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Spørgsmål til byrådet 

 

Skolesammenlægningen – Fladstrand Skole og Abildgårdskolen.  

 

Efter at skolebuskørslen har været i licitation, hvilket firma fik kørslen og hvad blev prisen (budgettet 

siger 300.000kr.)? 

Bliver det et firma fra kommunen eller ryger pengene ud af kommunen?  

  

Hvordan kan den ønskede her og nu besparelse på de 4,5 mio. kr. opnås, når:  

1. der kun klasseoptimeres med 5 klasser og ikke som ønskes 8 klasser? altså en mindre 

besparelse på 1,5 mio. kr. 

2. når skolebuskørslen overskrider budgettet på de 300.000 kr.? (spørgsmålet bortfalder hvis det 

holdes inden for de 300.000 kr.) 

3. når der ikke som forventet spares på sekretærstillinger (200.000 kr.)?  

4. desuden skal der bruges penge til et flyttefirma - hvad koster det flyttefirma, der skal bruges for 

at flytte for skolerne? 

5. hvor mange penge er der sat af til trafiksikring, for at sikre skolevejen mellem Fladstrand og 

Abildgård?  

6. hvad er prisen på trafiksikringen mellem Fladstrand og Abildgård? 

7. Hvor findes pengene til trafiksikring når budgettet ikke holder?  

8. bliver alle 0-3. klasseselever tilbudt skolebus, hvis trafiksikringen ikke står klar til skolestart? - 

hvis ja hvad koster det? 

 

 

Hvorledes forholder byrådet sig til, at alle normal klasserne i følge Fladstrand skoles høringsvar faktisk 

kan være i Fladstrand skoles bygninger, som den står nu? - ville en sådan løsning ikke medføre at 

udgiften til skolebuskørsel stort set falder bortfalder? - en udgift der ved denne vandrette deling vil være 

konstant de næste 10 år, samt at udgifter til vedligeholdelse/klargøring af klasselokaler og SFO på 

Abildgård falder bort? 

 

Er det korrekt forstået at Frydenstrand skole skal betragtes som EN skole og at der derfor uanset 

hvilken afdeling eleverne går på, er tale om de gå på samme skole?  

 hvis ja, er det så korrekt, at ved at lade special - og evt. struktur-eleverne gå på 

Abildgårdafdelingen, ikke vil være tale om at kommunen får en special skole?  

 hvis nej, hvordan forklarer byrådet så, at søskende har ret til at gå på samme skole?  

 

 

 

Kristina Friis 
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Frederikshavn Byråd 

 

 

22. juni 2011 

 

Kristina Friis og Bjarke Friis 

   

stinafriis@hotmail.com 

 

Svar på mail af 13. juni 2011 

 

Du har den 13. juni fremsendt en række spørgsmål til Byrådet vedrørende fusionen af 

Abildgaardskolen og Fladstrand skole til Frydenstrandskolen.  

 

Helt overordnet vil jeg gerne understrege, at et flertal i Byrådet har besluttet fusionen af 

Frydenstrandskolen. Herunder også beslutningen om en såkaldt vandret deling af 

årgangene på de to bygningsanlæg.  

 

I mailen af 13. juni 2011 stiller du en række spørgsmål vedrørende skoleveje, 

trafiksikkerhed, budget, flytteudgifter, forventede besparelser m.m. Både Byrådet og 

administrationen har tidligere besvaret lignende spørgsmål fra dig, og vi finder at det er 

rimeligt at henvise til vores tidligere korrespondancer i denne sag. Derudover henvises 

generelt til sagens øvrige behandling, jf. Byrådets dagsorden og referater.  

 

Med Byrådets beslutning, som ovenfor nævnt, er der således ikke behov for at 

igangsætte nye analyser, beregninger e.l. i sagen, således som spørgsmålene i mailen 

lægger op til. 

 

Det er nu vigtigt, at fokus i denne sag rettes mod at sikre Frydenstrandskolen arbejdsro 

til at gennemføre fusionen, således som et Byrådsflertal har besluttet det.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

   
Lars Møller 

Borgmester 

Jane Wiis 

Kommunaldirektør 
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1. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F.03.01.01 og 

kommuneplantillæg 09/25 - hotel og ferielejligheder, 

Vestre Strandvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog den 28. februar 2011 lokalplanforslag SKA.F.03.01.01 

og forslag til kommuneplantillæg 09/25 for Hotel Lille Nord, Vestre 

Strandvej, Skagen, med henblik på at få hotelpligten nedlagt for 25 

hotelferielejligheder og i stedet indrette disse til 25 ferielejligheder. 

Bygningskomplekset vil herefter rumme 23 hotelværelser og 25 

ferielejligheder foruden restaurant. Der er til byggeriet indrettet p-

kælder. 

  

Forslaget har været offentliggjort i perioden 9. marts - 4. maj 2011. Der 

er modtget 3 indsigelser/bemærkninger til forslaget, som behandlet i 

indsigelsesnotat af 10. maj 2011. indsigelserne giver anledning til, at 

der tillades indrettet én helårsbolig til brug for personale, der er tilknyttet 

driften.  

 

Indstilling 

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

Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan 

SKA.F.03.01.01 og Kommuneplantillæg 09/25 vedtages endeligt med 

ændringer, der fremgår af indsigelsesnotat af 10. maj 2011.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Bilag 1 - Lokalplan SKA.F.03.01.01 Hotel og ferieboliger Vestre Strandve, Skagenj - Lp 

Vestre Strandvej, Skagen (dok.nr.54292/11) 

Bilag 2 - Indsigelsesnotat SKA.F.03.01.01 (dok.nr.49617/11) 

Bilag 3 - Referat - Omdannelse af hotellejligheder til ferieboliger på Hotel Lille Nord, 

Vestre Strandvej 28, Skagen (dok.nr.8074/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/359 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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2. Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.T.04.13.01 

samt kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for 

vindmøller ved Kragelund 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01 - Vindmøller ved Kragelund samt 

forslag til kommuneplantillæg nr. 09.26 med VVM-redegørelse og 

miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 9. 

marts til den 4. maj 2011.  

  

Kommunen har ikke modtaget indsigelser i løbet af offentlighedsfasen. 

Dog har Naturstyrelsen efterspurgt en planlægningsmæssig 

begrundelse for møllernes placering inden for kystnærhedszonen samt 

møllernes påvirkning af kystlandskabet. Henvendelsen fra 

Naturstyrelsen har medført, at der, i forhold til den tidligere 

offentliggjorte miljørapport, er indføjet følgende afsnit i miljørapportens 

afsnit om kystlandskabet:  

”Dette understøttes af, at der i forbindelse med udarbejdelse af 

visualiseringerne af møllerne, ikke er fundet steder langs kysten, 

herunder langs Solsbækvej, hvorfra møllerne forventeligt vil kunne ses. 

Dette skyldes primært den markante terrængradient i form af 

Stenalderhavets kystlinie som skjuler møllerne.”  

  

Der har i løbet af offenlighedsfasen været afholdt et offentligt møde. 

Mødet blev afholdt sammen med bygherres offentlige møde i henhold til 

VE-lovens værditabsordning på bygherres ejendom. På mødet 

fremlagde kommunen lokalplanen og redegjorde forholdet til den 

kommende temaplan for vindmøller i hele kommunen.  

  

Lokalplanen åbner mulighed for at der kan opstilles 3 stk. vindmøller 

med totalhøjde på maksimalt 107 meter i forbindelse med ejendommen 

Kragelund på Østkystvejen 4, Sæby. Det er dog en forudsætning for 

møllernes opsætning, at 3 stk. eksisterende møller i området nedtages 

forinden.  

 

Indstilling 

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

Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan 

SAE.T.04.13.01 - Vindmøller ved Kragelund samt kommuneplantillæg 

nr. 09.26 med VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages endeligt 

inkl. ovenstående ændring i miljørapportens afsnit om kystlandskabet i 

forhold til det tidligere offentliggjorte. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6025 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Bilag 1 - Lokalplan SAE.T.04.13.01 (dok.nr.54966/11) 

Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.26 (dok.nr.54965/11) 

Bilag 3 - Miljørapport Kragelund (dok.nr.51614/11) 
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3. Forslag til vindmølletemaplan 

 

Sagsfremstilling 

Under arbejdet med Kommuneplan 2009-2020 blev det besluttet af Plan- og 

Miljøudvalget, at der efter vedtagelse af kommuneplanen skulle igangsættes planlægning 

for placering af landbaserede vindmøller i Frederikshavn Kommune.  

  

Center for Teknik og Miljø har med baggrund heri udarbejdet et forslag 

vindmølletemaplan.  

I planen udlægges 5 nye vindmølleområder med tilhørende rammebestemmelser. 

Områderne er hver især miljøvurderet og fundet egnet til opstilling af min. 3 vindmøller 

med en totalhøjde på min. 125 m.  

  

Forslaget til vindmølletemaplan indeholder desuden retningslinjer for opstilling af 

husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller. 

  

Den samlede vindmølletemaplan er webbaseret og kan ses på:  

http://frederikshavn.odeum.com/dk/kommuneplantillaeg/forslag/vindmoelletemaplan.

htm 

 Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at  

 forslaget til vindmølletemaplan fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med 

henblik på vedtagelse som forslag og efterfølgende udsendelse i 

offentlighedsfase i perioden fra medio juli til ultimo september 2011  

 der afholdes borgermøde i Sæby den 25. august 2011 kl. 19.00  

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene 

Hjortshøj 

 

Bilag 

Bilag 1 - Oversigskort med vindmølleområder (dok.nr.54212/11) 

Bilag 2 - Oversigtskort med eksisterende vindmøller (dok.nr.62002/11) 

Bilag 3 - Data for eksisterende vindmøller (dok.nr.61963/11) 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16813 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. 

komp: PMU/ØU/B

R 

 

http://frederikshavn.odeum.com/dk/kommuneplantillaeg/forslag/vindmoelletemaplan.htm
http://frederikshavn.odeum.com/dk/kommuneplantillaeg/forslag/vindmoelletemaplan.htm
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4. Godkendelse af tracé - transmissionsledning til 

drikkevand mellem Tolne og Bunken Vandværker og 

tilkendegivelse om ekspropriationshensigt  

 

Sagsfremstilling 

For at sikre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden i Skagen, ønsker 

Frederikshavn Vand A/S at etablere en transmissionsledning 

til drikkevand mellem Tolne og Bunken vandværker.  

  

En sådan transmissionsledning er anført på bilag 2 til bekendtgørelse 

om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 

(VVM) i medfør af lov om planlægning.  

  

Frederikshavn Kommune har afgjort, at anlægget ikke har en væsentlig 

virkning på miljøet og dermed ikke er VVM-pligtigt. Der er ikke 

indkommet klager over denne afgørelse. I den efterfølgende 

sagsbehandling vil de nødvendige dispensationer blive behandlet med 

mulighed for at stille vilkår til udførelse af anlægsarbejdet.  

  

Frederikshavn Vand A/S anmoder om kommunens godkendelse af det 

endelige tracé, hvor transmissionsledningen skal placeres.  

  

Endvidere anmodes om, at der træffes beslutning om, at  byrådet har til 

hensigt at foretage ekspropriation til fordel for Frederikshavn Vand A/S i 

de situationer, hvor en frivillig aftale ikke kan indgås med lodsejerne.  

  

Eksproriation vil være mulig med hjemmel i vandforsyningslovens § 37, 

stk. 1,nr. 2.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller til Plan- og 

Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og byrådet, at    

 etableringen af traceen mellem de to vandværker godkendes  

 byrådet træffer beslutning om, at kommunen - om nødvendigt - 

vil træffe ekspropriationsbeslutning til fordel for Frederikshavn 

Vand A/S i henhold til vandforsyningslovens § 37, stk. 1, nr. 2,  i 

de situationer, hvor der eventuelt ikke kan indgås frivillig aftale 

med lodsejerne  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/197 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: akbt 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Bilag 1 - COWI - Henvendelse til byrådet (dok.nr.46329/11) 

Bilag 2 - Ansøgning omTracegodkendelse (dok.nr.46331/11) 

Bilag 3 - Bilag 1 Matrikeloversigt (dok.nr.46333/11) 

Bilag 4 - Bilag2 Deklarationstekst (dok.nr.46332/11) 

Bilag 5 - Bilag 3 Oversigtskort.pdf  (dok.nr.58018/11) 
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5. Projektforslag om transmissionsledning fra Hørby 

Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå 

Varmeværk 

 

Sagsfremstilling 

Hørby Varmeværk har sendt projektforslag om transmissionsledning fra 

Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå 

Varmeværk.  

  

Projektforslagets formål er, at sikre en optimal udnyttelse af 

produktionsanlæggene på de tre værker. Projektforslaget udviser en 

positiv samfundsøkonomi og de energi - og miljømæssige 

konsekvenser er ligeledes positive, da der er en besparelse i udledning 

af CO2.  

  

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om 

godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 

af 13. december 2005. 

  

Projektforslaget har været i høring hos HMN Naturgas I/S, jf. 

ovennævnte bekendtgørelse. HMN Naturgas I/S har indsendt indsigelse 

mod projektforslaget. HMN Naturgas I/S mener, at projektforslaget skal 

godkendes efter § 15 i ovennævnte bekendtgørelse og ikke efter § 6 og 

§ 8, som det fremgår af projektforslaget. Argumentet er, at der sker et 

ændret brændselvalg fra naturgas til biomasse, når Thorshøj 

Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk modtager varme fra Hørby 

Varmeværk.  

  

Hørby Varmeværk konsulent, COWI har kommenteret indsigelse fra 

HMN Naturgas I/S. § 15 vedrører kun etablering af nye 

varmeproduktionsanlæg, hvor nærværende projektforslag ikke 

omhandler etablering af nye vamreproduktionsanlæg, men blot sikrer 

en samfundsøkonomisk optimal udnyttelse af eksisterende 

produktionsanlæg, dvs. der sker ikke en udvidelse af 

produktionskapaciteten for biomassevarmen. Dette er ikke at betragte 

som ændret brændselsvalg. Projektforslaget er udarbejdet efter § 6 og 

§ 8, hvor § 6 vedrører overholdelse af generelle krav i 

Varmeforsyningsloven og § 8 vedrører godkendelse af transmissionsnet 

uanset områdeafgrænsningen.  

  

Hørby Varmeværk, Østervrå Varmeværk, Thorshøj Kraftvarmeværk, 

HMN Naturgas I/S og Center for Teknik og Miljø har afholdt møde og 

diskuteret, hvilke paragraffer projektforslaget skal godkendes efter, 

uden at der blev enighed om dette. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12123 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Center for Teknik og Miljø er af den opfattelse, at projektforslaget er 

udarbejdet efter de korrekte paragraffer i Bekendtgørelse om 

godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 

af 13. december 2005 og Frederikshavn Kommune kan godkende 

projektforslaget.  

  

HMN Naturgas I/S har meddelt Frederikshavn Kommune, at det ikke 

kan udelukkes, at de påklager Frederikshavn Kommunes afgørelse til 

Energiklagenævnet, såfremt Frederikshavn Kommune godkender 

projektforslaget.  

 

Indstilling 

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

Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at 

projektforslaget godkendes. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Bilag 1 - Transmissionsledning Fra Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og 

Østervrå Carmeværk (dok.nr.140771/10) 

Bilag 2 - Indsigelse fra HMN Naturgas I/S  (dok.nr.49189/11) 

Bilag 3 - COWÍ s kommentarer til indsigelse (dok.nr.49326/11) 
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6. Tillægsbevilling etablering af gæstepladser, Sæby 

Havn 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Havn foreslår, at eksisterende havneareal nyindrettes således, at 

der ved udnyttelse af del af yderhavnen og ved etablering af 

pælepladser i inderhavnen opnås en kapacitetsforøgelse på ca. 40 

gæstepladser. Kundegrundlaget vurderes at være til stede og havnen 

kan med fordel udnyttes på en bedre måde og samtidig finansiere de 

nødvendige investeringer. 

  

Der har længe været efterspørgsel på flere pladser i Sæby Havn. 

Kommunen arbejder således samtidig med et havneudvidelsesprojekt, 

hvor der i år forventes igangsat lokalplanlægning for arealerne omkring 

det gamle værftsområde - nærmere defineret af Plan- og Miljøudvalget. 

Senere forventes igangsat planlægning for ”Havneøen” – et 

boligprojekt, der samtidig indeholder en egentlig lystbådehavn.  

  

Etableringen af nye gæstepladser i Sæby vil supplere denne udvikling 

og kan være med til at fastholde de sejlere der står på venteliste til en 

fast plads i Sæby Havn. De sejlere, der ønsker en fast plads, tilbydes en 

midlertidig plads i gæstehavnen indtil der kan anvises fast plads i den 

nye lystbådehavn, der etableres i projekt ”Havneøen”.  

  

Kommunen kan optage lån til anlægsinvesteringer i havne uden at det 

påvirker servicerammen.  

Den samlede anlægsinvestering forventes overslagsmæssigt at blive kr. 

5,5 – 6,0 mio. kr. 

  

Investering i de nye gæstepladser forventes at give en merindtægt på 

ca. 470.000 kr. årligt til finansiering af lånoptagelsen. 

 

Indstilling 

 Direktøren med ansvar for Ejendomscentret indstiller, at  

 anbefale etablering af ca. 40 gæstepladser i Sæby Havn  

 udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at der optages lån 

på kr. 6,0 mio. kr. til anlægsfinansiering af projektet  

 låneoptagelsen finansieres af Sæby Havns driftsbudget  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. maj 2011 
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9301 

 Forvaltning: CJD 

 Sbh: biis 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 15. juni 2011  

Efter Teknisk Udvalgs behandling har Økonomicentret beregnet, at 

renter og afdrag vil andrage 426.000 kr. årligt i 25 år. Hertil tekniske 

formalia vedrørende rådighedsbeløb og frigivelse.  

 

Indstilling - Økonomiudvalget den 15. juni 2011  

Direktør med ansvar for Ejendomscenter indstiller, at  

         Der optages et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til 

havneudvidelsen  

         Der gives anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. 

         Rådighedsbeløbet finansieres ved låneoptagelse på 6,0 mio. 

kr. 

         Renter og afdrag finansieres ved reduktion af Sæby Havn’s 

budget med 426.000 kr. i 2012 og efterfølgende år 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Bilag 1 - Notat vedr. etablering af gæstepladser (dok.nr.49536/11) 

Bilag 2 - Prisoverslag vedr lille havneprojekt (dok.nr.49535/11) 

Bilag 3 - Oversigtsplan Lille havneudvidelse (dok.nr.49537/11) 
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7. Cykelpolitik 

 

Sagsfremstilling 

Med afsæt i visionen om at fremme cykeltrafik, som Plan- og 

Miljøudvalget tiltrådte på møde den 6. april 2010, har Teknik- og 

Miljøcentret udarbejdet et forslag til en cykelpolitik. Arbejdet sker som led 

i kommunens deltagelse i projektet Nordiske Cykelbyer, der støttes af 

EU, Interreg IV A programmet. Cykelpolitikken, der efterfølgende 

indarbejdes i kommunens digitale kommuneplan, består af to 

dokumenter:  

 "Flere cyk lister - Mål og midler". En overordnet politik hvor mål og 

midler, til at nå målet, fastlægges. Visionen konkretiseres i det 

mål at øge andelen af cykel- og gangtrafik fra 41 % 2009 til 51 % 

i 2022. Der iværksættes handlinger på følgende 7 

indsatsområder:  

o Cykelstier  

o Cykelparkering  

o Drift og vedligeholdelse  

o Sikkerhed og tryghed  

o Kombinationsrejser  

o Cykelservice  

o Information, kampagner og dialog med cyklister og 

arbejdspladser  

Dokumentet har, som anført, en lang tidshorisont og vedtages af 

det samlede byråd.  

 "Flere cyk lister – Indsatser". På baggrund af en redegørelse for 

de lokale udfordringer, indenfor hvert af de 7 indsatsområde, 

fastlægges der delmål og resultatmål for hvert indsatsområde. 

Desuden er der forslag til konkrete handlinger  

Dokumentet er mere dynamisk og har en kortere tidshorisont end "Mål og 

midler". Dokumentet vedtages alene af Plan- og Miljøudvalget og Teknisk 

Udvalg. 

  

Til grund for arbejdet ligger blandt andet  

 "Sådan er her nu" en rapport hvor cyklisternes nuværende 

forhold i kommunen er kortlagt  

 "Brugertilfredshedsundersøgelse 2009" opsamling på en 

Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse hvor over 550 

borgere fra de tre hovedbyer har bidraget med oplysninger  

 Oplysninger og synspunkter fra holdkaptajner på kommunale 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/264 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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hold i Dansk Cyklistforbunds Vi cykler til arbejde kampagne 2009 

og 2010  

 Resultatet af en Workshop med eksterne interessenter hvor 

overskriften var "Hvordan får vi flere borgere i Skagen, Sæby og 

Frederikshavn til at tage cyklen på de korte ture?"  

  

De to første undersøgelser er Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg 

orienteret om henholdsvis den 14. april 2010 og den 20. april 2010.  

  

Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget er orienteret om 

Frederikshavn Kommunes deltagelse i Nordiske Cykelbyer den 3. juni 

2010 og den 15. juni 2010.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at   

         Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at dokumentet "Flere cyk lister - 

Mål og midler" vedtages som forslag og udsendes i offentlig 

debat i 8 uger  

         Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg vedtager dokumentet 

"Flere cyk lister – Indsatser" som forslag og udsender det i 

offentlig debat sammen med byrådsdokumentet "Flere cyk lister - 

Mål og midler"  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. maj 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 17. maj 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog La rs 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Flere cyklister - Mål og midler.PMU_05.05.2011pdf.pdf  (dok.nr.43070/11) 
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8. Godkendelse af garantistillelse for realkreditlån og 

låneoptagelse - Frederikshavn Boligforening, afdeling 

42, Mariested, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet har tidligere godkendt skema B for nyopførte boliger samt 

ombygning af Mariested, Sæby. 

  

Der foreligger nu anmodning om garanti for realkreditlånet. Lånet er på 

65.911.000 kr. Ud fra de foreliggende oplysninger har realkreditinstuttet 

beregnet den kommunale garanti til 69,77 % af hovedstolen. Ifølge 

loven skal ejendommen endeligt værdiansættes, når byggeriet er 

færdigt, hvilket kan indebære en ændring af garantikravets størrelse.  

  

Det er en forudsætning for lånet, at der ikke kan indgås aftale mellem 

kommunen og boligorganisationen om opsigelse/overdragelse af den 

kommunale anvisningsret til boligerne, eller ommærkning af boligerne 

uden at realkreditinstituttet som panthaver har meddelt sit samtykke 

hertil.  

Der anmodes om en kommunal garanti på 45.986105 kr. samt om 

godkendelse af pantsætningen, j f. almenboliglovens § 29, stk. 1.    

 

Økonomiske konsekvenser  

Den kommunale garantistillelse 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 69,77 % af lånet på 

65.911.000 kr.   

 at pantsætningen godkendes  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 
Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16164 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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9. Godkendelse af endelig anskaffelsessum - 

Senhjerneskadecenter Nord, 2. etape, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af endelig 

anskaffelsessum for 12 almene plejeboliger, Senhjerneskadecenter 

Nord, Frederikshavn, 2. etape. Projektets 1. etape er under opførelse. 

De kommunale servicearealer for det samlede projekt blev godkendt af 

byrådet i forbindelse med etape 1.  

  

Bygherren oplyser, at licitationsresultatet indebar en større overskridelse 

af budgetterede håndværkerudgifter. I samarbejde med kommunen og 

bygherrerådgiverne har man foretaget større besparelser på mange 

områder, hvor det ikke er gået ud over boligernes kvalitet og 

funktionalitet for de kommende beboere og de ansatte. Fx er der ændr et 

på overflader og materialer, sparet på dele af automatik, sparet en 

carport, haveanlæg, omkostninger mv. Samlet besparelse udgør 

1.832.004 kr. inkl. moms. 

  

Da det har været vigtigt, at begge etaper syner ens, er der også 

foretaget ændringer i etape 1, da det også her har været nødvendigt 

med løbende besparelser, blandt andet på grund af uforudsete meget 

store udgifter til vinterforanstaltninger.  

  

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 20.602.000 kr., hvilket er en 

forhøjelse i forhold til det ved skema A godkendte på 433.000 kr.  

  

Bygherren anmoder om  godkendelse af en husleje på 952 kr./m
2
/årligt. 

Dette er en stigning på 14 kr. i forhold til det ved skema A godkendte.  

  

Den kommunale udgift ved den anførte anskaffelsessum udgør 7 % af 

20.602.000 kr., svarende til 1.442.112 kr., hvilket er en stigning på 

30.240 kr. i forhold til det ved skema A godkendte.  

Der vil blive stillet krav om kommunal garanti for realkreditlånet, hvis 

hovedstol bliver på 18.747.820 kr. Størrrelsen af garantien kendes ikke 

pt., idet den vil blive beregnet af realkreditinstituttet.   

 

Økonomiske konsekvenser  

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.  

På kontoen for grundkapitalindskud er der mulighed for finansiering af 

udgiften på 1.442.112 kr.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget 

at anbefale overfor byrådet at  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2911 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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 den endelige anskaffelsessum på 20.602.000 kr. godkendes på 

følgende vilkår:  
o at de i lov om almene boliger og tilhørende 

bekendtgørelser angivne regler overholdes  

o at den ved påbegyndelse af byggeriet godkendte 

anskaffelsessum er bindende for bygherren  

o at byggeriet påbegyndes senest den 1. september 2011  

o at sag om garanti for realkreditlån behandles særskilt, 

når konkret beregning foreligger  

o at skema C fresendes til kommunens godkendelse 

indenfor den i loven fastsatte frist  

o at der frigives 1.442.112 kr. af de afsatte midler i puljen 

til indskud i Landsbyggefonden.  

         der godkendes en husleje på 952 kr./m
2
/årligt 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  
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10. Fysisk udviklingsplan for Ankermedets Skoles 

bygninger 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af byrådets beslutning om at sammenlægge Ankermedets 

Skole og Hedeboskolen i Ankermedets Skoles bygninger, godkendte 

Børne- og Ungdomudvalget i møde den 12. april 2011 udkast til 

kommissorium for udarbejdelse af fysisk udviklingsplan.  

  

Planen indeholder ekstern byggesagkyndigs vurdering af de 

anlægsmæssige muligheder og behov ved fysisk sammenlægning af de 

to skoler i Ankermedets skolebygninger.  

  

Udviklingsplanen, der er under udarbejdelse forelægges i udvalgets 

møde.  

  

Udmøntning af planen foreslåes finansieret via midler reserveret til 

kvalitetsfonds-områder.  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Center for Skole og Ungdom indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget  

         drøfter den udarbejdede udviklingsplan  

         beslutter udmøntningen af den udarbejdede udviklingsplan  

         anbefaler via Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd 

godkender, at projektet finansieres af "Midler reserveret til 

kvalitetsfondsområdet (projekt nr. 888890)" i 2011 og 

overslagsårene  

         godkender, at rådighedsbeløb frigives, når den detaljerede 

ombygningsplan er på plads og konkrete anlægsudgifter kan 

fordeles på de enkelte år  

  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011  

Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling vil foreligge til 

Økonomiudvalgets møde.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011  

Drøftet. 

Udviklingsplan godkendt til videre udmøntning.  

Indstilling vedr. finansiering anbefales. 

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011  

Anbefales. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2905 

 Forvaltning: Center for Skole og 

Ungdom 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Pluskontoret A/S Ankermedets Skole - helhedsplan - 2011 (dok.nr.58500/11) 
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11. Ankestyrelsens praksisundersøgelse - inddragelse 

af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger 

(april 2011) 

 

Sagsfremstilling 

Ankestyrelsen har lavet en praksisundersøgelse om inddragelse af 

børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger. Rapporten skal 

behandles i kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsen skal 

orientere ankestyrelsen om behandlingen og hvilke foranstaltninger 

undersøgelsens resultater har givet anledning til.  

  

I praksisundersøgelsen vurderes det, om kommunerne i forbindelse 

med afgørelser om tre typer af frivillige foranstaltninger til børn og unge 

har udarbejdet § 50 undersøgelser (børnefaglige undersøgelser), 

handleplaner og afholdt børnesamtaler. De tre typer frivillige 

foranstaltninger efter Serviceloven er aflastningsordninger, fast 

kontaktperson og afgørelse om anbringelse. Der er udtaget sager i 15 

kommuner. Ankestyrelsens vurdering er suppleret med en 

børnesagkyndig vurdering i 40 af de i alt 120 sager, der er udtaget. 

Frederikshavn Kommune har bidraget med 9 tilfældigt udvalgte sager, 

både fra handicapområdet og særligt udsatte området. Sagerne er 

udtaget i januar/februar måned 2010.  

  

Samlet vurdering 

I forhold til § 50 undersøgels, er der ingen fejl i de 9 udvalgte sager i 

Frederikshavn Kommune.  

I forhold til oplysningsgrundlaget mangler der i 1 sag væsentlige 

oplysninger, mens der i 2 sager mangler mindre væsentlige 

oplysninger. De væsentlige oplysninger, der mangler i den ene sag, er, 

at der ikke forinden etablering af kontaktperson har været kontakt til 

biologisk mor, der også har del i forældremyndigheden. 

  

I forhold til handleplaner burde der i 2 af sagerne have været en 

handleplan.  

  

Samlet set er det derfor Ankestyrelsens vurdering, at 4 af sagerne er 

korrekte, mens 5 sager ikke er fuldt ud korrekte. 

  

Dette samlede resultat gør, at Frederikshavn Kommune ligger i den 

positive halvdel af de 15 deltagende kommuner. 

  

Resultater for Frederikshavn kommune  

Vedrørende § 50 undersøgelse, børnefaglig undersøgelse, viser 

undersøgelsen, at af de 9 sager var der udarbejdet § 50 undersøgelse i 

8 sager. I den sidste af de 9 sager var der tale om en akut 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4939 

 Forvaltning: Center for Familie 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/BR 
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foranstaltning/anbringelse, hvilket giver mulighed for at § 50 

undersøgelsen udarbejdes efter at foranstaltningen er iværksat. 

Sammenfattende kan siges, at Frederikshavn Kommune lever 100 % 

op til lovens krav, i øvrigt som den eneste kommune.  

Vedrørende oplysningsgrundlaget viser undersøgelsen, at der i 6 sager 

ikke mangler oplysninger og at der i 2 sager mangler enkelte mindre 

væsentlige oplysninger. I en enkelt sag mangler væsentlige 

oplysninger.  

Vedørende handleplaner viser undersøgelsen, at de 6 sager e r i orden. 

I 1 af sagerne var der ikke en handleplan, fordi sagen var akut, hvilket 

er lovmedholdeligt. Handleplanen udarbejdes efterfølgende. I 2 af 

sagerne burde der have været en handleplan. Her ligger Frederikshavn 

Kommune på linje med resultatet for over halvdelen af de 15 

kommuner.  

  

Handleplan – initiativer der er eller vil blive iværksat for at fremme 

kvaliteten af arbejdet på området 

Siden anbringelsesreformen 1. januar 2006, hvor der skete en 

opstramning af kravene til sagsbehandling, herunder krav om 

udarbejdelse af handleplaner før iværksættelse af foranstaltninger, har 

der i Familierådgivningen løbende været arbejdet med form og indhold 

af handleplaner. Det har været en proces, hvor rådgiver har skullet se 

handleplanen som et dynamisk værktøj til brug for at inddrage familien 

for at sikre fælles forståelse, men også et værktøj til at beskrive 

forventninger til leverandør, og sidst men ikke mindst at bruge 

handleplanen ved opfølgningsmøder til at vurdere/måle på effekten af 

en indsats.  

  

Der har i efteråret 2010 været afholdt kurser i ICS, Integrated 

Children`s System, for samtlige rådgivere i familierådgivningen. 

Systemet hjælper rådgiverne med at få den helhed i sagsbehandlingen, 

som er nødvendig i arbejdet med udsatte børn og unge, og som 

lovgivningen kræver og forudsætter. Det handler om at forbedrer 

kvaliteten i de forskellige faser i sagsbehandlingen, og 

understøtter: systematik og helhedstilgang i sagsbehandlingen, 

inddragelse af både det enkelte barn eller unge samt forældrene, 

relevante samarbejdspartnere i blandt andet sundhedspleje, 

daginstitutioner, skoler m.m. Metoden understøtter i høj grad 

anbefalingerne fra Ankestyrelsen.  

  

Der er i februar 2011 gennemført en organisationsændring i afdelingen 

med de formål: At optimere ressourceudnyttelsen, at øge styrbarheden 

af området samt at optimere borgerservicen. Organiseringen skal 

blandt andet understøtte ensartet håndtering af underretninger, 

fokusere sagsbehandlingen og dermed kontakt til børnene/de unge og 

deres forældre. Alt sammen i overenstemmelse med en række af de 

væsentlige anbefalinger fra Ankestyrelsen.  
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Efter rapportens udgivelse 

Der har i forbindelse med omorganiseringen været en del sager, der 

har skiftet rådgiver. For at sikre at rådgiverne har fået overblik i de nye 

sager, har rådgiverene i maj måned 2011 gennemgået sager med 

særligt fokus på dokumentation og inddragelse i overensstemmelse 

med Ankestyrelsens anbefalinger.  

  

Det er fortsat et udviklingspunkt at se handleplanen som et effektivt 

arbejdsredskab, og der er fortsat fokus på det. Handleplanerne vil blive 

fulgt i forbindelse med ledelsestilsyn, og vil være et særligt 

opmærksomhedspunkt på baggrund af Ankestyrelsens undersøgelse.  

  

Herudover er der sat særligt fokus på kollegial læring i 

handleplanarbejdet. 

  

Der er 26. og 27. maj 2011 afholdt kursus for samtlige rådgivere i 

Barnets Reform med særligt fokus på lovgivningens skærpede og nye 

krav til sagsbehandlingen, inddragelse og barnets tarv og rettigheder.  

  

Barnets reform trådte i kraft 1. januar 2011. Formålet med reformen er 

blandt andet at sikre kontinuitet i anbringelser, at sikre børn og unge en 

stabil og nær voksenkontakt, at styrke hensynet til barnets tarv og at 

sikre udsatte børns rettigheder, at sikre en tidlig indsats, at sikre mere 

kvalitet i både sagsbehandling og i indsatsen, og at sikre bedre rammer 

for kommunernes indsats. 

Samlet vurderes de iværksatte og planlagte initiativer, at sikre fortsat 

fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen, herunder den fornødne 

inddragelse af børn og forældre.  

  

Rapporten "Ankestyrelsens praksisundersøgelse findes elektronisk via 

kommunens hjemmeside, afsnit med referater fra Børne- og 

Ungdomsudvalget, eller via kommunens Politikerportal.  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget anbefaler byrådet, at  

 tage orienteringen om praksisundersøgelsen til efterretning  

 godkende, at iværksatte og planlagte initiativer er de fornødne 

foranstaltninger, som undersøgelsen giver anledning til  

 orientering til Ankestyrelsen sker ved, at referat af byrådets 

behandling af sagen fremsendes til Ankestyrelsen  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011  
Anbefales. 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Rapport Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager 

om frivillige foranstaltninger (kun elektronisk) (dok.nr.55421/11) 
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12. Orientering om Resultatrevision 2010 - Jobcenter 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge tids- og procesplanen for Resultatrevision 2010 er revisionen 

fremsendt Beskæftigelsesregion Nordjylland den 15. april 2011 til 

drøftelse. Drøftelserne med BR er herefter blevet indarbejdet i 

revisionen, som efterfølgende er sendt til det Lokale Beskæftigelses 

Råd samt til Beskæftigelsesregion Nordjylland 1. maj 2011 med henblik 

på den mere officielle kommentering.  

  

Det væsentligste resultat for 2010 er, at Frederikshavn Kommune 

placerede sig på en 1. plads i klyngen. Det vil sige, at Frederikshavn 

Kommune på ministermålene for 2010 samlet set havde den bedste 

udvikling i klyngen. Blandt andet på målet om nedbringelse af antallet af 

ledige i arbejdskraftreserven samt målet om nedbringelse af antallet af 

unge på offentlig forsørgelse har Frederikshavn Kommune klaret sig 

markant bedre end resten af klyngen.  

  

På trods af den gode udvikling har Frederikshavn Kommune stadigvæk 

et besparelsespotentiale på 23,8 mio. kr., hvis kommunen på enkelte 

områder nedbringer antallet af ledige til det gennemsnitlige niveau for 

klyngen, hvorved udgifterne på forsørgelsesydelsen reduceres. Det 

drejer sig om forsørgelsesområderne: A-dagpenge, Sygedagpenge og 

Ledighedsydelse.  

  

Ovennævnte besparelsesområder vil udgøre en udfordring med henblik 

på at opnå den beregnede forbedring og vil således blive behandlet i 

beskæftigelsesplanen for 2012. De områder, der umiddelbart 

konkretiseres og målsættes, er:  

         Indsatsen for at nedbringe arbejdskraftreserven 

         Indsatsen for at nedbringe antallet af sygedagpengesager over 

26 og 52 uger 

         Indsatsen for at nedbringe antallet af unge ledige under 30 år  

         Fastholdt fokus på rettidighed 

  

Et fokus på ovenstående vil ikke blot øge muligheden for at opnå 

besparelser på den samlede forsørgelsesudgift, men ligeledes medvirke 

til indsatser i tråd med de udmeldte ministermål for 2012.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen 

vedrørende Resultatrevision 2010 tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2011 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1998 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: tava 

 Besl. komp: AMU/BR 
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Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 22. juni 

2011 

Resultatrevision 2010 for Frederikshavn Kommune er udarbejdet. 

Arbejdsmarkedsudvalget blev orienteret den 9. maj 2011, 

hvor resultatrevisionen blev drøftet og godkendt uden yderligere 

bemærkninger.  

Resultatrevision 2010 er endvidere sendt til høring i Det Lokale 

Beskæftigelsesråd, som ikke havde bemærkninger.  

Beskæftigelsesregion Nordjylland har godkendt samt sendt 

kommentarer til resultatrevisionen. Disse kommentarer er vedlagt som 

bilag.  

 

Indstilling - Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at byrådet 

godkender Resultatrevision 2010.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Bilag 1 - Resultatrevision for året 2010  (dok.nr.44303/11) 

Beskæftigelsesregionens kommentarer til Resultatrevision 2010 (dok.nr.58687/11) 
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13. Ændring af Hanciaprådets sammensætning 

 

Sagsfremstilling 

Jane Olesen, som er valgt blandt kommunens medarbejdere, har fået 

nyt job og udtræder herefter af Handicaprådet. Personlig 

stedfortræder Jørgen Anker Simonsen har indvilget i at indtræde i 

Handicaprådet efter Jane Olesen. 

  

I Forretningsorden for Det Kommunale Handicapråd, vedtaget 22. maj 

2006 i Handicaprådet § 3, står, at 

 2 medlemmer udpeges af og blandt byrådets medlemmer  

 3 medlemmer udpeges af byrådet blandt kommunens 

medarbejdere  

 5 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra Danske 

Handicaporganisationer (tidligere De Samvirkende 

Invalideorganisationer)  

Der udpeges efter samme retningslinier, en personlig stedfortræder for 

hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder, hvis det ordinære 

medlem ikke kan deltage. 

  

Som personlig suppleant for Jørgen Anker Simonsen (tillige medlem af 

Tilgængelighedsudvalget) foreslår Handicaprådet Dorthe Smidt 

(også Tilgængelighedsudvalget) 

  

Rådets sammensætning vil herefter være: 

  

Repræsentanter for Danske Handicaporganisationer 

 Medlemmer Personlige stedfortrædere 

Kurt Nielsen (formand)  Bjarne Jensen 

Steen Møller  Else Aaris 

Gurli Nielsen Grete Kristensen 

Jette Bruun Christensen Poul Pedersen 

Axel Jensen Lene Aagaard 

  

 Repræsentanter for Frederikshavn Kommune  

 Medlemmer Personlige stedfortrædere 

Peter E. Nielsen (næstformand)  Christina Lykke Eriksen 

Bruno Müller Birthe Marie Pilgaard 

Anders Hind Dan Hansen 

Flemming Klougart  Lone Hestvang 

Jørgen Anker Simonsen Dorthe Smidt  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/5433 
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Indstilling 

Handicaprådet indstiller til byrådets godkendelse, at  

 Jørgen Anker Simonsen indtræder i Handicaprådet som 

ordinært medlem efter Jane Olesen  

 Dorthe Smidt indtræder som personlig stedfortræder for Jørgen 

Anker Simonsen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  
Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  
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14. Overførsel af budgetmidler fra drift til anlæg 

 

Sagsfremstilling 

Der er udarbejdet en beskrivelse af hvilke udgifter, der inden for de 

gældende regler kan afholdes som anlægsudgifter. Beskrivelsen er 

vedlagt som bilag til sagen. På baggrund af denne beskrivelse er der 

foretaget en revurdering af hvilke udgifter, der i budget 2011 kan 

defineres som anlægsudgifter, og der er foretaget en vurdering af hvilke 

af overførslerne fra 2010 der kan afholdes som anlægsudgifter.  

  

Af vedhæftede bilag er opgjort, hvilke beløb, der kan overføres til anlæg 

for hvert enkelt udvalg. Af overførslerne fra 2010 kan 7.694.540 kr. 

afholdes som anlægsudgifter, og revurdering af driftsudgifterne i budget 

2011 betyder at 21.975.129 kr. kan afholdes på anlæg.  

Samlet kan der overføres 29.669.669 kr. til anlæg.  

  

De enkelte udvalg vil i forbindelse med udvalgsmøderne i juni blive 

orienteret om overflytningerne.  

  

Da der løbende prioriteres midler af driftsbevillingen til projekter, der 

kan defineres som anlægsudgifter, vil der løbende blive fulgt op på 

overførsel af midler fra drift til anlæg. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, 

at  

         der optages rådighedsbeløb på anlæg for 29.669.669 kr.   

         optagelsen af rådighedsbeløbene finansieres af en tilsvarende 

nedsættelse af driftsbevillingerne 

         der gives anlægsbevilling på 29.669.669 kr.    

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Bilag 1 - Definition af anlægsprojekter (dok.nr.58713/11) 

Bilag 2 - Sammendrag af overførsler fra drift til anlæg (dok.nr.58614/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/5469 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: LECH 

 Besl. komp: ØU/BR 
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15. Ansøgning om kommunegaranti for lån - Hørby 

Varmeværk A.m.b.a. 

 

Sagsfremstilling 

Hørby Varmeværk A.m.b.a. har ved skrivelse af 23. maj 2011 anmodet 

Frederikshavn Byråd om kommunegaranti for låneoptagelse af et 25-

årigt 4 % lån på 1,7 mio. kr. i Kommunekredit til finansiering af 

investering i udvidelse af lagerkapacitet til opbevaring af halm, 

etablering af askelager, materialelager og velfærdsfaciliteter.  

  

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan der ydes 

garanti, såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende 

vilkår j f. § 10 stk. 1 og 2. 

  

Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 stk. 1 står nævnt, at lån kan 

optages som annuitetslån, serielån eller indekslån og løbetiden ikke må 

overstige 25 år.  

  

Jf. § 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. 

Løbetiden på sådanne lån må højst være på 15 år og med et 

afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.  

  

Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens 

låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan 

sidestilles med en kommunal anlægsopgave.  

  

Hvis der ikke er tale om formål som kommunen automatisk kunne låne 

til, skal enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens 

låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til det 

beløb garantien lyder på.   

  

I dette tilfælde stilles garantien til en udgift, der kan sidestilles med en 

kommunal anlægsopgave, som der er automatisk er låneadgang til.  

  

Frederikshavn Kommune kan yde kommunegarantien til lånet jf. 

reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et 

tilsvarende beløb. Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske 

udgifter til projektet. 

  

I henhold til byrådets beslutning af 30. marts 2011, skal der opkræves 

en løbende årlig provision på 1 % af restgælden ultimo året af 

kommunegarantier til forsyningsselskaberne.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, 

 
 Åben sag 
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at 

  

       der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles 

kommunegaranti for lån i Kommunekredit på 1.700.000 kr. til 

Hørby Varmeværk A.m.b.a. til finansiering af investeringen 

       der opkræves 1 % i løbende årlig garantiprovision af restgælden 

ultimo året 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Hørby Varmeværk A.M.B.A, Ansøgning om kommunegaranti (dok.nr.54305/11) 
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16. Ansøgning fra Boligselskabet Nordjylland om 

tilladelse til salg af ejendom i Præstbro 

 

Sagsfremstilling 

Boligselskabet Nordjylland søger om tilladelse til at afhænde 

ejendommen matr. nr. 75, Den vestlige del, Albæk sogn, beliggende 

Æblevangen 8-18, Præstbro. 

  

Ejendommen, der er en længeejendom, udgør 394 m
2
 og er ved 

seneste offentlige vurdering ansat til 1.600.000 kr. 

  

Alle 6 lejemål i ejendommen står tomme.  

  

Ejendommen er i 2008 vurderet af statsautoriseret ejendomsmægler & 

valuar.  

  

Oplysning om køber og salgspris fremgår af bilag i sagen.  

  

Salgsprisen giver fuld kreditordækning, idet der alene er en restgæld på 

ca. 250.000 kr. Salget foregår uden medvirken af ejendomsmægler.  

  

I henhold til § 27 i Lov om almene boliger skal afhændelse af en almen 

boligorganisations ejendom godkendelse af kommunalbestyrelsen. Hvis 

ejendommen alene omfatter almene boliger, skal afhændelse tillige 

godkendes af Socialministeriet, medmindre afhændelse sker inden for 

samme boligorganisation, til en afdeling i en anden boligorganisation 

eller til en selvejende institution. Afhændelse skal ske på baggrund af 

en vurdering, hvor ejendommens tilstand og prisforholdene på 

overdragelsestidspunktet lægges til grund. I øvrigt foretages 

vurderingen efter reglerne i Lov om vurdering af landets faste 

ejendomme. 

  

Boligselskabet Nordjylland oplyser, at man har modtaget nødvendig 

godkendelse fra Socialministeriet og tillige accept fra 

Landsbyggefonden.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at der meddelelse tilladelse til 

ejendomssalg som ansøgt. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 

Godkendt.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/5236 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 22. juni 2011 Side 35 af 43 

 

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Tilbud på køb af ejendomme i Præstbro (dok.nr.57754/11) 
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17. Vederlag til stedfortrædere - eventuel ansøgning 

om dispensation  

 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede i 2010 via en tilføjelse til styrelsesvedtægten, at der 

skulle være mulighed for at indkalde stedfortrædere til byrådsmøder, 

hvor medlemmerne har lovligt forfald, selvom dette ikke forventes at 

vare en måned. Ordningen har fungeret siden maj 2010.  

  

Det har nu vist sig, at der er en utilsigtet forskel i vederlæggelsen af 

stedfortrædere alt efter om en stedfortræder indkaldes til et enkelt 

byrådsmøde i medfør af styrelseslovens § 15, stk.1 eller i medfør af § 

15, stk .2: 

         stedfortræderen har ret til at få en mødediæter (p.t. 385 kr. for 

møder under 4 timer) for at deltage i et byrådsmøde efter § 15, 

stk .1, hvor et byrådsmedlem er forhindret på grund af sygdom 

og stedfortræderen er indkaldt efter krav fra pågældende parti  

         stedfortræderen har kun ret til at få et forholdsmæssigt 

vederlag på 180 kr. for at deltage i et enkelt byrådsmøde efter § 

15, stk .2, når byrådsmedlemmet er forhindret grund af sygdom, 

forretninger, andre offentlige hverv mv. og borgmesteren 

indkalder i medfør af styrelsesvedtægtens § 22 (1/365 af det 

faste vederlag til byrådsmedlemmer = 180 kr.). 

  

Da indkaldelse af stedfortrædere oftest sker efter § 15, stk.2 og da 

arbejdsbyrden for stedfortræderne må antages at være den samme, 

finder administrationen, at de to situationer bør sidestilles.  

Der er imidlertid ikke i den kommunale styrelseslov hjemmel til at 

udbetale mødediæter til stedfortrædere, der indkaldes i henhold til § 15, 

stk. 2. 

  

En anden kommune med samme stedfortræderordning har forespurgt i 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om der kan meddeles dispensation, 

således at det derved bliver muligt at udbetale mødediæter til 

stedfortræderne i alle situationer.  

  

Ministeriet har tilkendegivet, at man vil se positivt på en ansøgning om 

dispensation, og kommunen har herefter ansøgt herom. Ministeriets 

afgørelse foreligger p.t. ikke. 

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at at byrådet ansøger Indenrigsministeriet om 

dispensation til at udbetale diæter til stedfortrædere, der indkaldes i 

henhold til den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2.    

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3821 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj forlod mødet som inhabile.  

  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen 
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18. Ændring i den kommunale styrelseslov - mulighed 

for obligatorisk konkurrenceudsættelse af kommunale 

opgaver  

 

Sagsfremstilling 

Pr. 1. juli 2011 gælder en ny bestemmelse i den kommunale 

styrelseslov. 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:  

"§ 62 e. Indenrigs - og sundhedsministeren kan for kommuner fastsætte 

regler om, at en kommunalbestyrelse skal konkurrenceudsætte 

nærmere fastlagte opgaver helt eller delvis, og om de nærmere 

betingelser for konkurrenceudsættelse"  

Lovændringen gør det muligt, at regeringen kan fastsætte (mindste)mål 

for udbud/udlicitering af offentlige opgaver i kommuner og regioner, idet 

ministereren kan udmønte nærmere regler herfor i en bekendtgørelse.  

 

Tanken bag lovbestemmelsen er ifølge forarbejderne at fremme det 

offentlig-private samarbejde og sikre, at kommuner og regioner altid 

udnytter potentialet i øget udbud mv. Det fremgår endvidere af 

bemærkningerne til lovforslaget, at der - så vidt muligt - 

anvendes aftalebaserede ordninger, der blandt andet indeholder 

målsætninger om udbud, med kommuner og regioner.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller, at 

lovændringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Til efterretning.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2679 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: BR 
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19. Havneudvidelse, Aalbæk Havn 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af udvalgets behandling af sagen den 17. maj 2011 

forelægges investerings- og finansieringskalkulen til beslutning. 

Foreningen Aalbæk Havn af 1991 har fremsendt revideret forslag til 

investeringskalkule og resultatbudget. 

  

I den reviderede investeringskalkule er det ikke en forudsætning at 

havnen får afgiftsrefusion på vedligeholdelsesbidraget, ligesom der er 

taget udgangspunkt i havnens driftsbudget 2012.  

  

De mindre afvigelser mellem den fremsendte investeringskalkule og 

sagsfremstillingen skyltes at der med økonomicentrets anbefaling er 

korrigeret til 5 % fast forrentet lån.  

  

Af en samlet forventet anlægsinvestering på 8,2 mio. kr. forventer 

Aalbæk Havn at kunne finansiere lånoptagelse på ca. 4,99 mio. kr. 

 Derforuden er der opnået tilsagn om tilskud på 0,66 mio. kr. samt afsat 

anlægstilskud på 0,35 mio kr. Til projektet mangles således finansiering 

af ca. 2,21 mio. kr.  

  

Ejendomscenteret foreslår, at der søges om tillægsbevilling på i 

alt 7,195 mio kr. hvoraf 4,99 mio. kr. finansieres af Aalbæk Havns 

driftsbudget. Restbeløbet på ca. 2,21 mio. kr. foreslås finansieret af 

fællesskabet (af likvide midler således forstået at Aalbæk Havn fortsat 

er forpligtet til at opsøge ekstern finansiering til projektet og at det årlige 

tilskud til havnens drift reduceres i takt med opnået tilskud). 

  

Kommunen kan optage lån til anlægsinvesteringer på havneområdet 

uden at belaste kommunens låneramme.         

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ejendomscentret indstiller, at  

 udvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende en 

anlægsbevilling på 7,195 mio. kr. samt frigivelse af 

rådighedsbeløb på 7,195 mio. kr.  

 udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at der optages 

lån på 7,195 mio. kr. til finansiering af projektet hvoraf 

låneoptagelsen på 4,99 mio kr. finansieres af Albæk Havns 

driftsbudget hvormed det årlige tilskud til Aalbæk Havn 

reduceres med 353.850 kr. og ca. 2,21 mio. kr. finansieres af 

likvide midler. Aalbæk Havn er forpligtet til at opsøge ekstern 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/186 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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finansiering jf. sagsfremstilling  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. juni 2011  
Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen, idet det er en forudsætning, 

at der fremlægges dokumentation for fortsatte ansøgninger.  

Frode Thule Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker, 

at brugerne afholder en større del af driftsomkostningerne i havnene. 

  

Fraværende: Per Nilsson 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. juni 2011  

Per Nilsson forlod mødet som inhabil.  

  

Erik Sørensen forlod mødet kl. 17.35.  

  

Jens Ole Jensen kan ikke tiltræde, følger Frode Thule Jensens 

bemærkning fra Teknisk Udvalg.  

  

Peter E. Nielsen, Søren Visti Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, 

Birgit Hansen, Bjarne Kvist og Lars Møller tiltræder indstillingen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011  

Per Nilsson forlod mødet som inhabil.  

  

Godkendt.  

  

Frode Thule Jensen og Jens Ole Jensen ønsker, at brugerne afholder 

en større del af driftsomkostningerne i havnene.  

  

Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars 

Kringelholt og Irene Hjortshøj  

 

Bilag 

Bilag 1 - Investeringskalkule 2011 (dok.nr.61025/11) 

Bilag 2 - Resultatbudget 2011 (dok.nr.61022/11) 

Bilag 3 - Referat fra 17. maj 2011 (dok.nr.50163/11) 
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20. Salg af erhvervsjord - Marsvej, Sæby 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/13153 

 Forvaltning: EC 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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21. Valg af ny midtbyskole 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/8822 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: pemu 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Erik Sørensen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

      

Anders Gram Mikkelsen 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

      

Jens Porsborg 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Per Nilsson 
   

      

Mogens Brag 
   

      

Lars Møller 
   

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Hanne Welander 
   

      

Carsten Sørensen 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Jens Ole Jensen 
   

 

      

Birgit Hansen 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

      

Bruno Müller 
   

      

Peter Laigaard 
   

      

Bent Bøgsted 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

      

Brian Pedersen 
   

      

John Christensen 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Anders Broholm  
   

 

 
 


