appendiks 1 (dok.nr.8899/11) 

Bilag 4 - Appendiks 2 (dok.nr.8902/11) 

Bilag 5 - Appendiks 3 (dok.nr.8903/11) 

Bilag 6 - Appendiks 4 (dok.nr.8907/11) 

Bilag 7 - Appendiks 5 (dok.nr.8909/11) 
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3. Tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelse mellem 

tidligere amtsvandløb og kommunevandløb i Frederikshavn 

Kommune  

 

Sagsfremstilling 

Den 28. april 2010 godkendte byrådet at Tillægsregulativ for samordning af 

vedligeholdelse mellem tidligere amtsvandløb og kommunevandløb i Frederikshavn 

Kommune blev sendt i offentlig høring i 8 uger. Der kom kun een indsigelse 

vedrørende Skærum Å, men efter snak med indsigeren om fortolkning af de 

foreslåede nye vedligeholdelsesbestemmelser erklærede lodsejeren sig tilfreds. I 

byrådets godkendelse var indeholdt, at godkendelsen var endelig, hvis ikke der 

kom indsigelser, der krævede ændringer.  

  

Der kom ikke indsigelser, der krævede ændringer. Tillægsregulativet blev herefter 

sendt til godkendelse hos Miljøcenter Aalborg for så vidt angår bestemmelserne for 

de tidligere amtsvandløb. Miljøcenter Aalborg har den 12. november 2010 

godkendt tillægsregulativet. 

  

Tillægsregulativet må hermed betragtes som godkendt. Der skal dog fastlægges en 

dato for den endelige vedtagelse af tillægsregulativet. Datoen foreslås fastsat som 

datoen for orientering af byrådet den 28. februar 2011. Den endelige godkendelse 

koordineres med Hjørring og Brønderslev Kommuner. 

 

Juridiske konsekvenser 

Tillægsregulativets træder i kraft, og vandløbene vil i år 2011 og fremover blive 

vedligeholdt efter de nye samordnede vedligeholdelsesbestemmelser i 

tillægsregulativet.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at tillægsregulativet godkendes 

endeligt med ikrafttrædelsesdato 28. februar 2011 - ikrafttrædelsen annonceres. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. februar 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. februar 2011 

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen. Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lars 

Kringelholt.  

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/7088 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: kekv 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Bilag 1 - Tillægsregulativ Samordning 2010 (dok.nr.81656/10) 

Bilag 2 - Godkendelse af tillægsregulativ - Miljøministeriet (dok.nr.17011/11) 
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4. Prioritering af afsatte midler til folkeskolernes planlagte 

bygningsvedligehold 2011 og frigivelse af rådighedsbeløb 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes investeringsoversigt for 2011 er der afsat 13,728 mio. 

kr. til planlagt vedligeholdelse af folkeskolernes bygninger.  

  

Teknisk Service, Ejendomsfunktionen, har udarbejdet prioriteret budgetforslag for 

budgetområdet: Planlagt vedligeholdelse for folkeskoler. Budgetram men indstilles 

efter følgende fordelingsnøgle:  

         Afhjælpende vedligehold (skolernes eget driftsbudget)  

         Oprettende vedligehold, 18 % 2.478.000 kr.  

         Forebyggende vedligehold, 82 % 11.250.000 kr.  

  

Det anbefales således at de 18 % til oprettende vedligehold alene prioriteres til 

opretning af de skoler, hvor der kan adstedkomme Arbejdstilsyns påbud (AT 

påbud), og ellers afhjælpe uforudsete problemstillinger, og de 82 % prioriteres til 

almindeligt forebyggende vedligehold på kommunens skoler. De 18 % til 

oprettende vedligehold kan vise sig at være for lidt, idet Arbejdstilsynets besøg på 

skoler de seneste år, har betydet behov for større investeringer under oprettende 

vedligehold.  

  

Oprettende vedligehold  

Budgetsum for oprettende vedligehold prioriteres til at følge 

skoleudviklingsplanerne og løsning af AT påbud for:  

 AT opgaver  

 Pludselige eller uforudsete opgaver  
 Følgeopgaver, som ikke har kunnet forudses  

Forebyggende vedligehold  

Grundlaget for prioritering, bygger på den gennemførte bygningsgennemgang, 

samt tilbagemeldinger fra brugere og forvaltninger. Opgaver er valgt ud fra 

følgende 5 prioriteringer: 

 Prioritet 1 - lovbefalede krav  

 Prioritet 2 - sikring af bygningernes brugere (hvor disse kan medføre 
personrisici eller fare, hvis fejl og mangler får lov til at udvikle sig)  

 Prioritet 3 - udvendig forebyggende vedligehold  

 Prioritet 4 - indvendig forebyggende vedligehold  

 Prioritet 5 - bygningsmæssige forbedringer (energibesparelser, indeklima, 
forbedring af funktionsforhold, ønsker)  

Bygningsmæssige ændringer forårsaget af skolestrukturændringer er ikke indeholdt 

i prioritering, da dette ikke er muligt med den økonomiske ramme, som er afsat i 

budget 2011, og ligger også uden for det grundlag, som budgettet dækker.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/240 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: anjo 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget via 

Økonomiudvalget anbefaler Frederikshavn Byråd, at det afsatte rådighedsbeløb på 

13,728 mio. kr. frigives til planlagt bygningsvedligehold for folkeskolerne, ud fra 

prioriteringen som nævnt i sagsfremstilling og vedhæftet bilag.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Anders Broholm  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. februar 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. februar 2011 

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen. Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lars 

Kringelholt.  

 

Bilag 

Årsrapport skolebygninger - med henblik på vedligeholdelse 2011 (dok.nr.8709/11) 
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5. Frigivelse af P - fondsmidler - udearealer Kappelborg 

 

Sagsfremstilling 

Styregruppen for Kappelborg søger om frigivelse af p- fondsmidler til etablering af 

parkeringsplads ved Kappelborg.  

  

Der er projekteret 19 parkeringspladser, 16 parkeringspladser heraf 2 

handicappladser med indkørsel fra Skolevej og 3 handicappladser ved Nørreled.  

  

Prisen for etablering af 19 parkeringspladser udgør i alt 800.000 kr.  

  

Der er fra ejendomme i Skagen bymidte indbetalt 870.000 kr. til p-fonden. Disse 

midler ligger i kommunens kassebeholdning. 

  

Ifølge parkeringsfonden Skagen skal kommunen, senest 5 år efter et bidrag er 

indbetalt, etablere et tilsvarende antal parkeringspladser med hensigtsmæssig 

placering i forhold til den bidragydende ejendom og så tæt på denne som muligt. 

Såfremt midlerne ikke anvendes til p-pladser inden for 5 år, skal beløbet betales 

tilbage til bidragsyderen.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille overfor byrådet, at der 

etableres 19 parkeringspladser ved Kappelborg og at der optages og frigives et 

rådighedsbeløb til anlægsudgiften på 800.000 kr. til etableringen af 

parkeringspladserne. Rådighedsbeløbet finansie res af kommunens likvide midler.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Godkendt.  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. februar 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. februar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen. Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lars 

Kringelholt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6400 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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6. Frigivelse af anlægstilskud til museer 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes budget for  2011 er der på investeringsoversigten for 

Kultur- og Fritidsudvalget afsat anlægsmidler til anlægstilskud indenfor 

Museumsområdet. 

  

Anlægsmidlerne beløber sig til 600.000 kr.  

 

Indstilling 

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

anbefaler byrådet via Økonomiudvalget at frigive anlægsmidlerne.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. februar 2011  

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at frigive 

midlerne.  

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. februar 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. februar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen. Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lars 

Kringelholt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2512 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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7. Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garantistillelse 

- helhedsplaner for 2 almene boligafdelinger, Trindelvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede på møde den 13. oktober 2010 at indstille til Landsbyggefonden 

at godkende de endelige helhedsplaner for Grenen Boligforening, afdeling 10, 

Trindelvej 54-90 og for Skagen Boligforening af 1952, afdeling 2, Trindelvej 8-42 og 

44-52.  

  

Helhedsplanerne er nu godkendt af Landsbyggefonden, og der anmodes derfor om 

godkendelse af låneoptagelse og kommunal garantistillelse. Garantistillelsen 

er foreløbigt anslået, og de endelige garantisummer vil først foreligge, når 

helhedsplanerne er gennemført.  

  

Grenen Boligforening anmoder om 

 godkendelse af 2 lån på henholdsvis 26.125.000 kr. og 41.086.000 kr., og 

om  

 garantistillelser (foreløbigt anslået) på henholdsvis 35,71 % (svarende til en 

garantisum på 9.330.554 kr.) for lånet på 26.125.000 kr. og 100 % for lånet 

på 41.086.000 kr.  

  

Skagen Boligforening af 1952 anmoder om 

 godkendelse af 2 lån på henholdsvis 26.430.000 kr. og 12.883.000 kr., og 

om  

 garantistillelse (foreløbigt anslået) på 49,44 % for så vidt angår lånet 

på 26.430.000 kr (svarende til en garantisum på 13.066.992 kr.).  Der stilles 

indtil videre ikke krav om garantistillelse for lånet på 12.883.000 kr.  

  

Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af de nævnte garantisummer.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Garantistillelserne påvirker ikke kommunens låneramme.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget 

at anbefale overfor byrådet, at  

 de almene boligorganisationers låneoptagelse godkendes som ansøgt  

 garantistillelserne godkendes som ansøgt, idet der ikke herved er taget 

stilling til om en eventuel anmodning om forhøjelse af garantierne vil kunne 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14720 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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imødekommes  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 16. februar 2011  
Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. februar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen. Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lars 

Kringelholt.  
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8. Godkendelse af forhøjelse af garantistillelse for 

realkreditlån, 30 almene plejeboliger, "Koktvedparken", 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet har i 2009 godkendt Boligforeningen Vesterports byggeregnskab for 30 

plejeboliger med tilhørende servicearealer.  

  

Der er nu sket slutfinansiering af bygggeriet, hvilket medfører, at den kommunale 

garanti for realkreditlånet (efter de dagældende regler herom) skal forhøjes, idet 

realkreditlånet er forhøjet med 75.000 kr.  

  

Garantistillelsen udgør 28,57 % af lånets hovedstol, som nu er 37.182.000 kr., 

mens hovedstolen ved godkendelse af skema B var  31.107.000 kr., svarende til en 

forhøjelse af garantibeløbet på 21.427 kr.    

 

Økonomiske konsekvenser  

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale 

overfor byrådet, at der stilles en garanti overfor Nykredit på 28,57 % af lånets 

hovedstol på 37.182.000 kr., svarende til et garantibeløb på 10.622.897 kr. 

(forøgelse på 21.427 kr.).  

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. februar 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. februar 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen. Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lars 

Kringelholt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14607 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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9. Årsregnskab 2009-2010 - Frederikshavn Ungdomskollegium 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn 

Ungdomskollegium fremsender til Frederikshavn byråd som tilsynsmyndighed 

kollegiets regnskab for perioden 1. august 2009 – 31. juli 2010 bilagt 

bestyrelsesberetning og revisionsprotokol.  

  

Årsregnskabet udviser et underskud på 1.447.301 kr., der er overført til kollegiets 

tabs- og vindingskonto.  

   

Underskuddet skyldes primært fald i lejeindtægter samt væsentlige ubudgetterede 

udgifter til vedligeholdelse - herunder udgifter til begyndende lovliggørelse af 

kollegiets IT-anlæg og EL-anlæg - samt utilstrækkelige henlæggelser til renovering 

af kollegiets vaskerier og kloaksystemer og ombygning af kælderindgange. 

Endvidere har eengangsudgifter i forbindelse med forretningsførerskift påvirket 

resultatet negativt.  

   

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 

forbehold. 

  

Årsregnskabet er godkendt af kollegiets bestyrelse i møde den 14. december 2010.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at årsregnskabet godkendes med bemærkning, at 

ungdomsboligorganisationens opsamlede underskud må afvikles over maksimalt 

10 år.  

  

Af hensyn til kollegiets fortsatte beståen må bestyrelsen tage vare på, at der 

fremover skabes balance mellem udgifter og indtægter og til stadighed fokusere på 

minimering af lejetab, energibesparende foranstaltninger og driftstilpasninger.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. februar 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. februar 2011  

Godkendt.  

Bruno Müller opfordrer bestyrelsen til at etablere samarbejde med de almene 

boligforeninger med henblik på at rette op på udlejningsvanskelighederne.  

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen. Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lars 

Kringelholt.  

 

Bilag 

Økonomicentrets kommentarer (dok.nr.12649/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/118 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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10. Frederikshavn Kommunes udbudsstrategi 

 

Sagsfremstilling 

I medfør af kommunalstyrelsesloven § 62 b skal byrådet udarbejde en 

udbudsstrategi, som indeholder en vurdering af, på hvilke driftsområder udbud 

påtænkes anvendt, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Udbudsstrategien 

skal være vedtaget af byrådet senest ved udgangen af funktionsperiodens første 

år.  

  

Indkøbskontoret har på denne baggrund udarbejdet forslag til Frederikshavn 

Kommunes udbudsstrategi, baseret på de driftsområder, der er planlagt 

konkurrenceudsat i byrådets funktionsperiode.  

  

Udbudsstrategien tager udgangspunkt i, at opgaverne beskrives og defineres forud 

for konkurrenceudsættelse, således at kommunens kvalitetsniveau for ydelserne 

bliver synliggjort både for borgeren, men også for politikerne og administrationen. 

Udbudsstrategien er ikke et udtryk for en holdning til, hvorvidt opgaven skal løses 

af offentligt eller privat leverandører. Det væsentlige er, at  kvaliteten og prisen af 

kommunens ydelser er i orden. Udbud af en kommunal opgave er blot en 

afprøvning af, hvor opgaven med fordel kan placeres.   

   

Udbudsstrategien skal ses som et supplement til kommunens indkøbspolitik og 

indkøbsstrategi.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende 

udbudsstrategien.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. februar 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. februar 2011  

Byrådets flertal godkender indstillingen.  

  

Peter Laigaard kan ikke tiltræde indstillingen. 

  

Venstre og Dansk Folkeparti bemærker, at de ønsker undersøgt muligheden for at 

sende flere opgaveområder i udbud. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen. Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lars 

Kringelholt.  

 

Bilag 

Udbudsstrategi (dok.nr.145239/10) 

 
 Åben sag 
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11. Ansøgning om frikommunestatus 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne aftalte i forbindelse med 

finanslovsaftalen for 2011, at der skal udvælges fem frikommuner, som i en 

forsøgsperiode kan opnå vidtgående fritagelser fra statslig regulering. 

Frikommuneforsøget er et led i regeringens afbureaukratiseringsplan og vil løbe i 

en fireårig periode fra 2012.  

  

Målet er at opnå en bedre ressourceanvendelse med mere tid til de kommunale 

kerneopgaver ved at komme unødvendige dokumentations- og proceskrav til livs. 

Et andet formål med forsøget er at tydeliggøre det politiske ansvar for opgavernes 

tilrettelæggelse og skabe øget handlerum for politisk ledelse med fokus på 

borgernes behov og præferencer.  

  

Det er besluttet fra Indenrigsministeriet, at frikommuneforsøget samlet set ikke må 

medføre øgede udgifter for kommunen. Frikommunerne må heller ikke have 

økonomiske fordele på bekostning af andre kommuner eller staten. 

  

Direktionen har i dialog med centercheferne vurderet relevante fagområder, hvor 

der kunne søges om frikommunestatus. Et frikommuneforsøg vil desuden indebære 

et væsentligt administrativt merarbejde i form af forsøgsbeskrivelser, 

afrapporteringer og evalueringer i den fireårige periode, som forsøget løber. Disse 

dokumentationskrav er stillet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet som en 

forudsætning for deltagelse i forsøget.  

  

I en afvejning af de lovgivningsmæssige begrænsninger, kommunen arbejder 

under og det administrative merarbejde frikommuneforsøget vil medføre, har 

Direktionen valgt at fokusere på ét område, hvor Frederikshavn Kommune med 

fordel kan udfordre den statslige regulering.  

  

Frederikshavn Kommune har som følge af virksomhedslukninger og generel 

nedgang hos erhvervslivet oplevet en stigning i antallet af ledige. Der er i det 

seneste 1½ år arbejdet intenst med at udvikle og implementere en vækststrategi, 

der skal koble erhvervs -, beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Formålet 

hermed er hurtigst muligt at få de ledige i beskæftigelse og samtidig sikre 

nyudvikling af det lokale erhvervsliv. Indsatsen har blandt andet betydet, at 

Frederikshavn Kommune er blevet bevilliget 55 mio. kr. fra Globaliseringsfonden til 

kompetenceudvikling af de ledige fra Man Diesel og Martin Professional.  

  

Lovgivningen er imidlertid i dag indrettet således, at beskæftigelses- og 

uddannelsesområderne holdes skarpt adskilte. Sammenholdt med regler i 

lovgivningen om aldersgrupper, målgrupper og tidsfrister bliver konsekvensen, at 

det er vanskeligt at få det fulde udbytte af globaliseringsmidlerne, og at Jobcenteret 

ikke har mulighed for at give de ledige den uddannelse, der er nødvendig for hurtigt 
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at få dem i beskæftigelse igen.  

  

Frederikshavn Kommune ønsker derfor at udfordre detailstyringen på 

beskæftigelsesområdet, så der kan ske en tilpasning til de lokale udfordringer, og 

der kan ske en hensigtsmæssig planlægning af opkvalificeringsindsatsen, så man 

kan få mest muligt udbytte af de 55 mio. kr. fra Globaliseringsfonden. Særligt 

interessant er uddannelsesindsatsen for de ledige under 30 år samt muligheden for 

en mere fleksibel kobling og udnyttelse af projektmidler fra forskellige puljer.  

  

Udformningen af det konkrete forsøg sker i samarbejde med Beskæftigelsesregion 

Nordjylland og Morsø Kommune, som på mange områder står med de samme 

udfordringer som Frederikshavn Kommune. 

  

I udvælgelsen af de fem frikommuner vil der blive lagt vægt på den politiske 

opbakning, forsøgenes landsdækkende perspektiv, ansøgernes ambitionsniveau i 

forhold til målsætninger og forventede resultater samt ud fra et hensyn til variation i 

geografisk placering og størrelse. 

  

Udvælgelsen af de fem frikommuner foregår i to runder. Først indsender alle 

interesserede kommuner skitser til påtænkte forsøg. Efter denne prækvalifikation 

indsender de fem udvalgte kommuner egentlige deltaljerede ansøgninger om 

konkrete forsøg. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Byrådet på baggrund af det skitserede forslag træffer 

beslutning om, hvorvidt Frederikshavn Kommune skal søge om at blive 

frikommune. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. februar 2011  

Der fremsendes ansøgning om frikommunestatus som foreslået i 

sagsfremstillingen. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen. Frode Thule Jensen, i stedet mødte Lars 

Kringelholt.  

 

Bilag 

Uddybende notat om fritagelse fra regler på beskæftigelsesområdet (dok.nr.17954/11) 
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12. Tildeling af kontrakter efter udbud af skole- og 

handicapkørsel samt kørsel til læge og speciallæge 

 

 
 Lukket sag 
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 Forvaltning: BKF 

 Sbh: hhan 

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