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Spørgsmål til byrådet - 1 

  

Energibyen Frederikshavn har en målsætning om at være selvforsynende med vedvarende energi (el, varme og 

Transport ) inden udgangen af 2015 - denne målsætning virker urealistisk!  

Fjernvarmepriserne  i Frederikshavn hører til "i den dyre ende".  

Energi og miljøpolitik er et vigtigt emne, derfor følgende spørgsmål:  

  

1. Hvor mange penge er der investeret i Energibyen Frederikshavn?  

2. Hvilke resultater er konkret opnået? 

3. Hvor stort er det samlede årlige energiforbrug til el, varme og transport inden for det udpegede 

geografiske område under Energibyen Frederikshavn (målt i watt)?  

4. Hvor stor en energimængde skal den enkelte vedvarende energikilde (sol, vind, biomasse) levere 

(målt i watt) for at komme op på hundrede procent selvforsyning, sådan som målet foreskriver? Hvad 

er status nu (i watt og %)? 

5. Hvilke planmæssige initiativer har byrådet truffet for at udvikle fjernvarmen i Frederikshavn by? 

6. Hvad er energi-målsætningen for den øvrige del af kommunen (ud over Energibyen Frederikshavn), 

og hvilke planmæssige initiativer er der planlagt og iværksat her?  

7. Hvad er energi-målsætningen for den samlede Frederikshavn Kommune?  

8. I oplæg til Energibyen Frederikshavn nævnes 10 konkrete aktiviteter:   

o 8.000 m
2
 solfanger,  

o megavarmepumpe på spildevandsanlægget,  

o Det grønne hus, Energi- og miljøskole,  

o 6 nye havvindmøller,  

o biogasanlæg,  

o 3D visualisering- og beregningsmodul,  

o bølgeenergi og endelig  

o Partnerskabsaftale med DONG Energy og Better Place. Hvor meget energi skal hver af 

disse initiativer levere til den samlede plan? Hvad er iværksat i regi "Energibyen 

Frederikshavn", og hvad leverer de enkelte anlæg her og nu, ca. halvvejs henne i 

planperioden (målt i watt)? 

9. I oplæg til Energibyen Frederikshavn nævnes, at der skal ske besparelser på 25 % på 

varmeforbruget i bygninger - offentlige, private og industri. Hvad er status (i watt og %)?  

10.  Grøn transport - hvad er planlagt og hvad er udført? Hvor tæt er vi på målet (angivet med tal og 

procent)? 

11.  Har byrådet forventning om at den udmeldte hovedmålsætning for Energibyen Frederikshavn - om at 

være selvforsynende med energi inden udgangen af 2015 - indfries inden fristens udløb? 

På forhånd tak for svar! 

  

Med venlig hilsen 

  

Helge Lundgaard 

Gl. Kirkesti 6 

9990 Skagen 

helu@pc.dk 

mailto:helu@pc.dk
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Frederikshavn Byråd 

 

25. maj  2011 

 

Helge Lundgaard 

Gl. Kirkesti 6 

9990 Skagen 

 

helu@pc.dk 

Skriftligt svar på spørgsmål til Frederikshavn Byråd   

 

Spørgsmål: Energibyen Frederikshavn har en målsætning om at være selvforsynende med vedvarende energi (el, 

varme og Transport) inden udgangen af 2015 - denne målsætning virker urealistisk!  

Svar: På Området Transport har Energibyen Frederikshavn til opgave at facilitere en kvantitativ tilsvarende mængde 

bæredygtigt brændsel til erstatning af transportens eksisterende fossile brændselsforbrug, målt i 2007 i det geografisk 

afgrænsede område, som kaldes Energibyen Frederikshavn. 

Målet er at ved udgangen af 2015 vil der blive produceret tilstrækkelig mængde vedvarende energi (biogas/biobenzin 

og/eller el) til at dække transportbehovet i Energibyen Frederikshavn.  Det forforventes ikke, at alle biler bliver 

omstillet til vedvarende energi (borgerne kan ikke tvinges til at anvende VE-brændsler), ligesom det ikke forventes at 

være muligt i alle tilfælde at tanke biobenzin, når biler fra Frederikshavn befinder sig i andre dele af landet. 

Skibstransport er ikke medregnet. Derimod forventes det, at der ved udgangen af 2015, at der kører enkelte 

rollemodeller rundt fx el-biler.  

1. Hvor mange penge er der investeret i Energibyen Frederikshavn? 

Driftsbudget 

Energibyen Frederikshavn er et erhvervsdrivende udviklingsprojekt under Frederikshavn Kommune med et 

kommunalt budget til drift af et sekretariat, bestående af en projektchef, en projektmedarbejder og en halv sekretær-

funktion.  

Ifølge Frederikshavn Kommunes ”Budgetforlig for året 2010 og overslagsårene 2011 og 2012 ” har Energibyen et 

årsbudget på 2.534.000 kr., heraf 1.003.100 kr. via egne indtægter, det vil sige, at Frederikshavn Kommune har afsat 

et nettobudget til Energibyen på 1.530.900 kr. i 2011 og 2012.  

Udefrakommende midler/ vedvarende energiudviklingsprojekter      

1. Vækstforum har støttet projektets indledningsfase og udarbejdelse af forretningsplan med 250.000 kr. mod 

50% egenfinansiering. det samlede projektbudget udgjorde 500.000 kr.  

2. For projektperioden 2008 – 2011 bevilgede Energinet.dk økonomisk støtte til Energibyen Frederikshavn 

svarende til 1.998.050 kr. med den betingelse, at der resterende projektbudget på 4.008.900 kr. sker via 

egenfinansiering. Det samlede projektbudget udgør kr. 6.006.950, hvor Ålborg Universitets andel i projektet 

alene udgør kr. 3.964.150.   

3. Vækstforum Nordjylland besluttede også at støtte projektet Energibyen Frederikshavn med kr. 2.480.000, 

svarende til 50 % af det ansøgte projektbudget på kr. 4.960.000. projektperioden var 2008 – 2011. 

4. Vækstforum Nordjylland valgte i 2010 at støtte en af Energibyens delprojekter vedrørende ”fremtidens 

grønne transportbrændsler” med kr. 250.000, svarende til 50% af projektets samlede budget.  
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5. I oktober 2008 tegnede Frederikshavn Forsyning og Energibyen Frederikshavn en kontrakt med Aalborg 

Universitet på bestilling og leverance af en energiberegningsmodel og en 3-D visualiseringsmodel på 5 mio. 

kr. Begge programmer er leveret til Forsyningen. 

6. Via interreg-projektet ”Princip” leverer Energibyen i perioden 2010 – 2012 mandetimer til projektet svarende 

til kr. 330.000. Energibyens samlede budget i princip udgør 109.850 Euro (ca. kr. 824.00), heraf 65.910 Euro 

(ca. kr. 494.325) er egenfinansiering, også via mandetimer. 

7. Forsyningen Frederikshavn har i 2011 bevilget kr. 60.000 til ekstern konsulentbistand med henblik på 

realisering biogasprojektet. Energibyen bidrager selv med et tilsvarende beløb.  

8. På Forsyningens foranledning har Energibyen i samspil med Forsyningen ansat en energirådgiver primært 

rettet mod private bolie for en etårig forsøgsperiode. Ifølge aftale betaler forsyningen 50 % af rådgiverens 

lønomkostninger, mod at rådgiveren leverer CO2-besparelserne til Forsyningen.    

2. Hvilke resultater er konkret opnået? 

Energibyen Frederikshavn blev lanceret som en erhvervsfremme udviklingsprojekt, hvilket indebærer, at projektet skal 

implementeres i tæt samarbejde med erhvervslivet for at skabe vækst og beskæftigelse inden for vedvarende energi. 

Dette sker ved, at Energibyen realiserer sin vision ”100 % omlægning til vedvarende energi”.  

Processen med udarbejdelse af Forretningsplanen gjorde det klart for aktørerne bag Energibyen, hvad der skal til for, 

at Energibyens vision om omlægning af et geografisk afgrænset områdes brug af fossile brændsler til vedvarende 

energi kan blive til en virkelighed, hvordan projektet skal organiseres, og hvilke aktører, der skal medvirke. (se bilag 1 

Energibyen Frederikshavn – forretningsplan analyse og plan, oktober 2008) 

Samarbejdet med Ålborg Universitet, udover udvikling af en energiberegningsmodel og visualiseringsmo-del, 

omfattede udarbejdelse af vedvarende energiscenarier. Energiscenarierne skal betragtes som konkrete og målbare 

handlingsplaner på forskellige indsatsområder, som i detaljer beskriver, hvilke vedvarende energiressourcer, der skal 

tages i anvendelse og hvor, for at fortrænge eksisterende fossile energikilder. (se bilag 2 Udkast til scenarieplan4: 

Energiby Frederikshavn Version 4 – Scenarier for 100 % vedvarende energi i år 2015) 

Forud for udarbejdelsen af energiscenarierne er der foretaget en kortlægning af energiforbrug i det geografiske 

område, kaldet Energibyen for bl.a. at kvantificere energiproduktion og energianvendelse. Desuden er mængden af 

tilgængelige vedvarende energiressourcer kortlagt til erstatning af de fossile. Da tanken er, at de afprøvede 

vedvarende energiteknologier skal implementeres i hele kommunen efter år 2015, er der ligeledes foretaget en 

kortlægning af hele kommunens samlede CO2-emission med henblik på, at prioritere indsatsområderne, der giver 

mest miljømæssig gevinst.  

Udviklingen og realiseringen af disse værktøjer, betragtes som nødvendige delresultater for at kunne realisere 

visionen. Idet uden de værktøjer, som ovenstående processer har skabt og udviklet, var det ikke muligt at udarbejde 

konkrete handlingsplaner for de enkelte vedvarende indsatsområder. 

Energibyen er i dag det sted i den kommunale organisation, hvor al indsats inden for vedvarende energi og klima 

bliver koordineret, så der er sammenhæng i den kommunale grønne indsats. Udadtil er Energibyen Kommunens 

ansigt, hvad angår arbejdet med vedvarende energi. Der initieres og medvirkes til udviklingen af nye projekter og den 

lokale beskæftigelse indenfor realiseringen af vedvarende energi.  Energibyen er i dag en inspirationskilde, for andre 

kommuner og regioner, som henter viden om, hvordan arbejdet med omlægning fra fossilt samfund til bæredygtigt 

samfund skal tilrettelægges, organiseres og implementeres. Denne goodwill og anerkendelse anser vi også som et 

konkret resultat.  

Teknisk set bæres Energibyens vision hovedsageligt af fire søjler, Vind, biogas, affald og energibesparelser.  

Sidstnævnte er kommet til i slutningen af 2010 og videreudviklet i 2011. 

Vind: Der er indgået en aftale med Dong om etablering af 6 stk. kystnære vindmøller øst for Frederikshavn Havn. 

Projektets myndigheds- og offentlighedsfasen er overstået. Ifølge Dong bliver den første af møllerne installeret i 2012. 

De resterende bliver løbende installeret frem til 2016.  Desuden forventes den kommuna-le vindmølleplan godkendt i 
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slutningen af 2011. Hvorefter der fra 2012 og de efter følgende 3- 5 år forventes etableret en række vindmølleparker 

på land. 

Biogas: Der er udarbejdet to forundersøgelser dels et forprojekt vedrørende biogasanlæg i Frederikshavn Kommune 

udarbejdet af Niras 2009, suppleret med en yderligere konkretisering fra Biogasekretariatet ultimo 2010. I foråret 2011 

har arbejdsgruppen for biogas-produktion bestående af Frederikshavn Forsyning, Energibyen, den kommunale 

planmyndighed, Landbo-Nord i samspil med ekstern konsulent-bistand intensiveret processen med henblik på at 

etablere forudsætningerne og implementeringen for opførelsen af et stort biogasanlæg i Frederikshavn Kommune. 

Dette arbejde indeholder en kortlægning af bio-ressourcerne (primært gylle fra landbruget), projektorganisering, 

Landmændenes interesser, gylletrans-port og udkast til en finansieringsmodel for mulige investorer. 

 

Energibesparelsesindsats: 

1. Private boliger: 

Udvikling af energirenoveringsnetværket ”Energiproffer” ultimo 2010.  Lokale håndværkere har organiseret 

sig i en klynge, kaldet energi proffer”, og ladet sig efteruddanne, så renoveringsopga-verne udføres med høj 

kvalitet.  

Energibyen har udviklet et koncept for Energioptimering af beboelsesområder i byer og landsbyer. Projektet 

omfatter hele Frederikshavn Kommune og ikke kun Energibyen Frederikshavn.  Der arbejdes i 2011 med 

oplysningkampagner i øjenhøjde fx Distriktsudvalg, landsbyer og udvalgte energirenoveringsmodne 

boligkvarterer i Skagen, Sæby og Frederikshavn.  Dette efterfølges af konkret uvildig rådgivning på de 

enkelte boliger af den nyansatte energirådgiver.  Opfølgningen forventes at blive et pilotprojekt på 

energirenovering på en landsby, ansøgning behandles pt i LAG. 

2. Boligforeninger:  

Energibyen bidrager med teknisk assistance i forbindelse med boligforeningernes indsats inden for 

energioptimering af eksisterende boliger og ved valg af energirigtige teknologier i forbindelse med opførelse 

af nybyggeri. (eksempler: projekt Gammel Skagensvej, og Sæby Strand). 

3. Idrætsforeninger og øvrige foreninger, som modtager driftstilskud:  

Der arbejdes fra forår 2011 intenst på at opnå energibesparelser og omlægning til vedvarende energi, da 

energirådgivning af disse foreninger giver gode energibesparelser og samtidigt reduceres de kommunale 

udgifter til driftstilskud.  

 

3. Hvor stort er det samlede årlige energiforbrug til el, varme og transport inden for det udpegede geografiske område 

under Energibyen Frederikshavn (målt i watt)? 

 

Af Ålborg universitets senest opdaterede redegørelse ”Udkast Energi scenarie version 4 fremgår at det samlede 

energiforbrug til el, varme og transport er kortlagt til 879 GWh/år. (se bilag 2, side 11).   

 

4. Hvor stor en energimængde skal den enkelte vedvarende energikilde (sol, vind, biomasse....) levere (målt i watt) for 

at komme op på hundrede procent selvforsyning, sådan som målet foreskriver? Hvad er status nu (i watt  og %)? 

 

Alt efter, hvilken scenariemodel (se nedenstående skema), der tages i anvendelse vil den procentvise andel af 

vedvarende energi være som følger:   
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 Den procentvise andel de enkelte vedvarende energikilder bidrager med kan hermed beregnes som skemaet 

angiver: 

 

Energikilde Basis Biogasplus VPPlus Solplus Kombi Elektroly

se 

% Affald 13,13 13,57 14,05 13,19 13,76  13,0  

% Biogas 17,58 29,0 18,82 17,66 18,42 17,40  

% Halm 27,19 23,51 7,40 24,97 13,51 11,48  

% Vind 41,26 32,96 58,84 41,46 52,70 56,61  

% Sol 0,82  0,84 0,87 2,70 1,59 1,50  

I alt % 99,98 99,61 99,98 99,98 99,98 99,99 

I alt GWh  853 825 797 849 814 862 

 

Med baggrund i Kortlægningsdata fra 2007, er det samlede energiforbrug på 864 GWh, heraf 193 GWh fra 

vedvarende energi. Produktion af vedvarende energi andrager hermed 22,33% af den samlede energiproduktion.      

 

 

5. Hvilke planmæssige initiativer har byrådet truffet for at udvikle fjernvarmen i Frederikshavn by? 

Byrådets vedtagelse af Energibyens Forretningsplan og Energiscenarier betyder reelt, at Byrådet har pålagt arbejdet 

med udvikling af fjernvarmen til Energibyen Frederikshavn. Dette sker ved at Energibyen udarbejder et 

energiscenario, der muliggør flest mulige tilslutninger af varmeforbrugere til fjernvarmeforsyningen. 

 

Ifølge Energibyens varmeatlas (se bilag 3), udarbejdet af Ålborg Universitet, er der udarbejdet 3 scenarier for 

udvidelsen af fjernvarmen i Energibyen Frederikshavn: 

 

1) En del ikke-fjernvarmeforsynede bygninger inden for eksisterende fjernvarmeområder lægges om til fjernvarme. 

Dette gælder både områderne ”Frederikshavn FV” og ”Strandby FV”, og konvertering af forsyningsformerne 

elvarme, olie, kul, koks, naturgas og anden opvarmning til kollektiv fjernvarmeforsyning. Se bilag 3, side 8, tabel 

4. Forsyningsformerne ”varmepumpe” og ”biomasse” bibeholdes uændret. 
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2) Omlægning af naturgasområderne i Energibyen Frederikshavn til fjernvarme. Dette gælder både naturgas -

forsynede bygninger og alle de andre opvarmningsformer, bortset fra varmepumper og biomasse.  

3) Elling bliver omlagt fra naturgas til fjernvarme, samtidig med at der etableres en fjernvarmeledning til Elling. Der 

foretages en vurdering af investeringsomkostningerne ved forskellige strækninger. Se bilag 3, side 17, Tabel 12.   

 

6. Hvad er energi-målsætningen for den øvrige del af kommunen (ud over Energibyen Frederikshavn), og hvilke 

planmæssige initiativer er der planlagt og iværksat her? 

Energibyens overordnede målsætning er, at visionerne for Energibyen Frederikshavn skal gælde for hele 

Frederikshavn Kommune efter år 2015. Arbejdet med implementering af det store biogasanlæg åbner muligheder for 

levering af vedvarende energi til andre del af kommunen. Det samme gør sig gældende, når Kommunens 

vindmølleplan, som giver mulighed for yderligere opsætning af vindmøller i land, bliver politisk vedtaget.  Der har 

været stigende tendens i vindmølleindustrien, at de nyfabrikerede vindmøller har større installeret effekt (5-6 MW) end 

Energibyen hidtil har kalkuleret med. Det betyder, at overskydende grøn el fra møllerne kan fortrænge kommunens 

elforbrug, baseret på fossilt brændsel. Som nævnt før, omfatter energispareaktiviteterne i dag hele Frederikshavn 

kommune. 

På sigt ønsker kommunen en strategisk energiplanlægning for hele Frederikshavn Kommune, som tager 

udgangspunkt i regeringens 2050 plan (Danmarks 100 % uafhængighed af fossile brændsler i 2050), men et 

decideret planlægningsarbejde kræver en overordnet koordinering mellem staten og kommunerne, mellem samtlige 

energiproducenter og distributionsselskaber. Dette stadie er vi ikke kommet til endnu, derfor er vi afventende indtil 

staten udsteder de overordnede retningslinjer for koordineringsarbejdet. Processen forventes iværksat, når staten 

tager stilling til Klimakommissionens arbejde om grøn energi i Danmark.    

7. Hvad er energi-målsætningen for den samlede Frederikshavn Kommune? 

Se besvarelsen til spørgsmål 6. 

8. I oplæg til Energibyen Frederikshavn nævnes 10 konkrete aktiviteter:    

·         8.000 m2 solfanger,  

·         megavarmepumpe på spildevandsanlægget,  

·         Det grønne hus, Energi- og miljøskole,  

·         6 nye havvindmøller,  

·         biogasanlæg,  

·         3D visualisering- og beregningsmodul,  

·         bølgeenergi og endelig  

·         Partnerskabsaftale med DONG Energy og Better Place. Hvor meget energi skal hver af disse 

initiativer levere til den samlede plan? Hvad er iværksat i regi "Energibyen Frederikshavn", og 

hvad leverer de enkelte anlæg her og nu, ca. halvvejs henne i planperioden (målt i watt)? 

 

 8000 m2-solfanger: Anlæg af 8000 m2 solvarme, 1500 m3 varmelager samt absorptionsvarmepumpe i 

forbindelse med Strandby Kraftvarmeværk med en produktion på 3730 MWh svarende til 25% af forbruget af 

forbruger i Strandby: Investering 16 mio.kr. Absorptionsvarmepumpen forventes at hæve 

totalvirkningsgraden på kraftvarmeværket fra de nuværende 93/95 % til 98 %.  

 Megavarmepumpe på spildevandsanlægget: Etablering af varmepumpe på spildvarme fra spildevand, 

forventet el-forbrug ca. 2 GWh og varmeproduktion ca. 6 GWh/år. Investering: 5 mio.kr.  

  Det grønne hus: Energibyen kom med ideen med opførelse af det grønne hus. Projektet blev iværksat for at 

vurdere de lokale håndværkere, rådgivere og leverandørers interesse for samarbejde og klyngedannelser, 

så de sammen kunne løfte større byggeopgaver lokalt. Evaluering af dette demo-projekt og de høstede 

erfaringer heraf var medvirkende til udvikling af Energibyens boligrenoveringskoncept.   

 6 nye hav vindmøller: Dong har fået tilladelse til at opstille godkendelse til opstilling af yderligere 30-40 MW i 

perioden 2012-2016. Der afholdes fortløbende møder med DONG herom. 
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 Biogasanlæg: Afhængigt af hvilket scenario der har været regnet på, er der taget udgangspunkt i forskellige 

størrelser biogas-anlæg, og der er gennemført en forundersøgelse, som har blandt andet har regnet på et 

biogasanlæg placeret udenfor fjernvarmeområdet med følgende data: 

o 24 mio. m3 metan svarende til en biogasproduktion på 240 GWh/år. 

o 16 mio. m3 metan opgraderes 15,7 mio. m3 til naturgaskvalitet svarende til 157 GWh/år. (Der 

tilsættes "fossilt gas" svarende til 10%, så den samlede brændværdi udgør 173 GWh/år, men heraf 

hidstammer kun 157 GWh/år fra biogassen) 

o 8 mio. m3 svarende til 80 GWh omsættes i 3 k/v-motoranlæg til 42 GWh varme som dækker 

egetforbruget og 33 GWh el. 

o Værket har et egetforbrug af el på 10 GWh, hvorefter der bliver en netto-produktion på 23 GWh til el-

nettet. 

  

Energibyens involvering er nævnt under tidligere stillet spørgsmål  

 3D visualisering- og beregningsmodel: I oktober 2008 tegnede Frederikshavn Forsyning og Energibyen 

Frederikshavn en kontrakt på bestilling og leverance af en energiberegningsmodel og en 3D- 

visualiseringsmodel på 5 mio. kr. Begge programmer er leveret til Forsyningen. 

 Bølgeenergi: Arbejdet med bølgeenergi og ønsket om teknologisk udvikling og demonstration af bølgekraft.  

Det har lykkedes lokalt at producere et anlæg i skalaen 1:5 til afprøvning uden for Frederikshavn havn, 

forventes at ske i 2011. 

 

 Udvikling af kommunens vækstspor energi. Hensigten er dels bred promovering med henblik på skabelse af 

vækst og beskæftigelse på green-tech, tiltrækning af nye virksomheder med denne profil til kommunen bl.a. 

gennem samarbejde med Udenrigsministeriet forår 2011 om marketing af Frederikshavn Kommune. Samtidig 

har projektet Energibyen erklæret, at Energibyen vil være stedet, hvor nye vedvarende energiteknologier skal 

udvikles og demonstreres. Bl.a. illustreret gennem ovenstående bølgeenergidemonstrationsanlæg, samt et 

kommende tiltag med Google Map på Energibyens hjemmeside for at tiltrække flere lignende tiltag. 

Internationalt medvirker Energibyen og Frederikshavn Kommune i TV optagelse bestilt af EU kommissionen 

om 100 % vedvarende energi sendt til 50 europæiske tv kanaler forår 2011. Nationalt har Energibyen lavet 

aftale med DR om optagelse af en 30 minutters TV udsendelse vækstsporet vedvarende energi i 

Frederikshavn Kommune maj 2011.  

 Partnerskabsaftalen med Dong: En rammeaftale er indgået mellem Dong og Frederikshavn Kommune i 

september 2009. Aftalen omfatter Dongs leverance af energirådgivningsydelser, bl.a. til det kommunale 

renseanlæg, Dongs etablering af ”Testcenter for off-shore vindmøller” (Dongs kommende 6 stk. kystnære 

vindmøller er et resultat af denne aftale), en mulig modtagelse af certificeret grøn strøm fra Off-shore 

møllerne, samarbejde om undersøgelse af udnyttelse af Geotermi, biogasproduktion og opgradering af 

biogas, samarbejde om etablering af 900 KW varmepumpe på renseanlægget medhenblik på overførsel af 

overskydende elprooduktion fra vindmøllerne til varmepumpe-anlægget og integrere dette i det samlede 

forsyningssystem. 

 Partnerskab med Better Place Danmark A/S: omfatter integration af eldrevne køretøjer og etablering af 

infrastruktur til elbiler i Frederikshavn Kommune. Better place har købt en grund i Trafikcentret Sæby syd til 

opførelse af en batteriskiftestation og Planerne for opførelse af batteri-laderstandere i det offentlige 

parkeringspladser i Skagen, Frederikshavn og Sæby er pt. til behandling hos Teknisk Udvalg. Såfremt 

Teknisk Udvalg godkender planen, kan det praktiske arbejde påbegynde. Herefter kan kommunen som 

virksomhed og borgerne i kommunen vælge om de vil anskaffe sig elbiler. På sigt er tanken at infrastrukturen 

skal udvides i takt med at antallet af elbiler forøges i kommunen. Partnerskabet med Better Place Danmark 

A/S skal ses i sammenhæng med Energibyens indsats på området grøn transport. (se i øvrigt Energibyens 

scenarieplan).  

9. I oplæg til Energibyen Frederikshavn nævnes, at der skal ske besparelser på 25% på varmeforbruget i 

bygninger - offentlige, private og industri. Hvad er status (i watt og %)? 
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10.  

Gennemførelse af varme og el-besparelser er et energiscenario, som er iværksat aktiviteter for i dag. 

Sammen med energispareaktiviteterne har i dette scenario tænkt store dele af den individuelle forsyning med 

olie og gas omlagt til fjernvarme. Da disse to tiltag har betydelig indflydelse på hinanden er de analyseret i 

sammenhæng som det fremgår af det følgende 

 

Ifølge Varmeatlasset kan varmebesparelserne opgøres på bygningsniveau. Dette resulterer i et scenario hvor 

der regnes med en reduktion på gennemsnitlig 20 % af bygningernes nettovarmebehov frem til 2015. Hertil 

kommer at der i Fjernvarmeforsyningen planlægges en reduktion af nettabet med 1 % pr. år, hvilket resulterer 

i en 5 % reduktion fra 2010 til 2015. Denne reduktion trækkes fra værkernes varmeproduktion i modelleringen 

af energisystemet. se bilag 3, Energibyens Varmeatlas, side 2, samt bilag 2, Energibyens scenarier side 14).   

 

 10. Grøn transport - hvad er planlagt og hvad er udført? Hvor tæt er vi på målet (angivet med tal og procent)? 

 

Der henvises til besvarelsen til spørgsmål 8, sidste afsnit om samarbejdet med Better place Danmark, samt bilag 2, 

Energiscenarier, side 13. Derudover har Energibyen sammen med Hjørring Kommune og Nordjyske Jernbaner 

iværksat et projekt om fremme anvendelsen af tog som kollektiv transport hos pendlerne mellem Frederikshavn og 

Skagen. Projektet er lanceret. 

 

Energibyen har ligeledes gjort sig overvejelser omkring etablering af ”Frederikshavn Bio raffinaderi”. Et projekt om 

opførelse af anlæg, som har til formål at producere biobrændsler til tung transport, herunder rutebiler, lastbiler og tog 

samt biobrændsel til høj temperatur brændselsceller, som kan indgå i elkøretøjer som ”range extender”, så behovet 

for hyppigt opladning af elbiler minimeres.  Ideen er at ”Frederikshavn Bio raffinaderi” skal bruge opgraderet biogas 

som råstof til produktion af andre bæredygtige brændsler, men projektets fremtid er betinget af, at biogasanlægget 

bliver realiseret, derfor kommer dette projekt senere.    

 

11.   Har byrådet forventning om at den udmeldte hovedmålsætning for Energibyen Frederikshavn - om at være 

selvforsynende med energi inden udgangen af 2015 - indfries inden fristens udløb? 

 Svaret på spørgsmålet er samtidig en konklusion og opsummering på den samlede række af spørgsmål: 

I efteråret 2010 er der sket et ledelsesskift i energibyen. Det betyder i praksis idag, at der primært er fokus på 

implementering og initiering af konkrete tiltag som kan medvirke til realisering af målsætningen.  

 

Den forventede realisering af målsætningen mht overgang til 100 % vedvarende energi bygger i dag primært på 

etablering af et stort biogasanlæg, 6 havvindmøller suppleret med vindmøller på land og energibesparelser i 

kommunale bygninger samt private boliger. Energibesparelser har ikke tidligere haft samme fokus.  

Bekæftigelsesaspektet har fået et andet perspektiv, idet der er fokus på udvikling af nye områder mht den lokale 

beskæftigelse indenfor vedvarende energi og energibesparelser.  Fx bistand og rådgivning til virksomheder i Skagen, 

som ønsker at importere og sælge solceller til private husstande, samt samspil med Udenrigsministeriets afdeling 

Invest in Denmark om at få udenlandske virksomheder indenfor Greentech til at etablere sig i Frederikshavn – der er i 

dag mindre fokus på eksport af knowhow indenfor vedvarende energi til udlandet. 

En række af Energibyens initiativer rækker i dag udover hele Frederikshavn kommune og ikke kun det geografiske 

område, som nævnes i forretningsplanen 

 

Sårbarheden hvorvidt det lykkes at indfri målsætningen ske ses i afhængigheden af forskellige ydre forhold: 

Mht. etablering af biogasanlægget handler det i høj grad om afregningspris for biogassen, herunder Regeringens 

udmøntning af energistrategi 2050 mht. konkrete understøttende tiltag. Etableringen af de 6 havvindmøller forventes 

pt. at forløbe planmæssigt og dette suppleres med etablering af vindmøller på land, når den kommunale 

vindmølleplan godkendes.  Energirenoveringsprojektet er primært igangsat i 2011 og borgerne i Frederikshavn har 

umiddelbart taget meget positivt imod projektet.  

 

Der er mulighed for at lytte til spørgsmålet og besvarelse heraf via kommunens hjemmeside www.frederikshavn.dk  
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Med venlig hilsen 

 

 

 

Lars Møller Jane Wiis 

Borgmester Kommunaldirektør 
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Spørgsmål til byrådet - 2 

  

Spørgsmål af 17. maj 2011  

Er det rigtigt som ledelsen skriver i dette nyhedsbrev, at byrådet besluttede paa mødet at bakke op om den vandrette 

deling? 

-hvis ikke byrådet er enige i dette nyhedsbrev om at der i byrådet var flertal for den vandrette deling, hvad har byrådet 

så tænkt sig at gøre? 

  

og er sammenlægningen af skolerne taget ud fra et pædagogisk spørgsmål? eller er det ene og alene ud fra et 

økonomisk spørgsmål? 

  

kan byrådet støtte op om den vandrette deling, nu hvor det er den deling der er flest omkostninger ved? (her tænker 

jeg på udgiver til transport og renovertion af Abildgaard, en udgift der nok næppe kan holdes inden for budgettet. Der i 

budgettet, fra ledelsen, taget forbehold for div. myndighedsgodkendelser - ventilation - lofter - lys etc.) 

-Hvis ikke, har byrådet så tænkt sig at pålægge ledelsen at dele eleverne ud fra kommunens egne principper om at 

søskende ret til at gå på samme skole og ad samme skolevej, og at der skal arbejdes ud fra det mål, at 90 % af elever 

fra 3. klasse og op efter skal transporterer sig selv til og fra skole, samt delingen af eleverne skal ske ud fra hvad der 

er mindst omkostninger ved? 

 

Spørgsmål af 15. maj 2011  

1.  -når to skoler lægges sammen, kan det gøres på 2 måder: 1. ved at nedlægge dem begge 

og der opstår en ny.  2. der er en blivende skole og den anden/andre henlægges som 

afdelinger under den blivende. hvilken af måderne er blevet brugt i forbindelse med 

sammenlægningen af FL/AB? 

-hvis det er metode 2 - hvorfor skal Fladstrand så skifte navn? 

2.  - hvordan forholder byrådet sig til, at det ikke som loven kræver det, ligger en skriftlig 

ansøgning hos brandmyndighederne fra Fladstrand/Abildgårds skoleleder om at få godkendt 

skolen, når der som nu sker en væsentlig forandring? 

3.  - hvem retter op når skoleforvaltningen begår en stor fejl, ved at erklære 2-1 modellen 

ulovlig?  

4.  - hvem retter op på de fejl som Paul Rode laver, ved ikke at rette op på skoleforvaltningens 

fejl? 

5.  - nu hvor Fladstrand er den blivende skole, hvad er økonomien så i at tilføre Abildgårdskolen, 

Fladstrands børn, når det ikke er godkendt af bl.a. brandmyndighederne? 

6.  - hvad koster det præcist at få udbedret de ting som skolelederen tager forbehold for i 

budgettet på de 350.000kr.? 

7.  - hvad sker der hvis budgettet på de 350.000 kr. ikke holder? 

8.  - skal renovertion af Abildgaard, en skole der skal lukkes, være paa bekostning af, at kunne 

vedligeholde fx  Bangsbo strand skole, som er den blivende skole i sydbyen og som i følge 

borgmesteren selv   trænger til renovertion? 

9.  - Hvis skoleledelsen bliver pålagt at vælge delingen af alle elever, ud fra økonomiske grunde, 

hvad er så økonimien i at flytte rundt paa mellem 400 - 500 elever, når der kan opnås samme 

provenu ved at flytte 5-9 elever fra Abildgård til Fladstrand. hvilket så vil medføre at der ikke 

skulle bruges penge på udgifter til transport og renoverion af Abildgård. - hvorfor er 
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skoleledelsen ikke blevet pålagt dette? 

10.  - hvorfor blev Fladstrand ikke fredet som bangsbostrand? da de begge var byens billigste 

skoler? 

11.  - hvad er grunden til ikke at lave en skoleleder rokade? 

12.  - hvad er årsagen til at vælge den mindst økonomisk- ansvarlige skoleleder i tider hvor der 

skal spares i kommunen? 

13.  - hvorfor arbejder byrådet ikke ud fra deres egne principper som, frit skolevalg, søskende-

reglen, og søskende har ret til samme skole vej? og hvorfor pålægges skoleledelsen ikke at 

arbejde ud fra disse principper? 

14.  - vil det være muligt, at byrådet vil pålægge skoleledelsen, at vælge at dele eleverne ud fra 

den deling der vil vaere mindst omkostninger paa? 

15.  - hvorfor lave længere skolevej for flest børn? 

16.  - hvorfor lave længere skolevej for de børn der er mindst trafiksikre? 

17.  - hvordan har byrådet tænkt sig at at overholde målet om at 90 % af alle 3. klasser og opefter 

skal transporterer sig selv til og fra skole? ved at gøre skolevejen længere og mere usikker 

for ca. 300 elever? 

18.  - hvad er forskellen på trafiksikkerheden ved Niels Juels Vej og Flade Engvej, hvor 

atletikkvateret har sikker-skolevej via en tunnel? 

19.  - hvorfor får eleverne fra Fladstrand ikke samme trafiksikkerhed som atletikkvateret? 

20.  - Hvad er adressen på Frydenstrand skole? 

21.  - hvordan kan specialbørnene spejle sig i normal børnene når de aldrig ser hinanden? de har 

i følge ab´s pædagoger forskudt frikvarter, da specialbørnene ikke kan rumme 

normalbørnene? 

22.  - Paul Rode Andersen, nu hvor du har fundet ud af at lærerne har fået mundkurv på, og er 

med insinuerede mails blevet truet på deres job, hvis de ikke er loyale - hvad har du gjort ved 

dette? 

23.  - hvilken konsekvens for det når forvaltningen begår alvorlige fejl i en skolesammenlægning - 

der får afgørende betydning for mere end 800 børn og en stor kommunal personalegruppe? 

24.  - visse formalia er i følge Paul Rode Andersen ikke blevet overholdt ifm ansættelse af ny 

skoleleder på Frydenstrand, hvilke og hvorfor? og hvilken konsekvens får det? 

25.  -er det embedsmændene der styrer fFrederikshavn Kommune? 

26.  -er det måde folkeskolerne i Frederikshavn Kommune skal drives på, udenom vores 

forældrevalgte skolebestyrelser? 

27.  - hvorledes forholder byrådet sig til at forvaltningen vælger at udnytte et hul i loven, som gør 

at vores skolebestyrelser ingen kompetencer har, på trods af, at der i folkeskoleloven står at 

der til enhver skole høre en skolebestyrelse? 

28.  -hvorledes forholder byrådet sig til at forvaltningen ikke vælger at gøre vores skolebestyrelser 

beslutnigesdygtige og ved at lade dem fungere sammen fra samme tidspunkt som lederen 

bliver udpeget? 

29.  -hvorledes forholder byrådet sig til, at det ene og alene er skoleledelsen der har besluttet 

hvordan fordelingen af fl/ab`s elever skal være? - en skoleledelse der i følge folkeskoleloven 

skal udøve sin virksomhed i samarbejde med de ansatte? 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. maj 2011 Side 13 af 48 

 

30.  - svare ovenstående til en demokratisk proces? 

31.  -hvorfor er der ikke arbejdet videre med nogle af de høringssvar der har været i forbindelse 

med sammenlægningen af Fladstrand/Abildgård? 

32.  -hvad er fornuften i at flytte flest elever fra den skole der er mest søgning til? 

33.  -hvornår kan eleverne være under samme tag? hvis det ikke vides præcist, hvad er planen 

så, for de elever der flyttes på den lukkede skole, skal der så investeres penge i en skole der 

skal lukkes? 

34.  -hvad er meningen med at vælge at sende 250 børn op på en skole der skal lukkes og som 

ikke investeres i, når provenuet med 1-2 modellen er det sammen som at dele vandret? 2-1 

modellen ville saa medføre at 5-9 elever skulle flyttes fra Abildgård til Fladstrand, og at 

udgifter til transport ville falde bort, samt udgifterne til klargøringen af Abildgårdskolen ville 

falde bort.  

35.  -hvorfor ikke arbejde ud fra det mål at eleverne hurtigst muligt kan være under samme tag? 

og derfor tilfoere flest børn til den blivende skole? 

hvad er omkostninger ved at have en skole på 2 matrikler frem for 1 skole på 1 matrikel? 

36.  -hvad sker der hvis budgettet på de 350.000kr.  ikke overholdes? og hvem skal så betale 

hvis budgettet ikke holder? 

37.  - I forhold til de bereninger om at der skal spares ca. 4 mio. på sammenlægningen af Fl/Ab, 

kan der ifølge elevtallene kun klasse optimeres med 6 klasser og ikke 7 klasser som 

beregnet, det vil sige en besparelse mindre paa 500.000 kr, samt at den ene sekretær stilling 

ikke er sparet væk, det vil sige allerede her en besparelse mindre paa 700.000 kr., dertil 

kommer så transportudgiften paa de 300.000 kr. som sikkert heller ikke holder og at der i 

budgettet på de 350.000 kr. er taget forbehold for diverse godkendelse, hvilket ogsaa vil 

medføre en merudgift end de 350.000 kr. Hvorfor ikke dele lodret når det er den billigste 

måde at dele eleverne på, og det er den deling der tilgodeser kommunenes egne principper? 

 

Kristina Friis 
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Frederikshavn Byråd 

 

 

25. maj  2011 

 

Kristina Friis 

 

stinafriis@hotmail.com 

   

 

 

 

Tak for mails af 15. maj og 25. mail 2011 som besvares samlet i det følgende.  

 

Der gøres opmærksom på, at byrådet kan afvise at besvare spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende 

form tidligere end 6 måneder efter første besvarelse, jf. § 1 i Reglement for spørgetid ved møder i Frederikshavn 

Byråd 

 

Spørgsmål af 17. maj 2011 

 

Du spørger, om ledelsen på Frydenstrandskolen gengiver byrådets beslutning af 12. maj 2011 korrekt i forhold til at 

byrådet har godkendt en vandret fordeling af Frydenstrandskolens elever. Dertil kan jeg svare, at det er korrekt, at 

byrådet besluttede en vandret fordeling af Frydenstrandskolens elever på de to bygningsanlæg. Byrådet har truffet 

denne beslutning på et oplyst grundlag, herunder også oplysninger om økonomi, trafikforhold m.m. Ledelsen på 

Frydenstrandskolen skal nu udmønte denne beslutning, som et flertal i byrådet bakker op om. 

 

Du spørger, om beslutningen om de to skolers sammenlægning er begrundet i pædagogiske overvejelser eller alene 

økonomiske. Sammenlægningen af de to skoler er begrundet i strukturelle, økonomiske og faglige overvejelser.  

 

Spørgsmål af 15. maj 2011 

 

Vi har tilladt os at nummerere spørgsmålene af 15. maj 2011, og svarene følger den rækkefølge du har stillet dine 

spørgsmål i. Nogle spørgsmål har indholdsmæssigt sammenfald, og dem har vi tilladt os at besvare samlet. 

 

Ad spørgsmål 1 

I sammenlægningen af Abildgaardskolen og Fladstrand Skole er begge skoler nedlagt og opstået som én ny skole. 

De to skolers bestyrelser har ønsket at finde et helt nyt navn til den nye skole og dette navn er Frydenstrandskolen. 

 

Ad spørgsmål 2 

Som tidligere tilkendegivet over for dig og forældregruppen på Fladstrand Skole, så vil etableringen af den nye skole 

følge alle gældende regler, herunder naturligvis også brandmyndighedsbestemmelserne. Skolelederen har været i 

dialog med brandmyndighederne om tilsyn. 

 

Ad spørgsmål 3 
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Som tidligere tilkendegivet af byrådet og i møder med skolechefen, så er en lodret delingsmodel ikke ulovlig. Dette er 

blevet præciseret flere gange, og der foreligger således ingen fejl. 

 

Ad spørgsmål 4 

Byrådet er ikke bekendt med fejl i samarbejdet mellem udvalgsformand Paul Rode Andersen og direktørområdet Børn 

og Kultur. Tværtimod har udvalgsformanden og administrationen flere gange præciseret lovgivningen i forhold til 

lodret deling – både mundtligt og skriftligt. 

 

Ad spørgsmål 5 

Som nævnt vil gældende brandbestemmelser blive overholdt. Hvad angår de økonomiske overvejelser, så fremgår de 

estimerede økonomiske effekter af sammenlægningen af beslutningsgrundlaget. 

 

Ad spørgsmål 6 og 7 

De præcise udgifter til fysiske tilpasninger af Abildgaardskolens SFO osv. er ikke kendte, og afventer en konkret 

tilbudsgivning. Der vil blive foretaget de nødvendige tilpasninger. 

 

Hvis et budget ikke holder vil der i dette – som på andre budgetområder – kunne gøres forskelligt: Fx overføre 

underskuddet til næste år, omprioritere inden for den overordnede budgetramme eller tilføre området flere midler. 

 

Ad spørgsmål 8 

Der udarbejdes løbende udviklings- og renoveringsplaner for Frederikshavn Kommunes skoler og der gennemføre 

løbende de prioriterede udbedringer m.m. Hvilke skoler og hvilke bygningsarbejder, der skal iværksættes, sker ud fra 

en samlet vurdering af de enkelte skolers konkrete behov og det samlede budget til dette formål. 

 

Ad spørgsmål 9 

En vandret fordeling af eleverne på henholdsvis Abildgaardskolen og Fladstrand Skole forventes at have øgede 

udgifter til fx trafiksikring og indretning samt transport til og fra skole (beslutningsgrundlaget estimerer 300.000 kr. til 

øgede transportudgifter). 

 

Uanset om eleverne fordeles efter en vandret eller en lodret delingsmodel, så vil den nye skole blive tildelt ressourcer 

ud fra delingstallet 28. Dvs. hver gang der er 28 på en årgang, så etableres en klasse. Dvs. at økonomien til 

klassedannelse er den samme. 

 

Ad spørgsmål 10 

Frederikshavn Kommunes nye skolestruktur er politisk besluttet. Beslutningen bygger primært på analyse af den 

demografiske udvikling i vores skoledistrikter samt mulighederne for at klasseoptimere ved at lægge distrikter / skoler 

sammen.  

 

Udgifter pr. elev pr. skole har været belyst. Der er mange forhold, der afgør udgiftsniveauet pr. elev – fx om skolen har 

mange eller ingen specialklasseelever. Udgiftsniveauet pr. elev på de enkelte skoler har ikke været et afgørende 

parameter i den politiske beslutning om hvilke skoler, der skulle sammenlægges. 

 

Ad spørgsmål 11 

I processen med at udpege en ny leder til de tre skoler var målet blandt andet at begrænse lederskifte til de skoler, 

der var omfattet af fusioner samt fastholde ledere med konkret lokalt kendskab til de fusionerende skoler. Dette er 

sket i tilfældet med Frydenstrandskolen, hvor skolelederne fra henholdsvis Abildgaardskolen og Fladstrand Skole 

begge indgår i den nye skoles ledelse. 

 

Det skal også nævnes, at de tre skolefusioner som p.t. realiseres i Frederikshavn Kommune som følge af 

skoleforliget, er tidsmæssigt og geografisk forskudte. 
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Ad spørgsmål 12 

Det følger af § 1 i Reglementet for spørgetid ved møder i Frederikshavn Byråd, at byrådet kan afvise at besvare 

spørgsmål som indeholder angreb på tredje person. 

 

Din påstand om Frydenstrandskolens leders økonomiske ansvarlighed står for din egen regning. Hverken byråd eller 

administrationen har noget at udsætte på den valgte skoleleder, hverken økonomisk, fagligt eller på anden vis. 

 

Ad spørgsmål 13  

Frydenstrandskolen er en distriktsskole med to bygninger. Frit skolevalg og søskendereglen omhandler valg af anden 

skole end distriktsskolen. Altså et skolevalg mellem selvstændige skoler. 

 

Skoleledelsen på Frydenstrandskolen arbejder naturligvis ud fra gældende lovgrundlag og lokale bestemmelser. 
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Ad spørgsmål 14 

Byrådet har den 12. maj 2011 truffet afgørelse om, at skoleledelsen skal fordele eleverne efter den vandrette 

fordelingsmodel. 

 

Ad spørgsmål 15 - 19 

Svaret til dine spørgsmål vedrørende skolevej og trafiksikkerhed er sammenfattet i ét svar.  

 

Den vandrette deling af eleverne på Frydenstrandskolens to bygninger er primært begrundet i strukturelle, 

økonomiske og faglige betragtninger. 

 

Skolevejene og trafiksikkerheden skal naturligvis bringes i orden, hvis der er mangler eller andet. Politiet deltager i 

denne vurdering, og kommunen følger op på politiets og andre eksperters råd og påbud. Denne praksis gælder alle 

kommunes skoler, naturligvis inklusiv Frydenstrandskolen. 

 

Kørselsberettigede elever på Frydenstrandskolen vil blive tilbudt buskørsel efter gældende regler. 

 

Ad spørgsmål 20 

Frydenstrandskolen består af to skolebygninger. Den officielle adresse er endnu ikke fastlagt. Indtil videre kan 

korrespondance til skolen ske på de to eksisterende adresser. 

 

Ad spørgsmål 21 

Abildgaardskolen har årelang praksiserfaring med at drive skole for elever i både normal- og specialklasser. Spejling 

er ikke kun et spørgsmål om fælles frikvarterer, men kan ske på mange andre måder – i projektuger, på idrætsdage, 

til koncerter, ved enkeltintegration af elever i enkelte timer osv. 

 

Ad spørgsmål 22 

Som tidligere skrevet til dig og forældregruppen på Fladstrand Skole og endvidere oplyst i byrådssalen, så har 

offentligt ansatte ytringsfrihed.  

 

Det er således, at offentligt ansatte som alle andre har ytringsfrihed og retmæssigt kan udtale sig på egne vegne, jf. 

Forvaltningsloven. Det er særdeles værdifuldt for alle parter, at vi kan og vil benytte vores ret til at komme til orde og 

blive hørt.  

 

I offentlige ansattes brug af ytringsfriheden gælder blandt andet også, at det ikke er tilladt at komme med 

ærekrænkende udtalelser eller videregive eller udnytte fortrolige oplysninger. Det er heller ikke tilladt at komme med 

urimeligt grove udtalelser eller at fremsætte åbenbart urigtige oplysninger i forhold til ens arbejdsplads.  

 

Ad spørgsmål 23 

Byrådet er ikke bekendt med alvorlige formelle eller administrative fejl i  skolesammenlægningen. 

 

Beslutningen om skolesammenlægninger er en politisk beslutning, og politikerne er og var vidende om, at 

skolesammenlægninger vil berøre elever, personale og forældre. 

 

Beslutningen om skolesammenlægninger er sket på et oplyst grundlag, og der var blandt andet høringsmøder og 

høring i 2010 og efterfølgende har der været dialog og møder med blandt andet forældre. 

 

Ad spørgsmål 24 

Byrådet er ikke bekendt med, at der er begået formelle fejl i udpegningen af den nye skoles leder, hvorfor byrådet ikke 

ser anledning til at drage konsekvenser. 

 

Ad spørgsmål 25 
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Nej, det er ikke embedsmændene, der styrer Frederikshavn Kommune. Beslutningerne træffes af de folkevalgte 

politikere enten i udvalg, i byråd eller via retningslinjer som embedsmændene skal administrere og følge. 

 

Ad spørgsmål 26 

De berørte skolers bestyrelser har alle været inddraget i beslutningsprocessen – blandt andet via høringsmøder og 

høring i 2011, dels ved efterfølgende dialog – som beskrevet ovenfor. Både udvalg og byrådet værdsætter 

samarbejdet og dialogen med bestyrelserne. 

 

Folkeskolelovens § 40 angiver entydigt, at det er byrådet der træffer endelig beslutning om kommunens skolestruktur. 

 

Ad spørgsmål 27 og 28 

I forhold bestyrelsernes formelle rolle og kompetencer m.m. i skolesammenlægningen, så har Frederikshavn 

Kommune fulgt gældende lovgivning og har løbende været i dialog med Undervisningsministeriet og KL. Der er ikke 

udnyttet huller i lovgivningen. 

 

Ad spørgsmål 29 og 30 

Den samlede ledelse på Frydenstrandskolen har fagligt anbefalet den vandrette delingsmodel, og det er byrådet, der 

har truffet en beslutning om at følge denne anbefaling. De demokratiske spilleregler er fulgt. 

 

Ad spørgsmål 31 

Høringssvarene indgår i beslutningsgrundlaget og byrådets beslutning. 

 

En høring er blandt andet med at oplyse offentligheden om en politisk sag, og skabe et bredere og mere oplyst 

beslutningsgrundlag. Når byrådet har modtaget og behandlet høringssvarene, må byrådet træffe sin beslutning. 

Beslutningen skal naturligvis ske på et lovligt grundlag, men en beslutning kan ikke altid tilgodese alle interesser. 

 

Ad spørgsmål 32 

Spørgsmålet er besvaret ovenfor.  

 

Ad spørgsmål 33 

Der vil blive foretaget de nødvendige investeringer i Abildgaardskolen indtil denne rømmes og elever og personale 

integreres fuldt ud i Fladstrand Skole. Så længe der drives skole i begge bygninger, vil begge bygninger naturligvis 

have de fornødne rammer - af hensyn til elever, personale og andre brugere af skolen. 

 

Fladstrand Skoles bygninger bliver rammen den blivende skole, og det vil ske snarest muligt – dvs. når alle elever og 

personalegrupper fysisk kan være på Fladstrand Skole. 

 

Ad spørgsmål 34 - 35 

Spørgsmålene vedrørende fordelingen af børn på den nye skoles bygningsanlæg er besvaret i det ovenstående. 

 

Omkostninger ved at drive skole på to bygningsanlæg er primært knyttet til bygningsanlæggets drift og vedligehold, 

samt el, vand og varme. 

 

Ad spørgsmål 36 

Hvis et budget ikke overholdes, kan underskuddet fx overflyttes til næste budgetår, finansieres inden for skolens egen 

overordnede budgetramme eller området tilføres midler.  

 

Ad spørgsmål 37 

Spørgsmålet er besvaret ovenfor. Byrådet har truffet sin beslutning den 12. maj 2011. 

 

Der er mulighed for at lytte til spørgsmålet og besvarelse heraf via kommunens hjemmeside www.frederikshavn.dk 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. maj 2011 Side 19 af 48 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

     

Borgmester 

Lars Møller 

Jane Wiis 

Kommunaldirektør 
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1. Forslag til Lokalplan FRE.B.15.14.01 - Boligområde Niels 

Mørchs Gade samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.28 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 1. februar 2011 at igangsætte 

lokalplanarbejdet vedrørende boligområde Niels Mørchs Gade 17 i Frederikshavn. 

Udarbejdelsen af lokalplanforslaget er sket i samarbejde med ansøger.  

  

Niels Mørchs Gade 17 udgør et areal på 2.082 m
2 

beliggende i 

Søndergadekvarteret i Frederikshavn by. Arealet henligger i dag ubebygget efter 

nedrivning af Landbo Nords bygninger.  

  

Lokalplanforslaget åbner mulighed for opførelse af 2 3-etagers boligblokke med i alt 

18 boliger – bebygget areal på 590 m
2
 og et etageareal på 1.770 m

2
.  

  

Den ene boligblok placeres i skel ud mod Niels Mørchs Gade, for at understrege 

gadeforløbet. Den anden blok placeres vinkelret herpå ca. midt på grunden og der 

etableres parkering langs denne blok. Med den valgte placering af bebyggelsen 

bliver der et større samlet haveanlæg mod syd-øst afskærmet fra gaden og med 

stiadgang til Sæbybanestien. 

  

Nugældende Lokalplan FRE.BC.15.01.18 sikrer arealets anvendelse til blandet 

Bolig-/Centerformål og muliggør bebyggelse i 2½ etage med en maksimal højde på 

10 m og en bebyggelsesprocent på 60 %. 

  

Det nye lokalplanforslag FRE.B.15.14.01 fastsætter anvendelsen til Boligformål og 

muliggør bebyggelse i 3 etager med en maksimal højde på 10,5 m og en 

bebyggelsesprocent på 85 %.  

  

De generelle krav til et opholdsareal på min. 50 % af det samlede boligareal er 

opfyldt. 

  

Der er lavet en vurdering af skyggeforholdene. Det vurderes, at skyggegenerne i 

forhold til nabobebyggelse er af mindre væsentlig karakter. Vurderingen er truffet 

på baggrund af skyggediagrammerne vedlagt som lokalplanforslagets kortbilag D.  

  

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for 

området. Der er som konsekvens heraf udarbejdet et kommuneplantillæg med 

betegnelsen nr. 09.28, der muliggør opførelse af den konkrete boligbebyggelse.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget samt 

kommuneplantillægget, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering 

af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2290 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.B.15.14.01 – 

Boligområde Niels Mørchs Gade samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.28, 

udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. maj 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Et flertal anbefaler indstillingen. 

  

Per Nilsson kan ikke tiltræde, idet der allerede foreligger en lokalplan af ny dato.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011  

Byrådets flertal godkender indstillingen.  

  

Per Nilsson kan ikke godkende, idet der allerede foreligger en lokalplan af nyere 

dato.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Beslutning fra Plan og Miljøudvalgets møde den 1. februar 2011 (dok.nr.40935/11) 

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan FRE.B.15.14.01 - forslag til Kommuneplantillæg 09.28 (dok.nr.46783/11) 
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2. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.05.10.01 - 

helårsboligområde Guldmajsvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Den 22. december 2010 vedtog byrådet Lokalplanforslag SKA.05.10.01 for et 

helårsboligområde ved Guldmajsvej i Skagen. Baggrunden for lokalplanen var et 

ønske om at sikre en udstykningsmulighed til boliger på et mindre areal i den 

nordlige del af Skagen, udlagt til boligformål i Kommuneplan 2009-2020. 

Lokalplanen skal sikre fastholdelsen af et grønt miljø med mulighed for at opføre 5 

nye parcelhuse.  

  

Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 8. december 2010 til den 2. 

februar 2011. Der er indkommet 4 indsigelser til lokalplanforslaget. Indsigelserne 

giver anledning til mindre justeringer, jf. indsigelsesnotat af 6. april 2011.  

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SKA.05.10.01 vedtages 

endeligt med de ændringer, der fremgår af indsigelsesnotat af 6. april 2011.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. maj 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Lokalplan SKA.05.10.01  (dok.nr.41054/11) 

bilag 2 - Beslutning fra møde den 22. december 2010 i Frederikshavn Byråd (dok.nr.2860/11) 

Bilag 3 - Indsigelsesnotat SKA.B.05.10.01  (dok.nr.41056/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4386 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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3. Udpegning af to medlemmer til bestyrelsen for Fonden 

Energibyen Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med at fonden Energibyen Frederikshavn har intensiveret 

sit samarbejde med Frederikshavn Forsyning A/S foreslås det, at fondens 

bestyrelse suppleres med 2 yderligere medlemmer fra Frederikshavn Forsyning 

A/S. 

Fondens bestyrelse består af 7-14 medlemmer. Byrådet kan i henhold til fondens 

vedtægter § 6 udpege op til 6 medlemmer af bestyrelsen udover borgmesteren, 

som er født medlem. Bestyrelsen består idag af 8 medlemmer. 

Bestyrelsen vil efter udpegning af 2 yderligere medlemmer bestå af 10 medlemmer. 

Kommunen har fortsat ikke bestemmende indflydelse i bestyrelsen.  

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at byrådet udpeger to medlemmer, som repræsenterer 

Frederikshavn Forsyning A/S, til fonden Energibyen Frederikshavns bestyrelse.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011  

Udsat.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4415 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: BR 
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4. Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til Naturen+ 

 

Sagsfremstilling 

I juni 2007 blev de tre kommuner Læsø, Hjørring og Frederikshavn Kommuner i 

regi af Toppen af Danmark udpeget som udviklingspartner i VisitDenmarks 

udviklingsprojekt "Udvikling af nye superhelårsdestinationer". Der blev i den 

forbindelse udarbejdet projekt "Naturen+ i lysets land - handlingsplan for udvikling 

af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009-2011". Frederikshavn Kommune har 

været involveret i udarbejdelsen af handlingsplanen, dels overordnet via Toppen af 

Danmarks bestyrelse, men også via deltagelse i styregruppen for projektet.  

  

Projektets samlede budgetudkast for implementeringen af handlingsplanen var 

oprindeligt 16.1 mio kr. i perioden 2009-2011. Projektet søgte i 2009 2.6 mio kr. fra 

Arbejdsmarkedets Feriefond, til projektet, hvorfra man desværre fik afslag.  

  

Budgettet er siden blevet justeret af flere omgange i 2009 på grund af særlige 

økonomiske krav fra EU`s Regionalfond samt de Regionale Udviklingsmidler. 

Budgettet er endelig endt på 13.8 mio kr., blandt andet grundet afslaget fra 

Arbejdsmarkedets Feriefond samt de førnævnte justeringer ved de øvrige 

finansieringskilder. 

  

Projektet følger sin tidsplan på trods af førnævnte justeringer og økonomiske 

ændringer, og de planlagte aktiviteter følger tidsplanerne i projektet.  

  

Der blev bevilget 2.465.632 kr fra EU´s Regionalfond, 4.173.257 kr. fra de 

Regionale Udviklingsmidler samt 300.000 kr. fra VisitDenmark. Herudover er der 

planlagt aktiviteter for et beløb på 900.000 kr. hvortil der søges ekstern finansiering.  

  

Projektets løbetid er ansøgt forlænget, da bevillingerne fra EU´s Regionalfond og 

De Regionale Udviklingsmidler først faldt helt på plads i foråret 2010, hvilket har 

medført forsinkelse og udsættelse af projektets planlagte aktiviteter, disse 

projektforlængelsesanmodninger er under behandling hos de bevilgende 

myndigheder pt.  

  

De tre involverede kommuner bidrager alle økonomisk til implementeringen af 

projektets handlingsplan og medfinansierer i alt 6 mio kr. over 3 år  oprindeligt 

fordelt med 1. mio kr. fra Hjørring Kommune, 955.000 kr. fra Frederikshavn 

Kommune og 45.000 kr. fra Læsø Kommune. Fordelingen er procentmæssigt 

beregnet ud fra befolkningstallet i de tre kommuner. Samme metode 

anvendes blandt andet til at beregne det årlige økonomiske bidrag til 

destinationsselskabet "Toppen af Danmark" fra de tre kommuner.  

  

Frederikshavns Kommunes andel er oprindeligt beregnet til 955.000 kr. pr. år i 

hvert af årene 2009-2011. Dette beløb er optaget i budgettet for 2009 og 

overslagsårene. Jævnfør førnævnte beregningsmetode, samt et faldende 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3935 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ØU/BR 
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befolkningstal, anmodes der om 947.432 kr. for 2011.  

  

Det vurderes, at projektet "Naturen+ i Lysets Land - Handlingsplan for udvikling af 

helårsturisme i Toppen af Danmark 2009-2011" er i god overensstemmelse med 

Frederikshavn Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi herunder de 4 hovedspor 

"Maritime område", "Energi", "Fødevarer" samt "Oplevelser og Vækst". Projektet 

vurderes forsat at være et godt supplement til Frederikshavns turist - og 

oplevelsesøkonomiske strategier og indsatser. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet, at de i budget 2011 afsatte anlægsmidler på 947.432 kr. frigives 

til helårsturismeprojektet Naturen+. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011  

Godkendt.  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til Naturen+ (dok.nr.48756/11) 

Bilag 2 - Midler til Naturen+ - Kommunernes bidrag no. 3. 2011 (dok.nr.45761/11) 
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5. Lysets Land 2020 - en langsigtet vækstplan for turismen i 

Toppen af Danmark 

 

Sagsfremstilling 

Den første koordinerede fælles turismepolitik for partnerne i destinationen Toppen 

af Danmark blev formuleret i 2001 og revideret i 2005. Der er en række forhold, 

som har ændret sig siden 2005 og der er derfor med tilskud fra EU´s 

Regionalfond igangsat en proces med det formål at formulere en langsigtet 

vækstplan for turismen i Toppen af Danmark.  

  

Bestyrelsen har godkendt udkastet til strategien "Lysets Land 2020 - Vækst via 

netværk" og forslaget er nu fremsendt til høring i ejerkredsen. Ejerkredsen består af 

Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Læsø Kommune og de 

turistforeninger/bureauer, der er i Toppen af Danmarks område. Kommunernes 

økonomiske bidrag til Toppen af Danmark er 14,37 kr. pr. indbygger pr. år.  

  

Indsatsen i Toppen af Danmark bygger grundlæggende på tre basale værdier:  

         Bæredygtighed, Tilgængelighed, Helårsturisme 

  

Der lægges i udkastet til ny strategi op til at to strategiske indsatsfelter skal være 

centrale i Toppen af Danmarks fremtidige virke: 

         Branding samt Markedsføring og Produktudvikling  

  

En løbende produktudvikling vil være nødvendig for løbende at tilpasse udbuddet til 

turisternes ønsker og behov. Produktudviklingsopgaverne skal prioriteres, sådan at 

de stemmer overens med basale værdier i ”brandet Lysets Land”.  

  

Der er endvidere en række værktøjer, som skal anvendes for at realisere 

strategien, disse værktøjer er: 

         Infrastrukturfaciliteter, Information og viden samt Vækstnetværk 

  

Den turistmæssige infrastruktur og faciliteter såsom stianlæg, strandrensning, kort 

og informationsmateriale i det åbne rum er en kommunal opgave. Hvor Toppen af 

Danmarks opgave blandt andet er i konstruktiv dialog med kommunerne løbende at 

gøre opmærksom på behov for vedligeholdelsen, forbedringer og ny infrastruktur. 

Toppen af Danmark har således en koordinerende rolle på tværs af kommunerne.  

  

Service og information er en kerneydelse for turistbureauerne og derfor ikke særlig 

opgave for Toppen af Danmark. Der er opgaver som går på tværs af destinationen, 

eksempelvis af teknologiske løsninger såsom infostandere, informationer/service 

via mobiltelefonerne og elektroniske infostandere som kan være en opgave for 

Toppen af Danmark.  

  

Vækstnetværk skal levere input til realiseringen af Toppen af Danmarks strategi. 

Netværkene vil endvidere have det formål at tilskynde til aktiviteter på tværs af 

 
 Åben sag 
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destinationen via en samlet og koordineret indsats, som kan være medvirkende til 

at skabe øget omsætning og vækst for hele destinationen. Interessen for at deltage 

i netværk vil j f. strategien forudsætte, at Toppen af Danmark påtager sig rollen som 

facilicator, og at netværkene beskæftiger sig med konkrete og praktiske aktiviteter, 

og som kan bidrage til vækstskabende aktiviteter inden for strategiens rammer.  

  

Med udgangspunkt i de to basale indsatsfelter – bæredygtighed, tilgængelighed og 

helårsturisme skal disse føre frem til seks vækstmål:  

         Udviklingen i antallet af overnatninger skal være bedre, end den er i 

Danmark som helhed 

         Udviklingen i den beregnede turismeomsætning skal være bedre, end den 

er i Danmark som helhed 

         Døgnforbruget pr. turist skal øges, så den i alle kommuner ligger på eller 

over gennemsnittet for Region Nordjylland 

         Samtidig med at højsæsonen fastholdes, skal overnatningstal og 

omsætning i de resterende af årets måneder stige  

         Belægningsprocenten på den eksisterende overnatningskapacitet skal 

øges  

         Der skal skabes flere helårsarbejdspladser  

  

Den store udfordring i et fremtidigt perspektiv for Toppen af Danmark er at finde 

den rigtige balance mellem decentralt engagement og central indsats på tunge 

kompetencefelter. Kravene fra de kommercielle aktører og ikke kommercielle 

aktører, kommunerne og de lokale turistorganisationer ændres løbende hvilket 

betyder, at Toppen af Danmark skal være fleksibel og parat til at kunne revurdere 

sin rolle og finde sin plads heri.  

  

Som et led i realiseringen af strategien skal Toppen af Danmark derfor formulere 

en særskilt plan for den fremtidige organisering af turismesamarbejdet i 

destinationen, hvor alle aktører såvel kommunernes, turistbureauernes samt de 

kommercielle og ikke kommercielle aktørers rolle er klart beskrevet og defineret. 

  

Der skal udarbejdes et høringssvar, og det forslås at dette høringssvar indeholder 

følgende bemærkninger til udkast til strategi ”Lysets Land 2020”  

         at der fællesskab arbejdes med alle de muligheder som de digitale 

platforme løbende giver mulighed for i markedsføringen af ”Lysets Land”  

         at de implicerede parter og partnere afsætter de nødvendige ressourcer til 

løsning af de fremtidige arbejdsopgaver, som iværksættes i fællesskab via 

destinationen og som beskrevet i Vækstplanen 

         at der skal være de rigtige kompetencer til rådighed til at løse de fremtidige 

arbejdsopgaver, som er beskrevet i vækstplanen 

         der skal tænkes i partnerskaber – her tænkes både privat og offentlig til 

løsning af de fremtidige opgaver 

         at der afsættes de nødvendige ressourcer til gennemførsel af 

Vækstplanen og/eller at Vækstplanen tilpasses de tilstedeværende 

ressourcer 

         at de kommercielle aktører og ikke kommercielle aktører også inddrages 
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løbende og aktivt i udviklingen og markedsføringen af destinationen  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet at fremsende høringsvaret til Toppen af Danmark med de 

fremførte kommentarer.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Anbefales med opfordring til at der skabes et prioriteret fokus på tilgængelighed og 

attraktivitet for handicappede.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011 

Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Udkast til langsigtet vækstplan for turismen i Toppen af Danmark (dok.nr.37644/11) 

Bilag 2 - Udkast til høringsvar vedrørende udkast til strategi "Lysets Land 2020" (dok.nr.49211/11) 
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6. Høring af Praksisundersøgelse vedrørende hjælp til 

boligændringer 

 

Sagsfremstilling 

Det Sociale Nævn for Region Nordjylland har i 2010 gennemført en undersøgelse 

om nordjyske kommuners praksis i sager om hjælp til boligindretning og 

anskaffelse af anden bolig. Undersøgelsen omfatter 57 sager fra kommunerne 

Vesthimmerland, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Thisted, hvor der er ydet 

hjælp i form af boligindretning eller anskaffelse af anden bolig. De deltagende 

kommuner blev bedt om at finde de 14 dyreste boligsager. Det er således sagerne 

med omfattende og bekostelige ændringer, der har været i fokus for 

undersøgelsen, hvor Frederikshavn Kommune deltager med 14 sager.  

  

Formålet med Det Sociale Nævns årlige praksisundersøgelser er at få et billede af 

de nordjyske kommuners praksis på et specifikt udvalgt område – i dette tilfælde 

sager om boligindretning og anskaffelse af anden bolig. Undersøgelserne har 

endvidere til formål at vurdere rigtigheden af kommunernes afgørelser inden for det 

pågældende sagsområde. Indeværende praksisundersøgelse har vist, at 

Frederikshavn Kommunes sagsbehandling vedr. boligindretning og anskaffelse af 

anden bolig i 13 af de 14 sager har været helt upåklagelig.   

  

Lovgrundlaget samt udvælgelsen af sager til praksisundersøgelsen  

Efter reglerne i § 116 i lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde hjælp 

til indretning af boligen til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som 

opholdssted for den pågældende. Hvis hjælp i form af indretning af boligen ikke er 

tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan hjælpen ydes i form af 

dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig, hvis kommunalbestyrelsen ikke 

kan anvise en anden bolig, som dækker den pågældendes behov.  

  

Kendskab til borgerens funktionsevne og boligens indretning er derfor 

grundlæggende forudsætninger for at træffe en korrekt afgørelse om hjælp t il 

boligindretning mv.  

  

I mange tilfælde er en mindre ændring, f.eks. i form af opsætning af greb og 

fjernelse af dørtrin, tilstrækkelige til at afhjælpe borgerens problemer med ophold i 

boligen, men i nogle tilfælde er det nødvendigt med omfattende og b ekostelige 

ændringer eller hjælp til anskaffelse af en anden bolig.  

  

Det er som nævnt sagerne med omfattende og bekostelige ændringer, der har 

været i fokus for Det Sociale Nævns praksisundersøgelse. Undersøgelsen belyser 

derfor kun kommunernes praksis i den type af sager, og ikke de mange sager, hvor 

der er ydet hjælp til mindre omfattende ændringer.  

  

Undersøgelsens resultater 

 
 Åben sag 
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Undersøgelsen viser, at i 35 af de 57 sager, svarende til 61 %, er den kommunale 

forvaltnings afgørelse samlet set vurderet rigtig. For Frederikshavn Kommunes 

vedkommende er 13 ud af de 14 sager samlet set vurderet rigtige, og 

Frederikshavn Kommunes sagsbehandling udmærker sig derved flot i forhold til 

gennemsnittet i undersøgelsen blandt de 5 nordjyske kommuner.  

  

Samlet set blev 22 afgørelser fra de 5 kommuner ikke vurderet rigtige. Dette 

skyldes, at der i de 20 tilfælde mangler afgørende eller vigtige oplysninger om 

borgerens funktionsevne og/eller boligens indretning. Det kan dog ikke afvises, at 

(nogen af) disse afgørelser ville være blevet bedømt som rigtige, hvis der havde 

foreligget flere oplysninger.  Kun i 2 sager fandt Det Sociale Nævn, at afgørelsen 

var forkert, selv om der ikke manglede oplysninger.  

  

Undersøgelsen viser store variationer imellem de kommunale forvaltnin ger med 

hensyn til rigtigheden af afgørelserne. Der er også store forskelle på størrelsen af 

udgifterne og på alderssammensætningen af de borgere, der modtager hjælp. I to 

kommuner er det navnlig børn og unge og i en kommune er det navnlig ”ældre”, der 

modtager hjælp. For Frederikshavn Kommunes vedkommende omhandler 8 af 

sagerne personer mellem 0-18 år og 6 af sagerne omhandler personer mellem 18-

60 år. Der er således ingen sager fra Frederikshavn Kommune vedr. større 

boligændringer til personer over 60 år. Dette skyldes sandsynligvis, at kommunen 

bevidst rådgiver ældre borgere med problematiske boligforhold på grund af en 

funktionsnedsættelse om at flytte til en mere egnet bolig, fx en plejebolig.  

  

Generelt for undersøgelsen tegner der sig et billede af, at der er en vis 

sammenhæng mellem borgernes alder og udgiften til boligændringerne, således at 

de dyre og omfattende bevillinger navnlig gives til børn og unge.  

  

Den klart største enkeltgruppe af bevillinger vedrører hjælp til ombygning eller 

etablering af badeværelse (24 %). Dette billede tegner sig ligeledes for 

Frederikshavn Kommunes vedkommende.  

  

Undersøgelsen viser, at 8 ud af de 57 bevillinger, svarende til 14 %, er på under 

50.000 kr. (inkl. moms). 30 % af bevillingerne i undersøgelsen er på over 500.000 

kr. (inkl. moms). På dette punkt skiller Frederikshavn Kommune sig ud, idet 10 ud 

af de 14 bevillinger, der er medtaget fra Frederikshavn Kommune er på over 

500.000 kr. (inkl. moms) og ingen bevillinger er under 100.000 kr. (inkl. moms). 

Generelt har de medvirkende kommuner bemærket til undersøgelsen, at der i 

forbindelse med kommunesammenlægningerne pr. 1.1. 2007 var sket en 

ophobning af sager med større boligændringer. Antallet af ”dyre sager” i 

undersøgelsen er således ikke udtryk for det normale. Kommunerne gav udtryk for, 

at de normalt kun har 1-2 ”dyre sager” om året. Dette svarer stort set også til 

Frederikshavn Kommunes antal af ”dyre boligsager”, hvilket fremgår af 

nedenstående oversigt over de seneste tre år.  

  

Antal boligsager over 500.000 kr. (ekskl. moms) i Frederikshavn Kommune  

2008: 3 

2009: 1 
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2010: 3 

  

Anbefalinger til kommunerne 

På grundlag af praksisundersøgelsens resultater har Det Sociale Nævn 

nedenstående anbefalinger til kommunerne at sørge for, at  

  

       sagerne indeholder fornøden dokumentation for borgernes 

funktionsnedsættelse. Dokumentationen bør typisk bestå i en kombination af 

lægelige oplysninger og en beskrivelse af hvilke funktioner i dagligdagen i 

hjemmet borgeren enten ikke kan eller kun vanskeligt kan udføre uden 

hjælp. Hvis der er brugt lægelige eller andre oplysninger fra andre sager i 

kommunen, bør der tages kopi heraf til den aktuelle sag, således at det kan 

dokumenteres, at oplysningerne har været en del af beslutningsgrundlaget i 

sagen 

       sagerne indeholder fornøden dokumentation for nødvendigheden af 

boligindretningen mv. Denne dokumentation bør typisk bestå i en beskrivelse 

af boligens hidtidige indretning samt hvilke vanskeligheder dette giver med 

hensyn til dens egnethed som opholdssted for borgeren.  

       bevillingsskrivelserne indeholder korrekt og fyldestgørende henvisning til de 

retsregler, afgørelsen er truffet efter og korrekt og fyldestgørende 

klagevejledning.  

  

Det er forvaltningens vurdering, at Frederikshavn Kommune i meget vid 

udstrækning allerede efterlever disse anbefalinger, og der er derfor ikke taget 

initiativ til nye foranstaltninger på baggrund af praksisundersøgelsens resultater og 

anbefalinger.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Myndighed på social - og sundhedspområdet indstiller:  

I § 79 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår det, 

at kommunalbestyrelsen skal behandle nævnenes undersøgelser af kommunernes 

praksis på et møde. Kommunalbestyrelsen bedes orientere nævnet om sin 

behandling af undersøgelsen, herunder om hvilke foranstaltninger undersøgelsens 

resultater har givet anledning til.   

  

Sundhedsudvalget bedes derfor på Kommunalbestyrelsens vegne orientere 

nævnet om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning 

til.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. marts 2011  

Sundhedsudvalget deler Fagcenter for myndighed på social - og sundhedsområdets 

opfattelse af, at vi efterlever anbefalingerne, og finder derfor ingen anledning til at 

iværksætte yderligere foranstaltninger.  

Afbud: Mogens Brag 

 

Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011  

Sundhedsudvalget har afgivet høringssvar vedr. praksisundersøgelsen til 

Statsforvaltningen Nordjylland. Statsforvaltningen ønsker dog i henhold til  § 79 a i 
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lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at 

kommunalbestyrelsen behandler nævnets undersøgelse.  

  

Det er Center for Myndighed for Social og Sundheds vurdering, at Frederikshavn 

Kommune i meget vid udstrækning allerede efterlever nævnets anbefalinger. Der er 

derfor ikke taget initiativ til nye foranstaltninger på baggrund af 

praksisundersøgelsens resultater og anbefalinger.  

 

Indstilling - Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhedsmyndighed indstiller, at byrådet 

tager Sundhedsudvalgets indstilling til efterretning og underretter Statsforvaltningen 

Nordjylland herom.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011  

Godkendt.  

 

Bilag 

Rapport - Hjælp til boligændringer, praksisundersøgelse 2010, Det sociale nævn i region 

Nordjylland (dok.nr.19970/11) 
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7. Godkendelse af garantistillelse og låneoptagelse - 

Frederikshavn Boligforening, afdeling 12, Hånbæk 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening anmoder om, at kommunen stiller 100 % garanti for et 

realkreditlån på 14.541.000 kr. i forbindelse med afslutingen af helhedsplan for 

afdeling 12, Hånbæk, 1. etape. Endvidere anmodes om, at pantsætningen 

godkendes, jf. almenboliglovens § 29, stk. 1. 

  

Byrådet har i 2010 godkendt skema C med deraf afledet pligt til kommunal 

garantistillelse. Landsbyggefonden regaranterer for så vidt angår halvdelen af 

garantisummen.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.  

 

Indstilling 

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

overfor byrådet, at  

 der stilles en kommunal garanti på 14.541.000 kr. for realkreditlånet  

 pantsætningen svarende til samme beløb godkendes  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  
Anbefales. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen, Erik Sørensen og Bjarne Kvist  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 
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8. Regnskab 2010 - Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Direktionen sender årsberetning og bilag til årsberetning for regnskabet 2010 til byrådet med 

henblik på afgivelse af regnskabet til revision inden den 1. juni 2011.  

  

Regnskabet er udfærdiget under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale 

styrelseslov, regnskabsbekendelser og regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune. 

Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.  

  

I regnskabsårets løb har bevillingerne løbende været tilrettet, således at de samlede 

tilretninger inklusiv det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget.  

  

Afvigelserne mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab godkendes i forbindelse 

med byrådets behandling.  

  

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til byrådet inden den. 

15. august 2011.  

  

Byrådet skal herefter inden udgangen af september måned 2011 indsende regnskabet til 

tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afg ørelser, som byrådet har 

truffet i forbindelse med behandling af revisionsberetningen.   

  

I uddybningen af regnskabet fremgår bilagene, der er vedlagt sagen  

  Årsberetning 2010, som indeholder de overordnede regnskabsoversigter og 

bemærkninger til regnskabsresultatet  

 Bilag til Årsberetning 2010, som er et supplement til selve årsberetningen, der 

indeholder uddybende specialeoversigter  

 Direktionens regnskabsnotat, som er Direktionens overordnede bemærkninger til 

regnskabsresultatet  

 Teknisk regnskabsforklaring, der giver det hurtige overblik over regnskabsresultatet  

REGNSKABSOPGØRELSE, Udgiftsbaseret       

Beløb i 1.000 kr   

Positive tal angiver udgifter Regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse Forventet 

Negative tal angiver indtægter 2010 budget 2010 budget 2010 (1) 

regnskab 

30/9 

Skatter og generelle tilskud -3.492.719 -3.493.134 -3.505.354 415 -3.493.133 

Driftsudgifter i alt 3.335.040 3.382.464 3.289.685 -47.424  3.372.476 

Renter m.v. 7.920 9.375 19.925 -1.455  9.935 

Resultat af ordn. virksomh. -149.759 -101.295 -195.744 -48.464  -110.722 

  overskud overskud overskud   overskud 

Anlæg i alt 215.368 273.010 169.864 -57.642 248.547  

Resultat af det skattefi. 65.609 171.715 -25.880 -106.106 137.825 

  underskud underskud overskud   underskud  

 
 Åben sag 
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Resultat af 

forsyningsvirksomheder -348 1.261 1.261 -1.609 1.261  

Resultat i alt 65.261 172.976 -24.619 -107.715 139.086  

  underskud underskud overskud    underskud 

Primo beholdning 2010 -8.443 -8.443 -126.700 0   

  
Negativ 

behold. 
Negativ 

behold. 
Negativ behold. 

  
  

Optagne lån -137.700 -198.085 -86.134 60.385 -137.716  

Øvrige balanceforskydning -93.147 -51.626 -10.690 -41.521 -36.644  

Tilgang i alt  -230.847 -249.711 -96.824 18.864 -174.360  

Årets resultat 65.262 172.976 -24.619 -107.714 -139.086  

Afdrag på lån 80.616 80.627 87.827 -11 80.627  

Anvendelse i alt  145.878 253.603 63.208 -107.725 58.459  

Opsparing/forbrug af likvide 

akt. 84.969 -3.892 33.616 51.353 115.901  

  Opsparing Forbrug Opsparing   Opsparing  

Kursregulering  1.115         

Ultimo beholdning 2010 77.641 -12.335 -93.084 170.725 53.796  

  
Positiv behold. Negativ 

behold. 
Negativ behold.    Positiv 

behold. 

(1) Afvigelsen er i forhold til det korrigeret budget 2010   

 

 
  

  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

       afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget godkendes  

       regnskabet overgives til revisionen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Teknisk gennemgang af regnskabsresultatet 2010 (dok.nr.21510/11) 

Bilag 2 - Direktionens regnskabsnotat 2010 (dok.nr.48806/11) 

Bilag 3 - Årsberetning 2010 - ER LEVERET TIL ØKONOMIUDVALGET (dok.nr.52157/11) 

Bilag 4 - Bilag til årsberetningen 2010 - ER LEVERET TIL ØKONOMIUDVALGET (dok.nr.52158/11) 
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9. Overførsel af over-/underskud fra 2010 til 2011 - 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering, skal over-/underskud for 

drifts- og anlægsområdet samt enkelte navngivne puljer (indskud i 

landsbyggefonden, intern leasingpulje samt pulje vedrørende lån til 

misbrugs forebyggelse) overføres fra 2010 til 2011.  

  

I henhold til planen for regnskabsafslutningen, behandler byrådet overførslerne på 

mødet i maj. Økonomiudvalget og fagudvalgene har forinden behandlet 

overførslerne på eget område. 

  

I vedhæftede bilag til sagen er der et skema, der viser de beregnede 

over/underskud i henhold til regelsættet for drift, anlæg og puljer.  

Der er dog følgende undtagelser fra regelsættet i opgørelserne som er indregnet:  

        Uudmøntede fælles puljer (Økonomiudvalget) har delvis t fået finansieret 

underskuddet med et mindreforbrug fra områder, der ikke er omfattet af 

overførselsadgang på 3,58 mio. kr.  

        Økonomiudvalget, anlæg efterlader et underskud på 36,1 mio. kr.  vedr. 

salgsindtægter vedr. grunde og bygninger 

        Socialudvalget efterlader et underskud på 0,356 mio. kr. vedr. manglende 

huslejeindtægter efter afhændelse af pensionistboligerne i Ravnshøj  

        Teknisk udvalg efterlader et underskud på 1,4 mio. kr. vedr. 

vandafledningsbidrag 

  

Vedr. opgørelse af de enkelte omkostningssteders over-/underskud, skal det 

understreges, at tillægsbevillingerne som følge af sagen ”Tilretning af budget 

2010”, som blev givet på byrådets møde den 22. december 2010 (pkt. 30) til de 

forventede merforbrug på 3 udvalg, ikke er medtaget i beregningen.  

  

Den samlede overførsel efter udvalgsbehandlingen udgør et netto overskud på 

99,441 mio. kr. 

Heraf udgør driftsområdet et underskud på 7,989 mio. kr., anlægsområdet et 

overskud på 100,638 mio. kr. og puljer et overskud på 6,792 mio. kr.  

  

Finansiering af overførselsbeløbene sker ved en yderligere låneoptagelse på 68,53 

mio. kr. og et yderligere nettoforbrug af de likvide midler på 30,911 mio. kr.  

  

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at underskuddet på 12,2 mio. kr. i Center 

for Familie (underskud i familierådgivningen samt dag/døgn) efterlades i 2010 og 

følgeligt at der søges en tillægsbevilling på 12,2 mio. kr. i 2011 til dækning af det 

overførte underskud.  

  

Som følge af serviceudgiftsrammen for 2011, kan der ikke i Frederikshavn 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4124 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: HAJE 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Kommunens situation, overføres midler til forbrug i 2011, uden at det er sikret, at 

disse forbrug bliver modsvaret af mindreforbrug i forhold til servicerammen.  

Det fremgår af ovennævnte skema, at en del af de overførte driftsmidler overføres 

til anlæg. Det sker i de situationer, hvor omkostningsstederne har opsparet midler 

og vil bruge disse til investeringer, der kan sidestilles med en anlægsinvestering.  

  

Der er fra administrationen udarbejdet forslag til retningslinjer for, hvorledes det 

sikres, at der ikke som følge af overførselssagen, sker en belastning af 

serviceudgiftsrammen for 2011.  

  

Økonomiudvalget vil på mødet få en gennemgang, af den planlagte administrative 

procedure, der iværksættes for at sikre at overførslerne ikke føre til et merforbrug i 

forhold til det korrigerede budget.  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet godkendelse, at  

  

1.     overførslerne, som indstillet af udvalgene godkendes  

2.     der gives overførselsbevilling på -15,835 mio. kr. vedr. drift (formindskelse 

af forbrugsmulighederne i 2011) 

3.     der optages rådighedsbeløb på 7,846 mio. kr. vedr. anlæg (Opsparede 

driftsmidler der bruges til anlægsinvesteringer) (Forøgelse af 

forbrugsmulighederne i 2011) 

4.     der gives anlægsbevilling på 7,846 mio. kr. vedr. ovennævnte 

5.     der optages rådighedsbeløb på 100,638 mio. kr. vedr. anlæg (Overførsel 

fra anlæg i 2010) (Forøgelse af forbrugsmulighederne i 2011)  

6.     der givers overførselsbevilling på 6,792 mio. kr. vedr. puljer (Forøget 

forbrugsmulighed i 2011) 

7.     den samlede overførsel på 99,441 mio. kr. finansieres ved yderligere 

lånoptagelse på 68,53 mio. kr. og et yderligere forbrug af de likvide midler 

på 30,911 mio. kr. 

8.   drøftes om der skal gives en tillægsbevilling på 12,2 mio. kr. som indstillet 

af Børne- og Ungdomsudvalget. Såfremt der gives tillægsbevilling 

finansieres den af likvide midler 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

De af administrationen udarbejdede administrative procedurer for håndtering af 

overførsler blev godkendt. 

  

Med baggrund i udvalgenes fortsatte store bestræbelser på at overholde budget 

2011, anbefaler Økonomiudvalget at afskrive ”gammel gæld” j fr. nedenstående 

indstilling:  

1.  overførslerne, som indstillet af udvalgene godkendes  

2. ”gammel gæld” i Center for Familie (underskud i familierådgivningen samt 

dag/døgn) på 12,2 mio. kr. eftergives  

3.  ”gammel gæld” i Socialudvalget på 12,6 mio. kr. eftergives  

4. ”gammel gæld” i Sundhedsudvalget på 3,9 mio. kr. eftergives  

5.    der gives overførselsbevilling på 12,865 mio. kr. vedr. drift (forøgelse af 
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forbrugsmulighederne i 2011) 

6.     der optages rådighedsbeløb på 7,846 mio. kr. vedr. anlæg (Opsparede 

driftsmidler der bruges til anlægsinvesteringer) (Forøgelse af 

forbrugsmulighederne i 2011) 

7.     der gives anlægsbevilling på 7,846 mio. kr. vedr. ovennævnte  

8.     der optages rådighedsbeløb på 100,638 mio. kr. vedr. anlæg (Overførsel 

fra anlæg i 2010) (Forøgelse af forbrugsmulighederne i 2011)  

9.     der gives overførselsbevilling på 6,792 mio. kr. vedr. puljer (Forøget 

forbrugsmulighed i 2011) 

10.     den samlede overførsel på 128,1 mio. kr. finansieres ved yderligere 

lånoptagelse på 68,53 mio. kr. og et yderligere forbrug af de likvide midler 

på 59,6 mio. kr. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Samlet opgørelse over over-/underskud for 2010 som indstillet af udvalgene (dok.nr.49768/11) 

Bilag 2 - Oversigt over fagudvalgenes beslutninger om overførsel til 2012 (dok.nr.47023/11) 
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10. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 31 marts for Økonomiudvalget. 

Budgetopfølgningen indeholder det første bud på et forventet regnskab for 2011. 

  

Hvert enkelt udvalg har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for eget 

udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes egne budgetopfølgninger 

indgår i den samlede budgetopfølgning.  

  

I budgetopfølgningsmaterialet er oplistet en række bevillingsmæssige ændringer, 

som byrådet skal tage stilling til. Det drejer sig blandt andet om et ekstra tilskud på 

121,1 mio. kr. som følge af ændringer af finansieringen på beskæftigelsesområdet, 

udmøntning af indkøbsrabatter, driftsreduktioner som følge af investeringer fra 1 og 

2 mia. kr. puljerne samt omplaceringer i forhold til barnets reform.  

  

Fra 2010 er det indeholdt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at byrådet 

kvartalsvis skal orienteres om forventet regnskab for det specialiserede 

socialområde, dette findes bagerst i budgetopfølgningen.  

  

Budgetopfølgningen fremsendes særskilt - forventes afsendt mandag d. 16. maj  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

De samlede bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges her,  betyder en øget 

opsparing til kassebeholdningen i 2010 på 830.000 kr.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

 budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 godkendes  

 de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og 

som netto betyder en øget opsparing til kassebeholdningen i 2011 på 

830.000 kr., godkendes  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  
Økonomiudvalget konstaterer, at området ”Energiudgifter” er budgetteret lavere 

end de faktiske udgifter realistisk kan nedbringes til. 

  

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at  

         budgetopfølgningen pr. 31.03.2011 godkendes  

         de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen, 

godkendes 

        der herudover gives tillægsbevilling til 

o    energiudgifter 5,5 mio. kr. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/904 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: BJFR 

 Besl. komp: ØU/BR 
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o    Børne- og Ungdomsudvalget (i alt) 6 mio. kr. 

Ovenstående bevillingsændringer finansieres ved et forbrug af kassebeholdningen i 

2011 på 10,7 mio. kr. 

  

Direktionen sikrer, at der sker afdækning i forhold til servicerammen, således at 

tillægsbevillingerne ikke udløser sanktioner.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011  

Godkendt.  

 

Bilag 

Budgetopfølgning pr. 31.3.2011 - Byrådet (dok.nr.45467/11) 
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11. Årsregnskab 2009-2010 for legatet Bombebøssen i 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for legatet Bombebøssen i Frederikshavn fremsender til byrådets 

godkendelse regnskab for perioden 1. april 2009 til 31. marts 2010.  

  

Årsregnskabet er underskrevet af legatbestyrelsen den 20. august 2010.  

  

Af årets overskud på 18.475,13 kr. + overført overskud fra forrige år på 4.618,69 

kr., er der uddelt 20 legatportioner á 1.000 kr., i alt 20.000 kr., og der er tillagt 63,18 

kr. til legatets bundne kapital. Årets resultat udgør herefter 3.030,64 kr., som 

overføres til næste år. 

  

Legatets kapital udgør pr. 31. marts 2010 i alt 758.435,77 kr.  

  

Kommunen har foranlediget årsregnskabet revideret af Statsautoriseret 

Revisionsselskab PricewaterhouseCoopers. Revisionen har ikke givet anledning til 

forbehold. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet godkendes.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3081 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: BR 
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12. Udpegning af underskriftsbemyndigede i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Den 11. december 2009 besluttede Frederikshavn Byråd, jf. styrelseslovens § 32, 

at dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og 

påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af byrådets formand eller 1 af de 2 

næstformænd i forening med en af direktørerne.  

  

Der er siden fratrådt 2 direktører og 1 ny er ansat.  

  

Direktionen består nu af kommunaldirektør Jane Wiis, direktør Heidi Becker-

Rasmussen, di rektør Mikael Jentsch og direktør Jes Lunde. De 3 førstnævnte er 

godkendt som underskriftsbemyndigede. 

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at der meddeles underskriftsbemyndigelse til Jes Lunde.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21041 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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13. Svar til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende 

skoleindskrivning i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Statsforvaltningen Nordjylland har 18. marts 2011 har sendt brev til Frederikshavn 

Byråd vedrørende henvendelse fra forælder i Skagen omkring lovligheden af 

skoleplacering af 0-klasse i Skagen.  

Ifølge brevet beder Statsforvaltningen Nordjylland om en udtalelse fra 

Frederikshavn Byråd samt kopi af sagens relevante sagsakter.  

  

Statsforvaltningens brev var med som bilag til Børne- og Ungdomsudvalgets møde 

den 31. marts 2011 under punktet: ”Møde med forældrerepræsentanter vedrørende 

klage over beslutning vedrørende skolestart i Skagen”.  

  

Center for Skole og Ungdom har udarbejdet udkast til svarbrev til 

Statsforvaltningen Nordjylland. Udkast forelægges Børne- og Ungdomsudvalget og 

Frederikshavn Byråd til godkendelse forinden formidling af svar til 

Statsforvaltningen Nordjylland.  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget over for Frederikshavn Byråd anbefaler udkast til svarbrev.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2011  

Udkast til svarbrev anbefales overfor byrådet. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Statsforvaltningen Nordjylland: anmodning Byrådsudtalelse og sagsakter (dok.nr.30660/11) 

Bilag 2 - UDKAST udtalelse til Statsforvaltningen dok 43505-11 inkl. bilag (dok.nr.45349/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/978 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU/BR 
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14. Henvendelse fra SF - Beslutning vedrørende valgpakke til 

førstegangsvælgere 

 

Sagsfremstilling 

SF’s byrådsgruppe stiller følgende forslag til vedtagelse i byrådet:  

  

”I forbindelse med det kommende folketingsvalg foreslås, at der i forbindelse med 

udsendelse af valgkort også vil blive udsendt en ”valgpakke” til samtlige 

førstegangsvælgere i kommunen. En sådan ”valgpakke” skal med oplysning og 

vejledning sikre, at unge både kender til de valgtekniske formalia, hvordan man 

afgiver sin stemme og også får et indblik i vigtigheden af demokratisk deltagelse. 

Dette skal naturligvis præsenteres i en kort og let tilgængeligt form. Bilag 1 er et 

forslag hertil. Derudover forventes samtlige opstillede partier at bidrage med en 

valgfolder eller lignende.  

  

Vi ved fra flere undersøgelser, at unge mellem 18-29 år udgør en uforholdsmæssig 

stor del af gruppen af sofavælgere. Bilag 2 illustrerer problemstillingen. Figurerne 

er lavet på baggrund af Yosef Bhatti & Kasper Møller Hansens analyse af 

kommunalvalget i 2009
 
(valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. 

Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata af Yosef Bhatti & 

Kasper Møller Hansen, Københavns Universitet”).  

  

  

Unge vælgere er altså klart overrepræsenteret, hvilket kan blive et potentielt 

demokratisk problem, hvis de aldrig fremadrettet vil benytte sig af deres stemmeret.  

  

Det er tanken, at initiativet i første omgang skal evalueres frem mod 

kommunalvalget i 2013 med henblik på at undersøge 

1. om initiativet har fået flere unge til at stemme  

2. om initiativet skal fortsættes  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. maj 2011  

SF’s forslag blev godkendt.  

 

Bilag 

Valgpakke - Bilag 1 Valgpakke (dok.nr.48554/11) 

Valgpakke - Bilag 2 Sofavælgere (dok.nr.48555/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4298 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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15. Tildeling af kontrakt efter genudbud af delaftale 1 skole- og 

handicapkørsel samt kørsel til læge og speciallæge 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/4153 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: hhan 

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