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1. Godkendelse af takster 2011 og 2012 for private, almene 

vandværker 

 

Sagsfremstilling 

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

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

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

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

formue, der overstiger det forventede behov.  

  

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

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

godkendt, når et nyt takstår påbegyndes.  

  

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

moms). Der er angivet takst for såvel 2011 som 2012 i tabellen. Ålbæk, Skærum, 

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

for 2012.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at takster for 2011 og 2012 

godkendes af byrådet. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. november 2011  

Godkendt.  

  

 

Bilag 

Bilag til dagsordentekst vandværkstakster (dok.nr.103725/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/454 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: kihm 

 Besl. komp: PMU/BR 
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2. Ansøgning - Naturen+3, Turismeudvikling 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Toppen af Danmark har sendt en ansøgning om støtte til 

forlængelse af helårsturismeprojektet Naturen+ til en ny 3-årig periode. Siden 2007 

har kommunerne prioriteret en særlig indsats med fokus på helårsturisme, hvor det 

igangværende helårsturismeprojekt Naturen+ 2 afsluttes den 31. juli 2012.  

  

Det nye projekt Naturen+ 3 er en forlængelse af det igangværende projekt 

Naturen+ 2, hvor bestyrelsen i Toppen af Danmark har besluttet at anmode 

kommunerne om at prioritere en fortsættelse af projektet over en ny 3-årig periode 

fra den 1. august 2012 til den 31. juli 2015.  

  

Det igangværende projekt er bygget op omkring handlingsplan 2009-2012, denne 

handlingsplan indeholder en række initiativer, som skal føre frem til opfyldelse af en 

turistmæssig forøgelse i 2015 i forhold til 2008 målt på 6 parametre:  

  

 30 % flere overnatninger forår, efterår og vinter 

 10 % flere overnatninger i sommersæsonen 

 30 % øget omsætning med baggrund i turismen 

 30 % flere turismevirksomheder som har helårsåbent  

 30 % øget beskæftigelse indenfor turismevirksomheder  

 30 % flere oplevelsestilbud i Toppen af Danmark  

  

Budgettet for det igangværende projekt er samlet 13.5 mio kr. i perioden 2009-

2012, de daværende tre kommuner i Toppen af Danmark har i alt medfinansieret 

projektet med 6 mio kr. De resterende midler er finansieret via EU-midler samt 

Regionale Udviklingsmidler. I Frederikshavns Kommune er projektet finansieret via 

anlægsmidler i alle 3 år.  

  

Det nye projekt Naturen+ 3 skal tage afsæt i den nye strategi ”Lysets Land 2020” 

og erfaringerne fra Naturen+ 2. Ideen er at det hidtidige udviklingsarbejde nu skal 

omsættes i praksis og indtænkes i kommercielle sammenhænge og samtidig 

synliggøres, så det resulterer i endnu flere gæster og ikke mindst øget omsætning i 

turismeerhvervet og øvrige virksomheder.  

  

Budgettet for Naturen +3 er beregnet på baggrund af antal indbyggere. Det 

samlede budget er på 7.5 mio kr. Der skal medfinansieres fra turismeerhvervet, 

LAG, Visit Nordjylland m.fl.  

  

Frederikshavn Kommune er anmodet om en andel på i alt 2.842.296 kr. fordelt over 

3 år. Der er i budgettet for 2012 afsat 200.000 kr. til projektet. 

  

Centeret vurderer, at anmodningen ikke bør imødekommes, da det igangværende 

projekt også indeholder forpligtelse til at integrere projektets erfaringer og læring i 

områdets eksisterende rammer. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7808 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Økonomiudvalget behandlede ansøgningen på sit møde den 14. september 2011, 

hvor Økonomiudvalget besluttede at afvente de i gangværende 

budget forhandlinger inden man tog endelig beslutning i forhold til denne ansøgning.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at anmodningen ikke 

tiltrædes, da støtten til det nuværende projekt også indeholdt forpligtelse til at 

integrere projektets erfaringer og læring i områdets eksisterende ramme. Det 

indstilles, at de i budgettet afsatte midler overføres til kontingentbidraget til Toppen 

af Danmark for 2012. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011  

Økonomiudvalgets flertal anbefaler indstillingen. 

Socialdemokraterne foreslår, at der bevilges 500.000 kr. til Naturen+3 i 2012.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. november 2011 

Indstillingen kom til afstemning. 

  

For stemte 19: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens 

Brag (V), Pia Karlsen (V), Helle Madsen (V), Per Nilsson (V), John Christensen (V), 

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

Jensen (F), Christina Lykke Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (F), Peter E. Nielsen 

(C), Jens Porsborg (C), Hanne Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Jeppe Nielsen 

Kyk (O). 

  

Imod stemte 12: Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Jens 

Hedegaard Kristensen (A), Jørgen Tousgaard (A), Erik Kyed Trolle (A), Birthe 

Marie Pilgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Bruno Müller (A), Anders Gram 

Mikkelsen (A), Hanne Welander (A), Peter Laigaard (LA).  

Anmodning om støtte godkendes ikke. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Henvendelse fra Lysets Land - Ansøgning Naturen+ (dok.nr.83778/11) 

Bilag 2 - Ansøgning Naturen+3  (dok.nr.83781/11) 

Bilag 3 - Referat ØU 14. september 2011 (dok.nr.100518/11) 
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3. Forslag til handlingsplan 2012 - Toppen af Danmark 

 

Sagsfremstilling 

Toppen af Danmark har sendt Handlingsplan for 2012 til godkendelse i 

Frederikshavn Kommune. Toppen af Danmark udarbejder og fornyr sin strategi- og 

handlingsplan hvert år, og fremsender den til godkendelse i byrådene i henholdsvis 

Hjørring og Frederikshavn Kommuner. Den overordnede turismeindsats i 

Frederikshavn Kommune fastlægges blandt andet indenfor rammerne af Toppen af 

Danmark suppleret med lokale aftaler med de lokale turistforeninger.  

  

Handlingsplanen for 2012 blev behandlet i Byrådet den 21. september, hvor man 

godkendte anbefalingen fra Økonomiudvalget om at følge Centerets indstilling om 

at tiltræde strategien, mens behandling budgettet for Toppen af Danmark for 2012 

skulle afvente budget forhandlingerne i Frederikshavn Kommune.  

  

Handlingsplanen for 2012 inklusivt budget er udarbejdet med udgangspunkt i 

målene for projekt Naturen+ samt den fælles turismestrategi ”Lysets Land 2020 ” 

som blev vedtaget i foråret 2011. Der er fremsendt en særskilt ansøgning til 

kommunerne vedrørende fortsættelse af projekt Naturen+ i yderlig 3 år.  

  

”Lysets Land 2020” slår fast, at der er 2 hovedstrategiske indsatsfelter, der skal 

være centrale i Toppen af Danmarks fremtidige virke – profilering og 

produktudvikling.  

  

Kommunernes bidrag sker efter en beregningsmodel, hvor der årligt betales 

kontingent pr. indbygger. Frederikshavn Kommune har i 2011 bidraget med 14,25 

kr. pr. indbygger. De kommunale bidrag har ligget konstant siden 2008. Budgettet 

for 2012 er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet for 2011, hvor Frederikshavn 

Kommune har bidraget med 885.000 kr. og reguleret med den gennemsnitlige 

fremskrivningsprocent på 2,31 %. Fremskrivning betyder en forhøjelse af 

Frederikshavn Kommunes bidrag fra 14,25 kr. til 14,69 kr. pr. indbygger.  

  

Hjørring Kommune har godkendt handlingsplan samt budget for 2012 således, at 

Toppen af Danmark modtager samme budgetmæssige bidrag som i 2011.  

Centeret vurderer, at forslag til Strategi- og Handlingsplan er i tråd med den 

turistfremmende indsats samt de 4 vækstspor – især sporet indenfor oplevelser og 

vækst. 

  

I forbindelse med budget forlig for 2012 er kontingentbidraget reduceret med 

200.000 kr. hvilket betyder en reducering fra nuværende niveau i 2011 på 885.000 

kr. til 685.000 kr. i årene fremadrettet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet at bidraget til Toppen af Danmark fastholdes på forrige å rs 

bidragsbeløb med 885.000 kr. for 2012.  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6903 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. november 2011  

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Henvendekse fra Lysets Land - Forslag til Handlingsplan 2012 (dok.nr.74272/11) 

Bilag 2 - Forslag til handlingsplan 2012 inkl. budget  (dok.nr.74277/11) 

Bilag 3 - Referat fra ØU 21. september 2011 (dok.nr.95150/11) 
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4. Ansøgning om tilladelse til låneoptagelse og 

huslejeforhøjelse ved renoveringsprojekt i boligforeningens 

afdeling 12 - Boligforeningen Neptun, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Den almene boligorganisation Boligforeningen Neptun, Skagen, søger om tilladelse 

til låneoptagelse og huslejeforhøjelse i forbindelse med et renoverings- og 

moderniseringsprojekt i boligforeningens afdeling 12, beliggende Lingbanke 99 – 

135 og Fiskerbanke 2 – 44, Skagen. 

  

Beboerne har i møde den 12. maj 2011 besluttet at udskifte afdelingens køkkener.  

  

De samlede udgifter er budgetteret til 1.550.000 kr.  

  

Udgiften finansieres med et 20-årigt annuitetslån, der medfører en årlig ydelse på 

116.170 kr.  

  

Renoverings- og moderniseringsprojektet medfører huslejestigning på 45,85 kr. pr. 

m
2
, fra 652,55 kr. til 698,41 kr. pr. m

2
, svarende til en lejestigning på 7,03 %. 

  

I henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. kan der ikke uden 

kommunalbestyrelsens godkendelse udstedes pantebreve med pant i en almen 

boligforenings ejendomme og gennemføres lejeforhøjelse som følge af 

renoverings- og moderniseringsarbejder. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et 

regnskabsår ikke 5 % af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden 

kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

meddeles tilladelse til låneoptagelse og huslejeforhøjelse som ansøgt.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. november 2011  

Erik Kyed Trolle forlod mødet som inhabil.  

  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10158 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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5. Ændring af vedtægter - Den almene boligorganisation 

Skagen Boligforening 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Boligforening sender til Frederikshavn Kommune som tilsynsmyndighed 

nye/ændrede vedtægter.  

  

Vedtægterne er i overensstemmelse med normalvedtægten på området.  

  

Vedtægterne er behandlet og godkendt på boligselskabets generalforsamling den 

10. maj 2011.   

  

I henhold til § 12, stk. 5, i Lov om almene boliger skal vedtægterne sendes til 

kommunalbestyrelsen, der påse, at vedtægterne opfylder lovens regler om almene 

boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf.  

  

Kommunalbestyrelsen fremlægger vedtægterne til offentligt eftersyn.  

  

I henhold til vejledningen på området er det op til den enkelte kommune at tage 

stilling til fremlæggelsesform. Vedtægterne kan eksempelvis fremlægges på 

boligorganisationens internetside.  

  

De nye vedtægter bliver udlagt på boligselskabets hjemmeside på int ernettet. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

 boligforeningens nye/ændrede vedtægter tages til efterretning  

 fremlæggelse sker på boligselskabets hjemmeside på internettet  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011 
Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. november 2011  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10182 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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6. Ændring af vedtægter - Den almene boligorganisation 

Lejerbo Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Administrationsselskabet Lejerbo sender på vegne af Lejerbo Frederikshavn til 

Frederikshavn Kommune som tilsynsmyndighed nye/ændrede vedtægter.  

  

Vedtægterne er i overensstemmelse med normalvedtægten på området.  

  

Vedtægterne er behandlet og godkendt på boligselskabets 

repræsentantskabsmøde den 16. maj 2011.   

  

I henhold til § 12, stk. 5, i Lov om almene boliger skal vedtægterne sendes til 

kommunalbestyrelsen, der påser at vedtægterne opfylder lovens regler om almene 

boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf.  

  

Kommunalbestyrelsen fremlægger vedtægterne til offentligt eftersyn.  

I henhold til vejledningen på området er det op til den enkelte kommune at tage 

stilling til fremlæggelsesform. Vedtægterne kan eksempelvis fremlægges på 

boligorganisationens internetside.  

De nye vedtægter bliver udlagt på boligselskabets / administrationsselskabets 

hjemmeside på internettet. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

 boligforeningens nye/ændrede vedtægter tages til efterretning 

 fremlæggelse sker på boligselskabets / administrationsselskabets 

hjemmeside på internettet 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011  
Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. november 2011  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10045 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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7. Udmøntning af budget 2012 - 2015 - Børne- og 

Ungdomsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budget forliget for 2011 blev der besluttet en besparelse i 

overslagsår 2012, som Børne- og Ungdomsudvalget valgte at afvente den konkrete 

udmøntning af, indtil budgettet for 2012 var vedtaget. Besparelsen er på 1,37 mio. 

kr. i 2012 og stigende i overslagsårene.  

  

Ved budgetforliget for 2012 er der tre spareforslag, som afventer en konkret 

stillingtagen fra Børne- og Ungdomsudvalget i forhold til den konkrete udmøntning. 

Det drejer sig om følgende besparelsesforslag:  

  

BUU2 Omlægning af dagtilbud til SFO1. Alle elever i 0. - 3. klasse tilbydes samme 

fritidstilbud under Folkeskoleloven eller Ungdomsloven. Det vil betyde en ændring af 

forældrebetalingen. Besparelsen er på 0,875 mio. kr. kr. i 2012 og stigende i 

overslagsårene.  

BUU3 Harmonisering af og øget forældrebetaling i SFO2, aldersintegrerede 

institutioner og fri tidscentre . Alle elever i 4.-7. klasse tilbydes samme fritidstilbud 

under Folkeskoleloven eller Ungdomsloven. Det vil ligeledes betyde en ændring af 

forældrebetalingen. Besparelsen er på 0,510 mio. kr. i 2012 og faldende i 

overslagsårene.  

BUU25 Opsigelse af aftale med puljeinstitution. Opsigelse af driftsaftale med 

Thorshøj Børnehus, og herved en besparelse svarende til de faste udgifter, som 

ligger ud over de børne- og medarbejderrelaterede udgifter. Besparelsen er på 

0,490 mio. kr. fra 2013.  

  

Budgetår  2012 2013 2014 2015 

A.    Restbesparelse fra 

budget forlig 2011 - 

2014 

1.376.707 3.135.271 3.135.271 3.135.271 

B.    BUU2 Omlægning af 

dagtilbud til SFO1 

875.000 2.000.000 1.900.000 1.800.000 

C.    BUU3 Harmonise-

ring/øget forældre-

betaling SFO2 

510.000 460.000 415.000 371.000 

D.    BUU25 Opsigelse af 

aftale med pulje-

institution 

0 490.000 490.000 490.000 

I alt 2.761.707 6.085.271 5.940.271 5.796.271 

  

Børne- og Ungdomsudvalget gøres opmærksom på, at der i 2012 er en 

dispositionspulje på 4,1 mio. kr. 

 

Indstilling 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/2761 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Direktøren med ansvar for Børn & Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager stilling til udmøntning af besparelserne punkt A, B, C og D for 2012.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. november 2011 

A finansieres via dispositionspuljen.  

  

Det anbefales over for byrådet, at pkt. B til D finansieres via den afsatte 

dispositionspulje.  

  

Socialdemokraterne påpeger, at det er ulovligt, at sagen optages til behandling i 

Børne- og Ungdomsudvalget. Kompetence til sagens behandling er F rederikshavn 

Byråd.  

  

Socialdemokraterne ønsker præciseret, at reduktionen ikke bæres af 

daginstitutionsområdet alene, men dækkes via Børne- og Ungdomsudvalgets 

samlede budgetramme.  

  

Fraværende: Bjarne Kvist og Jeppe Nielsen Kyk 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. november 2011  

Indstillingen kom til afstemning. 

  

For stemte 31.  

  

Indstillingen blev godkendt. 
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8. Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 - Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremsendes budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 for Frederikshavn 

Kommune til politisk behandling. Budgetopfølgningen indeholder blandt andet et 

bud på det forventede regnskab for 2011, opgjort pr. 30.september 2011.  

Hvert enkelt udvalg har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2011 for 

eget udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes egne 

budgetopfølgninger indgår i den samlede budgetopfølgning.  

I budgetopfølgningen indgår en opgørelse over det specialiserede område, da 

byrådet kvartalsvis skal orienteres om dette regnskab, jf. økonomiaftalen mellem 

KL og regeringen.  

I budgetopfølgningsmaterialet indgår ligeledes en opgørelse over en række 

bevillingsmæssige ændringer, som byrådet skal tage stilling t il. Det drejer sig blandt 

andet om overflytninger fra drift til anlæg mv., samt ændringer på nogle af de 

finansielle konti. 

Bevillingsændringer som følge af forventede budgetafvigelser på drifts - og 

anlægskontiene vil først blive forelagt byrådet på mødet i december måned. 

 

Økonomiske konsekvenser  

De samlede bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges for byrådet, betyder et 

yderligere forbrug af de likvide midler i 2011 på 13.050.000 kr.  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

 budgetopfølgningen pr. 30. september godkendes 

 der gives de foreslåede bevillinger, som det fremgår af afsnittet om 

bevillingsmæssige ændringer, og som i 2011 betyder et forbrug af de 

likvide midler på 13.050.000 kr.  

 der for de bevillingsmæssige ændringer, som vedrører anlæg, samtidig 

gives en anlægsbevilling.  

 uforbrugte midler fra Landsbyggefonden på 3.200.000 kr. tillægges budget 

2012 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011  
Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. november 2011 

Godkendt.  

 

Bilag 

Budgetopfølgning pr. 30.9.2011 - Byrådet.docx (dok.nr.116512/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/904 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: BJFR 

 Besl. komp: ØU/BR 
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9. Låneoptagelse for 2011 

 

Sagsfremstilling 

I det korrigerede budget for 2011 er der indregnet en samlet låneoptagelse på 

144,5 mio. kr.  

  

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2011, er forventningerne 

til afholdelse af udgifter på de låneberettigede anlægsprojekter samt øvrige 

lånemuligheder for regnskabsåret 2011 opgjort til 106,1 mio. kr.  

Der er allerede optaget lån for 17,6 mio. kr. (for meget optaget i regnskabsår 2010).  

  

Det foreslås at der optages 80,0 mio. kr. i a conto låneoptagelsen for 2011 til 

styrkelse af kassebeholdningen.  

  

I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres den endelige låneadgang. Der vil 

herefter blive fremsendt en sag inden udgangen af marts 2012, for lånoptagelse af 

det resterende beløb ud over de 80,0 mio. kr. 

  

Ikke udnyttet låneadgang for 2011 vil i lighed med 2010 blive søgt overført til 2012.  

  

I henhold til kommunens finansielle strategi fremgår det, at byrådet skal træffe 

beslutning om lånestørrelse samt løbetid i forbindelse med kommunens 

låneoptagelse.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

optages et lån på 80,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år.  

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. november 2011  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10907 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: LECH 

 Besl. komp: ØU/BR 
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10. Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet 

 

Sagsfremstilling 

Der skal udpeges et nyt medlem til Bevillingsnævnet.  

  

Arbejdsgiversiden i Bevillingsnævnet er repræsenteret af HORESTA ved Nina 

Andersen. Nina Andersen anmoder af personlige årsager om at udtræde af 

Bevillingsnævnet.  

  

HORESTA indstiller som stedfortræder:  

 Benny Hansen, Hotel Lisboa 

 
Indstilling 
Det indstilles, at byrådet udpeger en repræsentant fra arbejdsgiversiden til 

Bevillingsnævnet.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. november 2011  

Som medlem af Bevillingsnævnet udpeges Benny Hansen.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/13546 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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11. Klage over opkrævning af fast spildevandsbidrag - 

Statsforvaltningen Nordjylland 

 

Sagsfremstilling 

Statsforvaltningen Nordjylland har den 11. marts 2011 anmodet Frederikshavn 

Kommune om en udtalelse vedrørende Frederikshavn Forsyning A/S opkrævning 

af forbrug på ubebyggede fritidsgrunde.  

  

Frederikshavn Forsyning A/S har den 30. marts 2011 udarbejdet en udtalelse, som 

Frederikshavn Kommune har videresendt til Statsforvaltningen.  

  

Statsforvaltningen udtaler i skrivelse af 25. oktober 2011, at Statsforvaltningen 

finder, at den måde betalingsvedtægtens punkt 3.2.1 fortolkes på af Frederikshavn 

Spildevand A/S er i strid med både betalingsvedtægtens ordlyd og betalingslovens 

§ 2 a, stk. 12. Statsforvaltningen beder Frederikshavn Byråd om at oplyse, hvad 

byrådet agter at foretage sig i sagen. 

  

Frederikshavn Kommune har efterfølgende rettet henvendelse til Frederikshavn 

Forsyning A/S, og herfra meddeler man, at sagen behandles på bestyrelsesmøde 

den 29. november 2011, hvor det henstilles til bestyrelsen at træffe aftale om at 

tilbagebetale det faste bidrag på ubebyggede grunde i erkendelse af, at 

betalingsloven er fejlfortolket af Frederikshavn Forsyning A/S.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at beslutning fra Frederikshavn 

Forsyning A/S bestyrelsesmøde den 29. november 2011 videresendes til 

Statsforvaltningen Nordjylland. Beslutningen vil foreligge til byrådets møde.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. november 2011  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/3030 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: bisl 

 Besl. komp: BR 
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12. Henvendelse Liberal Alliance (LA) - Udbud af Børne- og 

Ungetandpleje 

 

Sagsfremstilling 

Peter Laigaard (LA) har bedt om at få følgende optaget på byrådets dagsorden:  

  

”I Liberal Alliance er vi dybt bekymret for samarbejdet mellem Frederikshavn 

Kommune og de private leverandører. Inge Kjær Andersen fra tandlægerne i Sæby 

har med sit brev til kommunen valgt at tage bladet fra munden og gjort opmærksom 

på et efter Liberal Alliances mening almindeligt forekommende problem i 

kommunen - ikke bare på tandlægeområdet. 

  

I Liberal Alliance har vi den generelle opfattelse, at skatteborgernes penge skal 

udnyttes bedst muligt og gerne med inddragelse af private leverandører. Det er 

således veldokumenteret, at der ligger store besparelsespotentialer på området - 

men at det kræver politisk vilje.  

I Liberal Alliance ønsker vi en generel drøftelse af området og mulighederne for at 

Frederikshavn Kommune i langt højere grad benytter sig af mulighederne for at 

benytte private leverandører”.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. november 2011  

Lars Møller forlod mødet som inhabil. 

  

Sagen drøftet.  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10937 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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13. Henvendelse fra Liberal Alliance (LA) - Udbud af 

kommunale opgaver 

 

Sagsfremstilling 

Peter Laigaard (LA) har bedt om at få følgende optaget på byrådets dagsorden:  

  

”På baggrund af nedenstående artikel skal jeg på Liberal Alliances vegne anmode 

Brian Pedersen, formand for Teknisk Udvalg, give en redegørelse på det først 

kommende byrådsmøde for de alvorlige beskyldninger mod Frederikshavn 

Kommune, der bliver rejst i artiklen. Endvidere bedes der redegjort for, hvordan 

fordelingen og efter hvilke principper kommunale opgaver udbydes i Teknisk 

Udvalg. 

  

Jeg skal ikke undlad0e at påpege vi fra Liberal Alliance gentagne gange har rejst 

dette spørgsmål omkring hvor få opgaver man rent faktisk udbyder - nu viser det 

sig at også fordelingen af opgaverne åbenbart ikke foregår efter almindel ige 

udbudsprincipper:  

  

•  21. november 2011 04:00  

•  Af: Lars Hofmeister  

 

Selv om der er risiko for, at han kommer på den sorte liste, går Jesper Pape 

nu til pressen for at fortælle historien om rådne forhold i Frederikshavn 

Kommune  

Selv om entreprenør Jesper Pape fra Aalbæk risikerer at komme på den sorte liste 

i Frederikshavn Kommune, så er han klar til at gøre oprør og føre krig mod det, han 

selv kalder kammerateri og vennetjenester af værste skuffe.  

I følge Jesper Pape har der i flere år været en såkaldt inderkreds af firmaer i 

entreprenør- og vognmandsbranchen, der deles om en stor del af det arbejde, der 

skal udføres for Frederikshavn Kommune - for eksempel snerydning, kloakering og 

nedbrydning.  

  

Vennetjenester  

- Der er tale om tre til fem firmaer, som får næsten alle ordrer. Et par kommunale 

medarbejdere giver år efter år alt arbejde til denne inderkreds, og vi andre bliver så 

godt som aldrig spurgt. Jeg kan kun konstatere, at visse af kommunens folk må 

være meget gode venner med de firmaer, fortæller Jesper Pape, der siden 1985 

har ejet Aalbæk Entreprenørfirma.  

Pape nævner snerydningen som et eksempel.  

- Masser af vognmænd og entreprenører bliver jo slet ikke spurgt, om de vil påtage 

sig opgaven med at rydde sne for Frederikshavn Kommune. Igen er det de samme 

firmaer i inderkredsen, der får ordrerne. Jeg har netop hørt, at vintertjenesten for i 

år og næste år er fordelt, men jeg kan bare konstatere, at jeg ikke har været med til 

mødet, siger Jesper Pape.  

 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/11418 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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Ikke inviteret  

I flere af opgaverne bliver der ikke holdt licitation, for kommunen uddeler selv 

opgaverne, men også når der er tale om licitation, er der problemer.  

- Der er for eksempel et eksempel med Farm Fun, som ligger tæt på Aalbæk, og 

hvor kommunen skulle have udført en stor opgave. Der blev holdt licitation, men jeg 

- og en lang række andre firmaer - blev slet ikke inviteret. Hvordan skulle vi kunne 

byde på en opgave, når vi ikke er med til mødet, siger Jesper Pape, der oplyser, at 

problemet med en inderkreds af firmaer, der bliver foretrukket til kommunale 

opgaver, er kendt i årevis - også i de gamle kommuner.  

  

Tør ikke sige deres mening  

- Problemet er, at ingen tør stå frem og sige deres mening, fordi alle i branchen er 

bange for, at man så kommer på den sorte liste og ikke får flere opgaver for 

Frederikshavn Kommune.  

Jesper Pape oplyser, at han de seneste år har udført enkelte ophaver fra 

kommunen, men at det altid har været i småtingsafdelingen.  

Han står nu bag et større oprør i branchen, og mandag aften skal der holdes et 

stormøde på Knivholt i Frederikshavn, hvor problemerne skal diskuteres.  

Men allerede i torsdags var der samlet en række vognmænd og entreprenører 

hjemme hos Jesper Pape, hvor der blandt andet blev diskuteret en slagplan for 

oprøret.  

  

Risikerer sit levebrød  

- Jeg ved godt, at jeg risikerer en del af mit levebrød ved at stå frem og gøre oprør. 

Men på den anden side har jeg ikke noget at miste, for jeg har kun ganske få 

opgaver for kommunen, siger Jesper Pape, der en overgang havde otte ansatte i 

sit firma.  

Nu er der kun ham selv tilbage, krisen kradser, og derfor forstår han ikke, hvorfor 

kommunen ikke fordeler opgaverne mere ligeligt.  

- Efter kommunesammenlægningen fik jeg - og alle andre entreprenører og 

vognmænd - besøg af et par af kommunens repræsentanter. De fortalte, at alle 

firmaer blev betragtet som samarbejdspartnere. Men siden er det gået ned ad 

bakke, og det er som nævnt de samme tre til fem firmaer, der løber med det hele.  

Jesper Pape har flere gange gjort opmærksom på problemet, men hver gang har 

han fået at vide, at kommunen nok skal ringe, hvis "der er noget".  

- De ringer bare aldrig, og nu har jeg langt om længe fået nok. Nu skal der gøres 

noget, siger Jesper Pape.”  

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. november 2011  

Redegørelsen blev taget til efterretning.  

  

Peter E. Nielsen fremsatte forslag om at Økonomiudvalget iværksætter en revision 

af kommunens udbudspolitik. 

  

Forslaget kom til afstemning.  

  

For stemte 30: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens 

Brag (V), Pia Karlsen (V), Helle Madsen (V), Per Nilsson (V), John Christensen (V), 
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Frode Thule Jensen (V), Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti 

Jensen (F), Christina Lykke Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (F), Peter E. Nielsen 

(C), Jens Porsborg (C), Hanne Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Jeppe Nielsen 

Kyk (O), Peter Laigaard (LA), Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen 

(A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Jørgen Tousgaard (A), Birthe Marie Pilgaard 

(A), Ole Rørbæk Jensen (A), Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Hanne 

Welander (A). 

  

Imod stemte 1: Erik Kyed Trolle (A). 

  

Forslaget blev vedtaget. 
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14. Henvendelse fra Socialdemokraterne (A) - Fordeling af 

entreprenøropgaver 

 

Sagsfremstilling 

Ole Rørbæk Jensen (A) har bedt om at få følgende optaget på byrådets dagsorden:  

”Fordeling af entrepenør opgaver i Frederikshavn Kommune.  

Mange entrepenører fra vores kommune har i de seneste dage i Nordjyske 

Stiftstidende givet udtryk for stor utilfredshed med fordelingen af kommunale 

opgaver indenfor deres branche.  

Der antydes, at arbejdet fordeles til samme virksomheder hver gang, og der 

dermed sker en stor forfordeling af de øvrige.  

Jeg vil gerne vide, hvilken procedure der anvendes ved uddelingen af disse 

opgaver, hvilke udbudsformer anvendes?”  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. november 2011  

Dette punkt blev behandlet sammen med forrige punkt vedrørende udbud af 

kommunale opgaver.  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/11448 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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15. Udbud af revisionsopgaven i Frederikshavn Kommune 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 11/5955 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: HAJE 

 Besl. komp: ØU/BR 
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16. Klage over afslag på alkoholbevilling  

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 11/9725 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: tibr 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Erik Sørensen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

      

Anders Gram Mikkelsen 
   

      

Hanne Bøgsted 
   

      

Jens Porsborg 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Per Nilsson 
   

      

Mogens Brag 
   

      

Lars Møller 
   

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Hanne Welander 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

      

Frode Thule Jensen 
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Birgit Hansen 
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