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1. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution 

Frederikshavn Maritime Uddannelsescenter 

 

Sagsfremstilling 

Jf. § 3 i Vedtægter for Den selvejende institution Frederikshavn Maritime 

Uddannelsescenter – Martec, består bestyrelsen af 5 medlemmer:  

  

3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis Søfartsstyrelsen, Frederikshavn 

Kommune og Uddannelsescentrets medarbejdere. De 3 medlemmer skal komme 

fra en bred kreds af de aftagere eller lignende, som har en væsentlig og umiddelbar 

interesse i uddannelsescentrets virksomhed.  

1 medlem udpeges af Frederikshavn Kommune og 1 medlem udpeges af 

uddannelsescentrets medarbejdere. Alle vælges for en 4 -årig periode.  

  

Frederikshavn Byråd skal ud over Frode Thule Jensen, der blev valgt af 

Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010, udpege endnu et medlem til bestyrelsen. 

Mogens Worre, som indtil 31. december 2009 har været valgt af Frederikshavn 

Byråd, er villig til at modtage genvalg. Mogens Worre har en livslang tilknytning til 

Frederikshavn, sidder i bestyrelsen for Frederikshavn Havn, Copenhafen Malmø 

Port og er endvidere involveret i en række rederiaktiviteter i såvel Danmark som 

udlandet.  

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at Mogens Worre genvælges til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13432 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 01. marts 2010 Side 6 af 43 

 

 

2. Valg af 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere til 

Skatteankenævn og 1 medlem til vurderingsråd samt 1 personlig 

stedfortræder 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet skal i henhold til skatteforvaltningslovens § 8 indstille kandidater som 

medlem/stedfortræder til kommunens pladser i ankenævnene.  

  

Byrådet skal indstille én kandidat til hver af kommunens pladser i nævnet og én 

kandidat som personlig stedfortræder for hvert medlem.  

  

Skatteankenævnet er som udgangspunkt 1. klageinstans for SKAT’s afgørelser om 

indkomst- og ejendomsværdiskat. 

  

Vurderingsankenævnene er 1. klageinstans for SKAT’s afgørelser vedrørende 

vurdering af fast ejendom og afgørelser om værdi forringelseserklæringer efter 

ejendomsavancebeskatningsloven.  

  

Frederikshavn Kommune har fået tildelt 2 pladser til Skatteankenævn Vendsyssel 

og 1 plads til Vurderingsankenævn Nordjylland.  

  

De nye medlemmers funktionsperiode begynder den 1. juli 2010, og efter den 

nuværende lovgivning bliver medlemmer og suppleanter valgt for en 4-årig periode.  

  

Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til kommunalbestyrelsen.  

  

Ministeren kan undlade at udnævne en kandidat: 

Hvis en kandidat er ansat i SKAT, jf. skatteforvaltningslovens § 15, stk. 1.  

Hvis en kandidat er i restance og ikke overholder den indgåede aftale om betaling.  

Hvis en kandidat i den forudgående periode er udtrådt af nævnet på baggrund af 

manglende fremmøde, j f. skatteforvaltningslovens § 9, stk. 1. 

Hvis en kandidat til skatteankenævnet ikke har afleveret selvangivelse.   

  

Vederlag for ankenævnsarbejdet vil fremgå af en ny bekendtgørelse som er under 

udarbejdelse.  

  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at byrådet udpeger 2 medlemmer til 

Skatteankenævn Vendsyssel og 2 personlige stedfort rædere samt 1 medlem til 

Vurderingsankenævn Nordjylland samt 1 personlig stedfortræder.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Skatteankenævn Vendsyssel: 

Medlemmer:  Personlige stedfortrædere:  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1259 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: BR 
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Susanne Sleiborg (F) Per Nilsson (V) 

Stig Lundbo (A) Mogens Vestergaard Pedersen (A) 

  

Vurderingsankenævn Vendsyssel: 

Medlem:  Personlig stedfortræder:  

Frode Thule Jensen (V) Mogens Brag (V) 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  
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3. Udpegning af medlemmer til Frederikshavn Kommunes 

Integrationsråd 

 

Sagsfremstilling 

Under henvisning til § 2 i vedtægterne for Frederikshavn Kommunes 

Integrationsråd og til reglerne i § 25 i lov om kommunal styre, er Frederikshavn 

Kommunes Byråd ansvarlig for udpegning af Integrationsrådets 21 medlemmer. 

Kommunalbestyrelsen udpeger 3 byrådsmedlemmer og 3 suppleanter. Af de 

resterende 18 skal der udpeges 11 medlemmer med anden etnisk baggrund end 

dansk. De resterende 7 udpeges af relevante samarbejdspartnere, herunder 

bestyrelser, foreninger og organisationer.  

  

Arbejdsmarkedsforvaltningen henviser til byrådets tidligere godkendelse af, at der 

som følge af mangel på etablerede etniske grupperinger og foreninger ikke 

foretages valg, men indstilling af medlemmer til Integrationsrådet, og at der i 

forbindelse med indstillingen tages hensyn til, at flere af de nuværende medlemmer 

har imødeset Integrationsrådets ønske om kontinuitet og videreudvikling, og 

dermed har ønsket at fortsætte som medlem af Integrationsrådet. Forvaltningen 

supplerer disse oplysninger med, at der som noget nyt har været afholdt 

informationsmøder på Sprogcentret, på VUC og på Danish Crown,  og at der i alt 

har meldt sig 30 interesserede kandidater. I forbindelse med indstillingen, er der, i 

bestræbelse på at opnå den maksimale spredning, blevet taget hensyn 

til kandidaternes oprindelsesland, køn og spredning i nuværende bopæl (Skagen, 

Frederikshavn og Sæby). Samme prioritering vil være aktuel, hvis det i perioden 

bliver aktuelt at trække på suppleanterne.  

  

Som det fremgår af medsendte liste, er der fortsat vakante pladser, idet 

Integrationsrådet afventer tilbagemelding fra Børne- og Kulturforvaltningen 

(forældrerepræsentant) og fra Arbejdsgiverorganisationerne (Det lokale 

erhvervsråd).  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til byrådets godkendelse, at de på 

bilaget nævnte medlemmer udpeges til Frederikshavn Kommunes Integrationsråd, 

og at Arbejdsmarkedsforvaltningen bemyndiges til, efter tilbagemelding fra Børne - 

og Kulturforvaltningen og Arbejdsgiverorganisationerne, at træffe beslutning om de 

manglende udpegninger.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19584 

 Forvaltning: AMF 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 01. marts 2010 Side 9 af 43 

 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Indstillingsliste - Integrationsråd -  (dok.nr.18092/10) 

Bilag 2 - Suppleantliste  (dok.nr.18165/10) 

Bilag 3 - Frederikshavn Byråd - valg af 3 byrådsmedlemmer og 3 personlige stedfortrædere til 

Frederikshavn Kommunes Integrationsråd (dok.nr.9193/10) 
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4. Oprettelse af det Økonomisk KoordineringsRåd (ØKR) 

 

Sagsfremstilling 

Borgmester Lars Møller ønsker at oprette en fast rådgivende politisk arbejdsgruppe 

i regi af Økonomiudvalget: Det Økonomiske Koordineringsråd (ØKR).  

  

Formål og opgaveområde 

Det økonomiske koordineringsråd har til formål at agere som Økonomiudvalgets 

”task force” på den tværgående økonomistyring. Rådets arbejde kendetegnes ved 

at foretage analyser og søge løsninger på tværs af traditionelle faglige og 

forvaltningsmæssige skel. 

  

Rådets overordnede formål er at sikre det økonomiske og styringsmæssige 

helhedssyn på kommunens samlede drift herunder overholdelsen af budget. Rådet 

forestår desuden udarbejdelsen af forslag til konkrete tværgående styrings- 

og effektiviseringsstrategier, der kan sikre et forsvarligt økonomisk råderum i 

kommunens samlede økonomi. 

  

Rådet har primært til opgave at forestå udarbejdelsen af tværgående analyser med 

særligt sigte på kommunens administration, struktur samt styrings- og 

forretningsmæssige relationer.  

  

Rådet har med disse analyser som baggrund til opgave, at udarbejde politiske 

beslutningsforslag, der medfører, at der kan ske nødvendige og hensigtsmæssige 

ændringer i ressourceallokering på tværs af forvaltningsområderne.  

  

Rådet har desuden det særlige fokus, at sikre løbende og hurtig politisk opfølgning 

på økonomiske problemstillinger der typisk er affødt af særlige konjunkturmæssige, 

demografiske og/eller strukturelle forskydninger. Rådet påtager sig også typisk det 

udførende ansvar for større forvaltningsrevisioner  

  

Rådets sammensætning  

Rådet består af borgmesteren og 5 byrådspolitikere – 1 fra hvert parti. Rådet ledes 

af en formand, som samtidig har sæde i Økonomiudvalget. Rådet tilknyttes 

Økonomiudvalget.  

Rådet kan i konkrete sammenhænge beslutte at supplere sig ad hoc med 

yderligere politiske repræsentanter fra relevante faglige områder i forbindelse med 

iværksættelse af konkrete analyser/projekter. Det er rådet selv der afgør hvorvidt 

der skal ske supplering.  

  

Administrativ betjening 

Den administrative betjening af rådet forestås af kommunaldirektør/direktion  

Rådet træder sammen i faste møder hver 6. uge og afholder endvidere møder ad 

hoc efter behov.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1514 

 Forvaltning: DIR 

 Sbh: jaw i 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Indstilling 

Borgmesteren indstiller at hvert parti udpeger 1 medlem til ØKR. Borgmesteren 

kontakter Dansk Folkeparti med henblik på udpegningen til ØKR.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Et flertal anbefaler indstillingen. 

Socialdemokraterne ønsker ikke at udpege et medlem. Erik Sørensen begærede 

sagen i byrådet.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti ønsker ikke at udpege medlemmer til 

ØKR. 

  

Peter Laigaard, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti kan ikke støtte oprettelse 

af et ØKR. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  
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5. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.E.09.05.01 - 

Erhvervsområde i Vangen 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan FRE. E. 09.05.01, for et erhvervsområde ved Øksnebjergvej i 

Vangen, har i perioden fra den 4. november til den 30. december 2009 været 

fremlagt til offentlig debat. Der er indkommet 5 indsigelser/bemærkninger til 

forslaget. Indsigelserne vedrører i hovedtræk tilplantning og indretning af det 

omhandlede areal.  

  

På ejendommen Nordvej 5, der ligger umiddelbart øst for lokalplanområdet, drives 

der storkøkkenvirksomhed. Herfra leveres der mad til store arrangementer, 

konferencer og lignende med flere hundrede deltagere. Ejeren af ejendommen 

beliggende Nordvej 5 ønsker at erhverve arealet omfattet af lokalplanen, dels med 

henblik på centralisering af køkkenfunktionen i Vangen, dels med henblik på 

udvikling af selskabsforretning med andet og mere end god mad og hyggeligt 

samvær.  

Lokalplanen muliggør, at ejeren i sommersæsonen kan tilbyde kombinerede 

aktivitets-, oplevelses- og picnic arrangementer i form af teambuilding for mindre 

grupper af kunder. Planen udstikker retningslinjerne for opførelse af et samlet 

etageareal for området under ét på 150 m
2
 bestående af pavilloner og 

overdækkede terrasser m.m. i træ. Der er desuden mulighed for at opføre en 

mindre toiletbygning, ligeledes i træ. Den enkelte bygning må ikke opføres med et 

større areal end 50 m
2
. I forbindelse med et givent arrangement kan der opsættes 

telte og lignende midlertidige overdækninger. Lokalplanen udstikker desuden 

retningslinjer for etablering af evt. jordvolde, beplantning mm.  

  

Teknisk Forvaltning har beskrevet og kommenteret indsigelserne/bemærkningerne 

i det indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen som bilag.  

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE E 09.05.01 vedtages endeligt med 

de forslag til ændringer, der fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. februar 2010 

Et flertal tiltræder indstillingen. Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde 

indstillingen. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Et flertal anbefaler indstillingen.  

Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde indstillingen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3397 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Byrådets flertal godkender indstillingen.  

  

Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde indstillingen.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Lokalplan FRE.E.09.05.01 Erhvervsområde ved Øksnebjergvej 10, Vangen (dok.nr.9580/10) 

Bilag 2 - Indsigelsesnotat vedr. Lokalplan FRE.E.09.05.01. (dok.nr.106/10) 
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6. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.18.05.01 - 

Sommerhusområde ved Heden og Sulbæk og 

kommuneplantillæg nr. 10 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg har været udsendt til 

offentlig debat i perioden fra den 9. september til den 4. november 2009, hvilket har 

givet anledning til indsigelser og bemærkninger, som det fremgår af 

indsigelsesnotat af januar 2010. 

  

Lokalplanen har som hovedformål at muliggøre, at der i hovedparten af 

sommerhusområderne kan bygges sammenlagt op til 100 m
2
 på hver parcel eller 

byggefelt.  

  

En stor del af indsigerne hilser lokalplanforslaget velkommen og ser frem til 

muligheden for at bygge til de eksisterende sommerhuse i sommerhusområderne. 

Ejere af sommerhuse i landzoneområdet primært på Knappenvej har fremsat 

ønske om, at sommerhusene overføres til sommerhusområder eller lovliggøres i 

landzone.  

  

Miljøcenter Århus har meddelt, at lokalplanforslaget ikke er i strid med overordnede 

statslige interesser eller de særlige hensyn Miljøministeriet varetager, hvorfor de 

ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget, som det foreligger. Dette var heller 

ikke forventet, idet det udsendte lokalplanforslag var udarbejdet efter de 

udmeldinger og retningslinjer, som Miljøcenter Århus var fremkommet med som 

grundlag for udarbejdelsen af lokalplanforslaget i et møde i januar 2009 og et brev 

af 13. marts 2009.  

  

Der har efterfølgende været afholdt et nyt møde med Miljøcenter Århus, 

hvor miljøcenteret har ændret standpunkt og åbnet mulighed for at drøfte fremtidige 

muligheder for eksisterende sommerhuse i landzone inden for lokalplanområdet. 

Det er aftalt, at en række forhold, herunder trafikstøj, udstykningsforhold, lugtgener, 

nedsivnings af spildevand, ophævelse af strandbeskyttelseslinje m.v.,  undersøges 

forinden en ny landzonelokalplan eventuel igangsættes.  

  

Af hensyn til de mange byggesager der ligger underdrejet, med ønsker om 

udvidelse af eksisterende sommerhuse i sommerhusområderne,  foreslås det, at 

lokalplanforslaget med nogle mindre ændringer, som foreslået i indsigelsesnotatet, 

vedtages endeligt, og der efterfølgende igangsættes en undersøgelse af de 

fremtidige muligheder for dele af sommerhusbebyggelsen i landzone.  

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.18.05.01 og Kommuneplantillæg 

nr. 10 vedtages endeligt med de i indsigelsesnotatet indstillede ændringer i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1013 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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lokalplanbestemmelsernes pkt. 5.2, 7.3 og 8.3 og kortbilag 4.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. februar 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Byrådets flertal godkender indstillingen.  

  

Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen, da de ikke mener at der er fundet 

en tilfredsstillende løsning for de sommerhuse, som ligger i landzone.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Lokalplan FRE.18.05.01 Sommerhusområder ved Heden og Sulbæk (dok.nr.8668/10) 

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 10 (dok.nr.8669/10) 

Bilag 3 - Indsigelsesnotat FRE.18.05.01.pdf (dok.nr.13342/10) 
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7. Tillæg nr. 4 til spildevandplan 2005 - tidligere Skagen 

Kommune - Tranebærvej, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Nærværende forslag til tillæg nr. 4 til “Spildevandsplan 2005” for den tidligere 

Skagen Kommune omhandler en udvidelse af kloakoplandet ved Ålbæk. 

Udvidelsen skal udnyttes i forbindelse med etablering af et nyt sommerhusområde.  

  

Dette er detaljeret beskrevet i Lokalplan nr. SKA.239.S ”Sommerhusbebyggelse 

ved Jerupvej/Tranebærvej i Ålbæk”, som blev vedtaget endeligt af Frederikshavn 

Byråd den 24. juni 2009.  

  

Området kloakeres for både spilde- og regnvand og opdeles i 2 nye planlagte 

kloakoplande B20 og B21. Oplandene skal offentlig kloakeres med separatkloak, 

hvor spildevand og regnvand afledes i hver sit afløbssystem.  

  

Spildevandet fra oplandene B20 og B21 afledes via en ny pumpestation til 

eksisterende spildevandssystem mod syd, hvorfra det afledes til Frederikshavn 

Renseanlæg. Der etableres en ny trykledning fra den planlagte pumpestation til det 

eksisterende spildevandssystem via Blåbærvej. 

  

Overfladevandet fra oplandene B20 og B21 afledes således:  

  

         I opland B20 skal regnvandet fra veje og grunde (tage, indkørsler m.m.) 

afledes i en regnvandsledning. Regnvandet fra oplandet ledes til et nyt 

udløb UB20.1 ved Knasborg Å.  

         I opland B21 skal regnvandet fra veje og grunde (tage, indkørs ler m.m.) 

afledes i en regnvandsledning. Regnvandet fra oplandet ledes til et nyt 

udløb UB21.1 ved Hedegrøft.  

  

I forbindelse med byggemodning af området etableres i nødvendigt omfang 

forsinkelsesbassiner således at overfladevand fra oplandene B20 og B21 forsinkes 

i overensstemmelse med kommunens tilladelse til udledning af overfladevand til de 

respektive vandløb. Teknisk Forvaltning forventer at kunne give disse tilladelser på 

baggrund af konkrete ansøgninger fra Kloakforsyningen.  

  

Forvaltningen har gennemført en screening af nærværende tillæg til 

spildevandsplan og har i den forbindelse vurderet, at den planlagte anvendelse af 

området ikke påvirker miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af Lov om 

Miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen har derfor konkluderet, at 

der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.  

  

Efter byrådets godkendelse af forslaget, skal dette offentliggøres i en periode på 8 

uger, hvori der er mulighed for at komme med bemærkninger/indsigelser til 

tillægget. Herefter skal byrådet vedtage tillægget endeligt. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4221 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at spildevandstillægget sendes ud i 

8 ugers høring.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. februar 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Anbefales. 

Peter E. Nielsen ønsker spildevandsledningen ført til Aalbæk.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Forslag til tillæg til spildevandsplan sommerhusudstykning syd for Aalbæk - revision 

3 (dok.nr.3638/10) 

Bilag 2 - Miljøscreening-skema  (dok.nr.5975/10) 
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8. Årsregnskab 2008-2009 for Frederikshavn 

Ungdomskollegium 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn 

Ungdomskollegium sender til Frederikshavn Kommune som tilsynsmyndighed 

kollegiets regnskab for perioden 1. august 2008 – 31. juli 2009 

samt bestyrelsesberetning og revisionsprotokol.  

  

Årsregnskabet udviser et underskud på 141.641 kr., der er overført til kollegiets 

tabs- og vindingskonto.  

  

Underskuddet skyldes primært merudgifter til energi og administration.  

  

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

forbehold. 

  

Årsregnskabet er godkendt af kollegiets bestyrelse den 8. december 2009.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at årsregnskabet godkendes med 

bemærkning, at ungdomsboliginstitutionens opsamlede underskud må afvikles over 

maksimalt 10 år.  

  

Af hensyn til kollegiets fortsatte positive udvikling, må bestyrelsen tage vare på, at 

der fremover skabes balance mellem udgifter og indtægter og til stadighed 

fokusere på minimering af lejetab, energibesparende foranstaltninger og 

driftstilpasninger.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  

  

 

Bilag 

Centralforvaltningens kommentarer til årsregnskab 2008-2009 (dok.nr.15928/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/588 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 01. marts 2010 Side 19 af 43 

 

 

9. Det Regionale Udviklingsråd - udviklingen i 2009 

 

Sagsfremstilling 

Som led i strukturreformen blev der oprettet regionale udviklingsråd til at følge og 

drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. 

Udviklingsrådene udarbejder i årene frem til 2011 årlige redegørelser til Indenrigs- 

og Socialministeriet og Undervisningsmini-steriet om udviklingen på disse områder.  

  

Det Regionale Udviklingsråd i Nordjylland har derfor pålagt kommunerne og 

regionen at svare på spørgeskemaer vedrørende udviklingen på det sociale 

område og på specialundervisningsområdet. Spørgeskemaerne vedrører perioden 

1. januar - 31. december 2009, og kommunernes besvarelser skal være Det 

Regionale Udviklingsråd i hænde den 1. marts 2010. Herefter anvendes 

besvarelserne i udviklingsrådets redegørelse til ministerierne.  

  

Der er tale om i alt tre spørgeskemaer: 

  

         Udviklingen på det sociale område ift. voksne (Socialudvalget)  

         Udviklingen på det sociale område ift. børn og unge (Børne- og 

Ungdomsudvalget)  

         Udviklingen på specialundervisningsområdet i ft. børn og voksne (Børne- 

og Ungdoms- udvalget) 

  

Social- og Indenrigsministeren samt Undervisningsministeren har mulighed for at 

udpege særlige fokusområder til behandling i redegørelserne. De udvalgte temaer 

for redegørelserne 2009 er for socialområdet specialrådgivning – specialiseret 

rådgivning til borgere med særlige behov. For specialundervisningsområdet er det 

afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer.  

  

Disse temaer indgår derfor også i besvarelsen af spørgeskemaerne.  

  

I spørgeskemaerne besvares en lang række spørgsmål om udviklingen i 2009 på 

kommunens forskellige tilbud. Besvarelserne fremgår af bilagene.  

Spørgeskemaet på voksenområdet godkendes af Socialudvalg og Byråd, mens 

spørgeskemaerne på børne- og ungeområdet samt specialundervisningsområdet 

godkendes af Børne- og Ungdomsudvalget og Byrådet. 

  

Materialet sendes i høring i Frederikshavn Kommunes Handicapråd, Frederikshavn 

Kommunes Ældreråd samt i Danske Handicaporganisationers afdeling i 

Frederikshavn samtidig med den politiske behandling i februar/marts 2010  

Planlægger Ann Liljenberg deltager under behandlingen af punktet.  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren og Børne- og Kulturdirektøren indstiller, 

at Frederikshavn Kommunes besvarelser af spørgeskemaer til Det Regionale 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20559 

 Forvaltning: SSF/ BKF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: BUU/SOU/BR 
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Udviklingsråds redegørelse for Social- og Specialundervisningsområdet 2009 

godkendes. 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. februar 2010  

Anbefales godkendt overfor byrådet. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. februar 2010 

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Kommunal redegørelse 2009, voksenområdet, regionalt udviklingsråd (dok.nr.10718/10) 

Bilag 2 - Kommunal redegørelse 2009, specialundervisning (dok.nr.11742/10) 

Bilag 3 - Kommunal redegørelse 2009, børne- og ungeområdet.pdf (dok.nr.9279/10) 
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10. Kommunal overtagelse af Region Nordjyllands 

Misbrugscentrets opgaver 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med kommunalreformen blev det aftalt mellem Region Nordjylland og 

kommunerne Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Rebild, 

Mariagerfjord og Vesthimmerland, at Region Nordjylland skulle yde 

misbrugsbehandling til kommunerne fra 1. januar 2007. Aftalegrundlaget herfor er 

fastlagt i rammeaftalen for socialområdet med bilag. Bilaget beskriver de ydelser, 

der leveres efter Sundhedsloven: alkoholbehandling og substitutionsbehandling. 

Region Nordjylland har således forsyningsforpligtelsen overfor de nævnte 

nordjyske kommuner.  

  

Misbrugscentrets budget for 2007 blev dannet på grundlag af Nordjyllands Amts 

registrerede aktiviteter og udgifter til misbrugsbehandlingen i aftalekommunerne i 

2005. Budgettet og aktiviteterne blev dengang vurderet til at være i underkanten af 

det forventede, idet behandlingsgarantien på alkoholområdet først trådte i kraft den 

1.juli 2005 og derfor ikke slog igennem med helårsvirkning i 2005.  

  

Der har siden 2007 samlet set været faldende efterspørgsel efter misbrugscentrets 

ydelser med undtagelse af substitutionsområdet. Tallene viser dog en stor 

spredning i aktivitetsudviklingen, som den fordeler sig på de enkelte kommuner. De 

nordlige kommuner har reduceret mest i deres forbrug af ydelser. Omvendt har 

kommunerne i det sydlige område - samlet set - forøget deres forbrug af visse 

misbrugsydelser, dog uden at det har opvejet nedgangen i nord. Frederikshavn og 

Hjørring kommuner har reduceret deres forbrug med hhv. 39 % og 54 %, når der 

ses bort fra substitutionsområdet. Indregnes substitutionsområdet er der tale om et 

fald på hhv. 11 % og 20 %.  

  

På møde i Den administrative Styregruppe den 18. juni 2008 blev det besluttet, at 

der skulle iværksættes en udredning af misbrugsområdet – i såvel kommunalt som 

regionalt regi. Målet var at drøfte de fremtidige samarbejdsrelationer og den 

fremtidige opgavevaretagelse på området.  

Baggrunden for igangsættelsen af arbejdet var en tilkendegivelse fra flere 

kommuner om, at misbrugsområdet blev analyseret.  

  

Arbejdsgruppen afrapporterede til den administrative styregruppe augus t 2009 og 

bekræftede at kommunerne generelt efterspurgte færre ydelser fra centret, ligesom 

efterspørgslen rettede sig mod kortere behandlingsforløb. Arbejdsgruppen 

konkluderede ligeledes, at de enkelte kommuner anså det for nødvendigt, at der 

bruges mere tid på at overveje den fremtidige strategi, udviklings- og 

planlægningsinitiativer m.v. for de respektive kommuners misbrugsområde, før det 

var formålstjenligt at indgå i yderligere forhandlinger og dialog om de fremtidige 

samarbejdsrelationer med det regionale misbrugscenter.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19976 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU/BR 
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På den administrative Styregruppes møde den 26. august 2009 oplyste region 

Nordjylland, at det regionale Misbrugscenter var i en situation, hvor udgifterne ikke 

længere hang sammen med omfanget af de ydelser, der blev solgt til kommunerne, 

samtidig med at flere kommuner i Himmerland havde tilkendegivet, at de selv 

ønskede at overtage misbrugsopgaverne allerede gældende fra 2010.  

  

De himmerlandske kommuner har endvidere tilkendegivet, at de fremadrettet alene 

ser en benyttelse af døgnafdelingen i Vrå på almindelige markedsbetingelser.  

  

På baggrund heraf besluttede den Administrative Styregruppe på mødet den 26. 

august 2009, at der skulle udarbejdes forslag til en solidarisk afviklingsplan, som 

sikrede, at de opgaver, der i dag udføres af Misbrugscentret overgik til kommunal 

drift. Det skulle ske i et tempo, der sikrede, at tilbuddene fortsat både i perioden 

frem til og efter overtagelse kunne tilbydes borgerne i det kvalitetsniveau, der var 

gældende i det nuværende tilbud.  

Der blev i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, som skulle forberede en 

eventuel overtagelse. På møder i Den Administrative Styregruppe den 19. 

november 2009, 4. og 14. januar 2010 har forudsætninger og principper for en 

eventuel overdragelse været drøftet.  

  

KKR er på møde den 12. juni 2009 blevet orienteret om denne problematik i 

forbindelse med behandlingen af forslag til rammeaftale 2010.  

  

I forhold til en overtagelse af opgaverne arbejdes der med det udgangspunkt, at 

den enkelte kommune skal kunne løse opgaverne selv. Der pågår dog 

administrative drøftelser kommunerne imellem om eventuelt at løse dele af 

misbrugsopgaverne i fællesskab. I det omfang dette måtte blive tilfældet, vil der 

blive forsøgt taget hensyn hertil i delingsaftalerne.  

  

Der pågår stadig en drøftelse af, hvorvidt de otte kommuner skal overtage samtlige 

af de opgaver Misbrugscentret i dag varetager for kommunerne, eller om det vil 

være hensigtsmæssigt, at Regionen fortsat driver døgnafdelingen i Vrå. Hjørring 

Kommune har som beliggenhedskommune tilkendegivet, at kommunen ikke er 

interesseret i at drive døgnafdelingen i Vrå, ligesom der ikke mellem kommunerne 

er et ønske om at drive døgnafdelingen videre som et fælleskommunalt selskab. 

Den enkelte kommune vil formentlig ikke kunne drive døgntilbud selv. Alternativet til 

en fortsat regional drift er, at døgnafdelingen nedlægges, og at medarbejderne som 

de øvrige medarbejdere i Misbrugscentret virksomhedsoverdrages til kommunerne.  

  

Der er enighed mellem regionen og kommunerne om at overtagelse af opgaverne 

sker i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om social service § 186 og 

den i medfør af § 186, stk. 7 udstedte bekendtgørelse nr. 782 af 7. juni 2006 om 

overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter i regionale sociale tilbu d. 

Reglerne sikrer, at medarbejdere, aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser 

overgår til kommunerne og svarer til principperne, som blev anvendt i forbindelse 

med strukturreformen. 

  

Ovenstående dagsordenstekst vil blive fulgt op af to efterfølgend e forslag til 
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beslutninger for de 8 kommunalbestyrelser og Regionsrådet henholdsvis til april og 

oktober møderne.  I april vil de nærmere principper for overtagelse og herunder 

fordeling mellem kommunerne være beskrevet og endelig vil den konkrete forslag 

til delingsaftaler blive fremsendt til politisk godkendelse i oktober. Teksterne og 

indstillingstemaerne vil være identisk for behandling i såvel Regionsråd og de 8 

kommunalbestyrelser. 

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til byrådets godkendelse, at  

  

         Frederikshavn Kommune sammen med de syv andre nordjyske kommuner 

– der i dag betjenes fra Regionens Misbrugscenter – udarbejder forslag til 

en fælles løsning for overtagelse af de opgaver det regionale 

Misbrugscentret i dag varetager  

         en eventuel overtagelse af opgaverne sker med virkning fra den 1. maj 

2011 

         Den Administrative Styregruppe får til opgave at foretage en afgrænsning 

af hvilke opgaver inden for misbrugsbehandlingen, det vil være relevant at 

placere i regionalt regi evt. fysisk placeret i Vrå 

         overtagelse sker i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om social 

service § 186 

         der i april/maj 2010 forelægges de nærmere principper for overtagelse og 

herunder fordeling mellem kommunerne 

         der senest i oktober 2010 forelægges en delingsaftale mellem regionen og 

de otte kommuner til beslutning 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. februar 2010  

Anbefales godkendt overfor byrådet. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  
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11. Årsberetning 2009 - Handicaprådet 

 

Sagsfremstilling 

Af Handicaprådets forretningsorden § 1, stk. 6 fremgår det, at rådet én gang årligt 

skal afgive en beretning om rådets arbejde og forslag til byrådet.  

  

Handicaprådet har udarbejdet Årsberetning 2009, hvori der er beskrevet hvilke 

sager der har været til høring, behandling eller beslutning i rådet. Årsberetningen 

beskriver også Handicaprådets økonomi i 2009.  

  

Handicaprådet har afholdt 13 møder i årets løb, samt afholdt én Handicapmesse- 

og konference i Arena Nord i Frederikshavn.  

  

Handicaprådets beretning slutter med bemærkning om, at medlemmerne har givet 

udtryk for stor tilfredshed med arbejdet og de emner, der har været taget op. Der 

har været en god indstilling til arbejdet og en god stemning i rådet. Handicaprådet 

har en god sammensætning og føler, at de får indflydelse. Det er dog ind imellem 

problematisk med korte tidsfrister på høringssvar, hvilket der er givet udtryk for. 

Handicaprådet udtrykker også bekymring for, om den vedtagne Handicappolitiks 

intentioner kan overholdes på baggrund af de sparekrav, der har været i 

forbindelse med Budget 2010-2013.  

  

Indstilling 

Beretningen drøftes og godkendes til fremsendelse i byrådet.  

  

Beslutning Handicaprådet den 17. december 2009  

Handicaprådets Årsberetning 2009 godkendes og fremsendes til Frederikshavn 

Byråd.  

 

Indstilling 

Tages til efterretning. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Til efterretning.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  

  

 

Bilag 

Årsberetning 2009 Handicaprådet  (dok.nr.127911/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20214 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: BR 
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12. Oprettelse af Bruger- og Pårørenderåd i Handicapafdelingen 

 

Sagsfremstilling 

Efter servicelovens § 17 skal der nedsættes bruger- og pårørenderåd i tilknytning til 

plejeboligbebyggelser m.v. for ældre og personer med handicap.  

  

Handicapafdelingen har på foranledning af Handicaprådet udarbejdet forslag til 

"Retningslinier for bruger- og pårørendeinddragelse i Handicapafdelingens dag- og 

døgntilbud". Forslaget er udarbejdet ud fra, at der skal være et bruger- og 

pårørenderåd for hver enkelt institution/bofællesskab. 

  

Den 24. september 2009 har Handicaprådet drøftet forslaget, og besluttet at 

videresende det med anbefaling til Socialudvalget og byrådet.   

  

Indstilling 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget 

anbefaler byrådet at godkende forslaget om "Retningslinier for bruger- og 

pårørendes inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud".  

 

Beslutning Socialudvalget den 7. oktober 2009  

Udsat til næste møde. 

  

Sagsfremstilling 

Retningslinjerne har efterfølgende været til drøftelse i forvaltningen, og i den 

forbindelse er der foretaget enkelte rettelser for at forenkle retningslinjerne.  

Rettelserne er forelagt Handicaprådet. 

 

Indstilling 

De ændrede retningslinjer tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 17. december 2009  

Drøftet og orienteringen tages til efterretning. Fremsendes til Frederikshavn Byråd.  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler byrådet at 

godkende forslaget om "Retningslinier for bruger- og pårørendes inddragelse i 

Handicapafdelingens dag- og døgntilbud". 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. februar 2010  

Anbefales godkendt overfor byrådet. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/997 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: SOU/BR 
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Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  

  

 

Bilag 

Retningslinjer for Bruger og pårørende inddragelse i Handicapafdelingens Dag- og døgntilbud (pkt 

7).docx (dok.nr.140838/09) 
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13. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for 

Økonomiudvalgets budgetområde 2010.  

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 14. oktober 2009 budgettet for 2010.  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet, i alt 8.559.000 kr.  

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at byrådet bevilger og frigiver 

nedenstående rådighedsbeløb på Økonomiudvalgets område, i alt 8.559.000 kr.  

Genhusning, endelig løsning 4.103.000 kr.  

Div. flytteomkostninger 3.456.000 kr.  

Planlagt bygningsvedligeholdelse ved øvrige ejendomme 1.000.000 kr.  

  

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1314 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: mepa 

 Besl. komp: ØU/BR 
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14. Ligestillingsredegørelse 2009 

 

Sagsfremstilling 

Efter ligestillingslovens § 5a skal kommuner og regioner hvert andet år udarbejde 

en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til minister for ligestilling.  

  

Formålet med ligestillingsredegørelsen er dels at give borgerne indblik i 

ligestillingssituationen i kommunen, og dels at give indblik i kommunalbestyrelsens 

indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Ligestillingsredegørelsen 

bidrager også til videndeling og erfaringsudveksling kommuner imellem, og god 

praksis fremhæves i den samlede rapport på 

www.ligestillingidanmark.dk 

  

Ligestillingsredegørelsen skal beskrive perioden 1. november 2007 til 31. oktober 

2009 og indholde oplysning om: 

  

1.   Hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det 

nærmere indhold af denne 

2.   Den kønsmæssige fordeling i forhold til de enkelte stillingskategorier 

3.   Den kønsmæssige sammensætning af de udvalg m.v. omfattet af § 10a, der 

nedsættes af kommunalbestyrelsen  

4.   Andre forhold der skønnes at have betydning for kommunens indsats på 

ligestillingsområdet 

  

Der er udarbejdet ligestillingsredegørelse for 2009 og Frederikshavn Kommune har 

anvendt elektronisk skema fra minister for ligestilling ved indberetningen. 

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på 

hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk primo 2010. Her vil det være 

muligt at sammenligne sig med andre kommuner.  

Ligestillingsredegørelsen sendes til MED Hovedudvalget, Økonomiudvalget og 

byrådet. 

Ligestillingsredegørelsen blev godkendt af MED Hovedudvalget den 21. januar 

2010. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Ligestillingsredegørelse 2009 godkendes.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18163 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: ØU/BR 

http://www.ligestillingidanmark.dk/
http://www.ligestillingidanmark.dk/
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Bilag 

Ligestillingsredegørelse 2009.pdf  (dok.nr.13987/10) 
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15. Lånedispensation fra 1 mia. kr. og 2 mia. kr. puljen. 

 

Sagsfremstilling 

For at give kommunerne mulighed for at finansiere det anlægsniveau, som er aftalt 

i økonomiaftalen for budget 2010 på 20 mia. kr. og dermed opfylde Regeringens 

konjunkturforebyggende tiltag, har Regeringen etableret 2 lånepuljer på 1 mia. kr. 

og 2 mia. kr.  

  

Kommunerne er blevet bedt om at søge ind på puljen med anlægsprojekter som 

kan realiseres i 2010. Frederikshavn Kommune har søgt på begge puljer.  

  

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt Frederikshavn Kommune 

lånetilsagn på i alt 146,5 mio. kr. Lånemulighederne skal bruges til de projekter som 

kommunen har søgt på. Se bilag for liste med projekter og lånemuligheder. 

Lånemuligheden vedrører regnskabsåret 2010, hvorfor det er vigtigt at få 

gennemført projekterne i regnskabsår 2010. Af hensyn til projekternes 

gennemførelse er det vigtigt at komme hurtigt i gang.  

  

Der skal nu gives bevilling til de projekter som ønskes gennemført og finansieret 

gennem den nye lånemulighed.  

  

For at understøtte beslutningsprocessen er der for hvert projekt lavet en 

beskrivelse af projektets økonomi samt en beskrivelse af projektet indhold.  

  

Den økonomiske beskrivelse indeholder størrelsen af investeringen, afledte øgede 

og sparede driftsudgifter, eventuelt salg af andre anlæg, samt eventuelt fremtidige 

reduktioner af eksisterende anlægsbudgetter.  

  

Der fremlægges særskilt beregning på Offentlig Privat Partnerskab (OPP)/Offentlig 

Privat Samarbejde (OPS) skoleprojektet, som der er modtaget lånetilsagn på 44,5 

mio. kr. 

  

Ud over den økonomiske kalkule af projekternes økonomiske rationalitet isoleret 

betragtet, er der angivet en vurdering i hvilken grad gevinsterne ved gennemførelse 

af projekterne kan realiseres, eller om der allerede er indregnet besparelser i 

budgettet som vedrører de besparelser, som projekternes gennemførelse 

indebærer.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at der på baggrund af den tidligere 

behandling af projekterne i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd i december 2009 og 

de udarbejde økonomiske og indholdsmæssige beskrivelser optages et 

rådighedsbeløb og at der frigives en anlægsbevilling finansieret af låneoptagelse til 

hver enkelt af følgende projekter:  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13949 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: HAJE 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Renovering af servicearealer ved ældreboliger i 

Ravnshøj 

400.000 kr.  

Udskiftning og etablering af automatisk 

brandalarmeringssystemer i ældreboliger 

3.800.000 kr.  

  

Bofællesskaber på handicapområdet 12.100.000 kr. 

Senhjerneskadecenter 13.600.000 kr. 

Renoveringer på skoleområdet 29.900.000 kr. 

Ungdomshuset Sct. Laurentius 400.000 kr.  

Aflastningsmuligheder for forældre til fysisk og 

psykisk handicappede børn 

5.800.000 kr.  

Maskinhallen 6.000.000 kr.  

Genopretning af vejkapital  25.000.000 kr. 

Trafiksikkerhedsarbejder 5.000.000 kr.  

I alt  102.000.000 kr.  

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  

  

 

Bilag 

Materiale til brug for behandling af lånetilsagn17.2.2010.pdf  (dok.nr.17731/10) 
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16. Udskydelse af revisionsudbud med 1 år 

 

Sagsfremstilling 

I 2010 vil Økonomiafdelingen stå overfor en række store udfordrende o pgaver bl.a.:  

  

         Reorganisering af økonomifunktionen 

         Implementering af KMD-OPUS 

         Udbud af bankopgaven 

         Udbud af revisionsopgaven 

         Tilpasning af materiale i forhold til det nye bystyres ønsker  

  

For at sikre de nødvendige ressourcer til opgaverne foreslås at udbud af 

revisionsopgaven udskydes 1 år. 

  

Et yderligere argument for udskydelse af udbud af revisionsopgaven er, at det 

findes uhensigtsmæssigt både at skifte bankforbindelse og revision på én gang.  

  

I henhold til kontrakt om levering af revisionsydelser for årene 2007 – 2010 ophører 

samarbejdet med kommunens revisor (Ernest & Young) pr. 31. december 2010, 

dog med afslutningen af revision af regnskab 2010 i august 2011.  

  

I kontrakten med Ernest & Young er der mulighed for forlængelse med et 

regnskabsår.  

  

Det indstilles derfor, at der optages forhandlinger med Ernest & Young om 

forlængelse af kontrakten med et år, hvorefter der, på baggrund af en 

udbudsforretning, indgås ny aftale med et revisionsfirma om revisionsydelse fo r 

Frederikshavn Kommune.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at 

der optages forhandlinger med Ernest & Young om forlængelse af kontrakten med 

et år hvorefter der, på baggrund af en udbudsforretning, indgås ny aftale med et 

revisionsfirma om revisionsydelse for Frederikshavn Kommune.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8600 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: kajo 

 Besl. komp: ØU/BR 
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17. Beslutning om kommunal overtagelse af fysiske rammer for 

Kaj Bundvad Børnehave 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 6. marts 2008 at imødekomme 

en ansøgning fra Kaj Bundvad Børnehaves forældrebestyrelse om at institutionen 

overgår til at blive en kommunal børnehave.  

  

Ved samme lejlighed blev Børne- og Ungdomsudvalget orienteret om tilbud fra Kaj 

Bundvad komiteen på henholdsvis overtagelse af ejendommen Århusgade 61, 

Frederikshavn eller alternativt leje af bygningen. Tilbudet var fra forvaltningen 

suppleret med beregninger på de økonomiske konsekvenser. Udvalget besluttede 

at bemyndige Børne- og Kulturforvaltningen til at indlede forhandlinger om køb af 

institutionens fysiske rammer.  

  

Forvaltningen har nu modtaget endeligt tilbud om, at Frederikshavn Kommune kan 

overtage bygninger for 650.000 kr. plus restgælden på kreditforeningslånet - ca. 

105.000 kr., der udløber i 2014.  

  

Forvaltningen har også - via Teknisk forvaltning og Statsautoriseret 

ejendomsmægler - fået udarbejdet en vurderingsrapport på ejendommen. 

Rapporten konkluderer på baggrund af besigtigelse, givne oplysninger m.v., at 

ejendommen skønnes til at have en markedsværdi på 1.400.000 kr.  

  

Ifølge oplysninger fra Teknisk Forvaltning er bygninger på ejendommen Århusgade 

61 i god stand. Murværket er stort set uden skader, tagpappen er nogle år 

gammelt, men uden utætheder, el -installationerne er gennemgået i forbindelse med 

renoveringsopgaver i 2008 i og på bygningen. Varme, vand og kloak-installationer 

har ingen defekter. 

  

Spørgsmål om eventuelt køb af de fysiske rammer for Kaj Bundvad Børnehave 

blev også fremlagt som problemområde i forbindelse med budgetprocessen for 

2009. Dog med den bemærkning, at skema ikke var udfyldt, idet der ved eventuelt 

køb af ejendommen mangler endelig købspris. Det blev ved samme lejlighed 

oplyst, at såfremt kommunen vælger at leje bygningen, skal budgettet tilføres 

132.750 kr. pr. år. Problemområdet indgik ikke i den videre budgetproces, og 

budgettet blev således ikke tilføjet øgede midler. 

For institutionen er der i indeværende budgetår og overslagsårene er der 

indarbejdet en udgift på rente og afdrag på kreditforeningslånet på 30.215 kr.  

  

Der er således ikke umiddelbart disponible midler i Børne - og Ungdomsudvalgets 

regi til at overtage ejendommen Århusgade 61. 

  

Omvendt oplyser Økonomisk Forvaltning, at leje af bygningen vil medføre ekstra 

udgifter for kommunen i form af enten en deponering af bygningens markedsværdi 

 
 Åben sag 
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= 1,4 mio. kr. eller at der modregnes i kommunens låneramme = den låneadgang 

kommunen har via afholdelse af låneberettigede udgifter reduceres med 1,4 mio. 

kr.  

  

En tredje mulighed er, at kommunen fraflytter et andet lejemål, hvor der tidligere er 

deponeret eller modregnet i ledig låneadgang. I sådant tilfælde, kan vi modregne 

det nye lejemåls værdi i værdien af det fraflyttede lejemål.  

Økonomisk Forvaltning oplyser, at der pt. er ændringer i kommunale lejemål, som 

kan betyde, at behovet for deponering eller reducering i lånerammen kun udgør 

400.000 kr.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen ser behov for brug af ejendommen en del år frem i 

tiden og vurderer derfor på baggrund af ovenstående oplysninger, at det vil være 

en større fordel for Frederikshavn Kommune at købe ejendommen end at indgå et 

lejemål.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

  

 anbefaler over for byrådet, at Frederikshavn Kommune overtager 

bygningerne Århusgade 61, Frederikshavn  

 alternativt, at udvalget tiltræder, at Børne- og Kulturforvaltningen indgår 

aftale om leje af ejendommen  

 udvalget anviser finansiering af køb, alternativt leje  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 
Udvalget anbefaler køb af ejendommen og at købet finansieres af en 

tillægsbevilling. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Økonomisk Forvaltning oplyser, at der på investeringsoversigten for 2010 under 

Økonomiudvalgets område er afsat følgende beløb:  

  

Midler reserveret til kvalitetsfondsområder 6.955.000 kr.  

  

Det er en pulje, som ikke er blevet disponeret i forbindelse med budgetlægningen. 

Puljen skal bruges til investeringer i kvalitetsfondsområderne. Puljen indgår i det 

samlede regnskab for kvalitetsfondsområdet, som omfatter investeringer for 90 

mio. kr. Disse investeringer er for halvdelens vedkommende finansieret af tilskud 

fra staten, mens den øvrige del er lånefinansieret.  

  

Direktionen foreslår, at et evt. køb af bygninger Århusgade 61, 9900 Frederikshavn 

finansieres af ” Midler reserveret til kvalitetsfondsområder”.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Anbefales. 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 01. marts 2010 Side 36 af 43 

 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  
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18. Salg af Tværgade 5, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget besluttede den 19. august 2009, at ejendommen Tværgade 5, 

Sæby, skulle udbydes til salg. Ejendommen har været udbudt til mindstepris 

625.000 kr.  

  

Ved tilbudsfristens udløb var indkommet 5 tilbud. Oversigt over de indkomne tilbud 

er vedlagt. 

 

Økonomiske konsekvenser  

Ved at sælge til højstbydende, giver det følgende økonomi:  

  

Engangsbeløb 

Købesum 660.000 kr.  

Mæglersalær, annoncering m.m. overslag 40.000 kr. 

Nettoindtægt  620.000 kr. 

  

Drift 

Årlig lejeindtægt  23.200 kr. 

Forsikring og skatter 6.000 kr.  

Anslået udgift til vedligeholdelse pr. år 5.000 kr.  

Mindre indtægt et normalt år 12.200 kr. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

Byrådet at ejendommen sælges til tilbudsgiver for 660.000 kr. Der frigives et 

rådighedsbeløb på 620.000 kr.  

  

Finansiering: Nettoindtægten på 620.000 kr. tillægges budgetterede anlægsmidler 

til salg af ejendomme.  

Tillægsbevilling, drift på 12.200 kr. i 2010 samt samme beløb i overslagsårene:  

Den mindre driftbevilling tages af de likvide midle r . 

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Ejendommen sælges til Mikkel Bilde, Frederikshavnsvej 11, Sæby.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

 
 Åben sag 
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Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Tværgade 5, Kortbilag (dok.nr.15052/10) 

Bilag 2 - Tværgade 5, Sæby. Oversigt over indkomne bud (dok.nr.10111/10) 
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19. Salg af Bakkevej 2, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har fået en henvendelse fra ejeren af naboejendommen om 

muligheden for køb af ejendommen matr. nr. 340 b, Skagen bygrunde beliggende 

Bakkevej 2 i Gl. Skagen. 

  

Ejendommen har et grundareal på 150 m 
2
 og den offentlige vurdering er på 39.600 

kr. På ejendommen er der en gammel bunkers.  

  

Da ejendommen er under 2.000 m 
2
 og ikke selvstændig kan bebygges, kan 

ejendommen sælges uden offentligt udbud. Det er forvaltningens vurdering at der 

ikke vil være andre interesserede på grund af placeringen, hvorfor der ikke kan 

forventes at kunne få andre bud på ejendommen.  

  

Der er fremsendt en tilbud på 100.000 kr. og tilbudsgiveren fjerner selv den 

bunkers der er på ejendommen. Prisen på fjernelsen af den eksisterende bunkers 

er ca. 100.000 kr.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Ved at sælge til tilbudsgiveren, giver dette følgende økonomi:  

  

Engangsbeløb 

Købesum, indtægt  100.000 kr.  

Nettoindtægt 100.000 kr.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at ejendommen 

sælges til tilbudsgiver for 100.000 kr. Der frigives et rådighedsbeløb på 100.000 kr.  

  

Finansiering: Nettoindtægten på 100.000 kr. finansieres af de budgetterede 

anlægsmidler til salg af ejendomme.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Ejendommen sælges til Hans Carl Bøgh-Sørensen, Platanvej 5, Odense.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  

  

 
 Åben sag 
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Bilag 

Bakkevej 2, Kortudsnit (dok.nr.108854/09) 
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20. Forlængelse af åremålsansættelse 

 

Sagsfremstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektør Mikael Jentsch´s åremålsansættelse ophører 

den 31. juli 2010. Han har til den tid været ansat i 3 år.  

Med henvisning til rammeaftale om åremålsansættelse er der mulighed for, at 

forlænge ansættelsesforholdet uden opslag i op til 3 år.  

Mikael Jentsch er ansat på tjenestemandsvilkår og aflønnes på løntrin 53 + særligt 

tillæg på 63.200 kr. (31/3-2000 niveau) + yderligere tillæg på 54.800 kr. (31/3-2000 

niveau), samt et samlet funktionstillæg der udgør 265.000 kr. (31/3-2000 niveau). 

Herudover ydes et åremålstillæg på 25 % af den til enhver tid fastsatte løn.  

Forlængelsen vil efterfølgende skulle godkendes af den forhandlingsberettigede 

organisation (DJØF).  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at  

  

         Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektør Mikael Jentsch åremålsansættelse 

forlænges med 3 år for perioden 1. august 2010 – 31. juli 2013 

         aflønningen sker på nuværende vilkår og øvrige ansættelsesforhold i 

overensstemmelse med rammeaftale om åremålsansættelse 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. februar 2010  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 1. marts 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen, John Christensen, Birthe Marie 

Pilgaard, Anders Gram Mikkelsen  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1304 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: ØU/BR 
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21. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/6085 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: LOPE 

 Besl. komp: 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 
   

      

John Christensen 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Jens Ole Jensen 
   

 

      

Birgit Hansen 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

      

Bruno Müller 
   

      

Peter Laigaard 
   

      

Bent Bøgsted 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

      

Brian Pedersen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Anders Broholm  
   

 

 
 


