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Skriftlige spørgsmål fra borgere til byrådet 

 

Nej tak til shelter/primitiv heste/rytter campingplads på Milrimvej 101  

Frederikshavn Kommune  

 

Jerup den 12/06/2010  

Nej tak til shelter/primitiv heste/rytter campingplads på Mllrimvej 101, fordi:  

1. Uheldig sammenblanding af offentlige midler og private interesser, idet vi tror, at det kun bliver til 

primitiv heste/rytter campingplads med dertil hørende støj og ulemper. Shelter bør l igge på offentlig 

grund. Hvordan løses eventuelle konflikter med det offentlige?  

2. Vi flyttede for efterhånden mange år siden på Jerup Hede for at få lov til at bo I stille og rolige 

omgivelser så derfor ønskes Ikke mere trafik på nyanlagt vej/sti tæt på skellet mellem Milrimvej 101 og 

vores ejendom. Der frygtes for en stærk forøgelse af hestetrafikken just uden for vore vinduer, en trafik 

som allerede nu er stærk generende for os da denne nyanlagte ulovlige offentlige vej/sti må være 

forbindelsen til den regionale riderute.  

3. Vi frygter en øget hestetrafik og aktivitet på Milrimvej, hvor pladsen i forvejen er trang så den øvrige 

trafik til vores og andres ejendomme bliver stærkt generet, og naturen endnu mere slidt og dyrelivet 

endnu mere forstyrret.  

4. Den forøgede aktivitet som følge af etableringen af det planlagte shelter/primitiv heste/rytter 

campingplads afstedkommer Øget risiko for brand, forurening og affald.  

5. Investeringer i et shelter/primitiv heste/rytter campingplads på Milrinivej vil i det hele taget  være en 

dårlig forretning, eftersom det kun kan bruges i få måneder om året, netop i den tid hvor myggeplagen 

er størst. 

6. Da der er planlagt endnu et shelter syd for Jerup by på offentligt areal, og der findes 2 shelter på Jerup 

Strand og endnu et i Ålbæk, synes behovet derfor dækket, VI ser aldrig gående eller cyklende turister 

på Nordsøstien på Milrimvejen, derimod ser vi en del af områdets beboere motionere på Milrimvej. 

NordsØstien er derimod fuld af hestespor.  

7. Vi frygter de store gener og ulemper vil gøre vores ejendom mindre værd så den forringelse vil der blive 

søgt erstatning for.  

8. Man tænker ikke meget på byens og omegnens håndværkere, når man foreslår Statsfængslet på 

Kragskovhede som bygherre, og hvor man selv er viceinspektør.  

9. Hvem betaler for driften af shelter/primitiv heste/rytter campingpladsen? F,eks. vand, renovation og 

tømning af lokum osv.  

10.  Hvad siger for Øvrigt:  

• Kulturarvsstyrelsen  

• Skov- og Naturstyrelsen  

• Danmarks Naturfredningsforening  

• DOF-hovedkontor  

11.  Da naboorienteringspapi rerne var af så dårlig orientering, at jeg ikke kunne skrive en kvalificeret klage, 

har jeg måttet søge oplysninger andre steder.  

 

Vi tror, at al den snak om shelter og turisme på Milrimvej kun er manipulation for at få sit rytterhotel I form af 

shelter/primitiv heste/rytter campingplads og nyanlagte vej/sti godkendt.  
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Hvis en sådan shelterplads bliver etableret kan det så efterfølgende udvides? Med f.eks. campingvogne, 

hestetrailere, ridebaner af forskellig art, rodeoridning og islændertræf? I så tilfæld e vil naturen for alvor tage 

skade, og det bliver støjniveauet og larmen ikke mindre af her hos os.  

 

Hvis heste og ryttere bliver nægtet adgang til shelter og shelterplads ville et shelter på Milrimvejsikkert ingen 

interesse have,  

 

Derfor siger vi nej tak til shelter på Milrimvej. 

 

Tak for ordet.  

 

Og I ønskes alle en rigtig god sommer,  

 

Med venlig hilsen  

Gretha og Erik Schioldan  

Milrimvej 105  

9981 Jerup 
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Frederikshavn Byråd 

 

 

22. juni 2010 

Gretha og Erik Schioldan 

Milrimvej 105 

9981 Jerup 

 

   

 

Henvendelse vedrørende sag om ansøgt tilladelse til anlæg for primitiv overnatning på Milrimvej 101, Jerup   

 

Som svar har jeg modtaget  følgende redegørelse fra Teknisk Forvaltnings Myndighedsafdeli ng:  

 

Sagen tog sin begyndelse i januar 2010, hvor Jerup Borgerforening søgte om til ladelse ti l at anlægge en 

shelterhytte, en hytte med toi let og bad samt en badstue ved den internationale vandrerute Nordsøstien. En 

privat lodsejer havde givet ti lsagn om at lade arealet anvende t il formålet. Ydermere vi lle den private lodsejer 

etablere en hestefold ved stedet, idet området også har en nær beliggenhed ti l den regionale riderute. 

Ønsket er, at disse primitive overnatningsanlæg kan være til gavn for både vandr ere, ryttere og cyklister.  

 

Som det er fast procedure behandler Frederikshavn Kommunes Myndighedsafdeling den type sager, hvor 

anlæggene vurderes at k ræve en landzonet illadelse efter planloven.  

 

I henhold ti l den almindelige procedure for landzonesager, e r sagen den 8. juni 2010 sendt i høring t il 

naboerne, som nu har indti l 25. juni 2010 til at fremkomme med bemærkninger til projek tet.  

 

Vi er altså l ige nu i den allers idste fase af høringen og indt il nu er der kommet bemærkninger fra flere 

naboer. Efter høringsfristens udløb vi l Teknisk Forvaltning gennemgå alle indkomne bemærkninger og først, 

når disse er vurderet nøje og i sammenhæng, vi l der bl ive taget stil ling til, om der skal meddeles 

landzonetil ladelse og eventuelt hvilke vi lkår, der skal stil les. Hvis der gives landzonetil ladelse, skal denne 

offent liggøres og efterfølgende har naboer og interesseorganisationer 4 uger til at k lage over afgørelsen.    

 

De bemærkninger og spørgsmål, som er indeholdt i brevet ti l byrådet, indgår derfor i den almindelig e 

sagsbehandling som høringssvar og vi l dermed også danne baggrund for forvaltningens videre vurdering af 

sagen.  

 

Forvaltningen vi l som sædvanligt udarbejde et fy ldestgørende svarbrev ti l alle indsigere når høringsfristen er 

afsluttet, idet der så vil være et overblik over samt lige indkomne bemærkninger. Derfor kan der ikke knyttes 

flere bemærkninger til brevet på nuværende tidspunkt.    

 

Desuden har I mulighed for at lytte til spørgsmål og besvarelse heraf via kommunens hjemmeside 

www.frederikshavn.dk, Politik og Demokrati.  
 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Møller Jane Wiis 

Borgmester Kommunaldirektør 

http://www.frederikshavn.dk/
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1. Optagelse af offentlig sti på den private fællesvej 

"Jennetvej" Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

En lodsejer i Napstjert Mose anmoder om, at kommunen optager forbindelsesvejen 

mellem Napstjert og Milrimvej som offentlig sti. Kopi af henvendelse er udsendt 

med dagsordenen til udvalgets medlemmer.  

  

Henvendelsen kommer som følge af Naturklagenævnets afgørelse af den 17. maj 

2010 vedrørende rideforbud på ovennævnte private fællesvej.  

  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. oktober 2009 at 

tilsidesætte rideforbud på en gennemgående privat fællesvej igennem Napstjert 

Mose. Rideforbuddet blev tilsidesat efter naturbeskyttelseslovens § 26, stk. om 

adgang på veje og stier i det åbne land og § 23, stk. 9 om færdsel i private skove.  

  

Lodsejerne påklagede afgørelsen til Naturklagenævnet som den 20. april 2010 

besigtigede sagen sammen med lodsejere, rytter og interesseorganisationer.  

  

I henhold til Naturklagenævnets afgørelse er kommunens tilsidesættelse af 

rideforbuddet på vejen som forløber igennem det åbne land s tadfæstet, mens 

nævnet omgør kommunens afgørelse på den del af stien der forløber igennem 

skov. Da skoven er under 5 ha er det nævnets opfattelse, at kommunen ikke har 

hjemmel til at tilsidesætte et forbud.  

  

Nævnet bemærker desuden, at erhvervsmæssig ridning fra eksempelvis rideskoler 

og stutterier forudsætter ejernes tilladelse.  

  

Endelig bemærker Naturklagenævnet at såfremt kommunen ønsker sikkerhed for 

ridemulighederne i området, kan det ske ved, at kommunen som vejmyndighed 

optager vejen som en offentlig sti, hvor ridning som udgangspunkt er tilladt. 

  

I det rideforbuddet ikke kan tilsidesættes igennem det lille stykke skov, er det nu 

reelt ikke muligt at benytte den gennemgående vej for ryttere. Desuden slår nævnet 

fast at ridning fra rideskole kræver ejernes tilladelse, og derved vil ridning med 

udgangspunkt fra rideskolen på Napstjert Mosevej 6 ikke længere være tilladt.  

  

Spørgsmålet om optagelse af vejen som offentlig sti blev den 2. april 2009 

behandlet i Teknisk Udvalg. Der var inden udvalgsbehandlingen foretaget en 

partshøring af de berørte lodsejere. Udvalget vedtog ikke at gennemføre 

optagelsen af vejen som offentlig sti. Referat og høringsnotat udsendes med 

dagsordenen til udvalgets medlemmer.  

  

Optages en privat fællesvej til offentlig sti, så overtager kommunen kun den del af 

vedligeholdelsen, som er nødvendig for, at vejen er farbar for gående, cyklister og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15132 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU/BR 
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ridende og kun i de dele af året, det skønnes nødvendigt (fx sneryddes ikke alle 

stier). Vedligeholdelse udføres i forhold til det slid, den offentlige trafik medfører. 

 

Økonomiske konsekvenser  

Når en privat fællesvej optages som en offentlig sti, vil der normalt ikke skulle 

udbetales erstatning, da der ikke kan dokumenteres et værditab.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at procedure for optagelse af privat 

fællesvej som offentlig sti igangsættes. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 15. juni 2010  

Et flertal tiltræder indstillingen.  

Per Nielsson og Jens Porsborg begærede sagen i byrådet.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Jens Porsborg (C) foreslog, at der ikke igangsættes procedure for optagelse af 

privat fællesvej som offentlig sti. 

  

Forslaget kom til afstemning.  

  

For stemte 12: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens 

Brag (V), Pia Karlsen (V), Helle Madsen (V), Lars Kringelholt (V), Peter E. Nielsen 

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

Kyk (O) 

  

  

Imod stemte 19: 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 (UP), 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)  

  

Procedure for optagelse af privat fællesvej som offentlig sti igangsættes. 

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat - Teknisk Udvalg 2. april 2009 (dok.nr.31582/09) 

Bilag 2 - Naturklagenævnets afgørelse i sagen om et rideforbud - Napstjert by - jeres j.nr.: 08/11839 - 

Udsendt afgørelse.pdf  (dok.nr.65154/10) 

Bilag 3 - Mail: forbindelsesvejen-Jerup-Teknisk Udvalg 15.juni (dok.nr.65109/10) 

Bilag 4 - Sammenfatning af høringssvar (dok.nr.31313/09) 

Bilag 5 - Optagelse af offentlig sti på privat fællesvej - Kortbilag (dok.nr.70218/10) 
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2. Ansøgning om spillekasino Tordenskjoldsgade 14, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Justitsministeriet har modtaget en ansøgning om landsdækkende 

spillekasinobevilling fra ejer af ovennævnte ejendom.  

  

Justitsministeriet anmoder om Frederikshavn Kommunes vurdering af 

ansøgningen, herunder i særdeleshed hvorvidt det kan antages, at den påtænkte 

placering af kasinovirksomhed vil kunne skade udviklingen i lokalområdet.  

  

Kasinoet vil blive indrettet i hotellets nuværende natklub og tilstødende lagerlokaler, 

der vil blive ombygget og indrettet hertil. Indgang og reception er via hotellets 

hovedindgang på Toldbodvej.  

  

Ejendommen Tordenskjoldsgade 14, Frederikshavn, er beliggende i 

kommuneplanens område til centerformål og omfattet af lokalplan FRE 15.02.01. 

Heraf fremgår, at området kun må anvendes til hotel-, konference- og 

parkeringsformål samt lignende publikumsorienterede formål, som efter byrådets 

skøn naturligt hører til i området. 

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid 

med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at spillekasino er et supplerende tiltag til det 

nuværende hotel helt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 

  

Kasinovirksomhed vurderes ikke at være til skade for udviklingen i lokalområdet. 

Etablering af spillekasino i centrum af Frederikshavn by vil være et godt 

supplement til de allerede eksisterende oplevelsestilbud for såvel fastboende som 

overnattende turister, som Frederikshavn kan tilbyde.  

  

Med ca. 393.000 overnatninger i Frederikshavn by og omegn (opgjort 2008), 

vurderes der at være et betragteligt turistmæssigt underlag for et spillekasino. I 

2008 udgjorde antallet af rene hotelovernatninger i Frederikshavn Kommune ca. 

355.000.  

  

I den i 2009 vedtagne kommuneplan er det byrådets mål, at helårsturisme skal 

udvikles, så turisme bliver et bæredygtigt erhverv for både virksomheder og 

arbejdskraft. For Frederikshavn satses blandt andet på byturisme. Her er 

spillekasino er væsentligt element i styrkelse netop af denne turismeform.  

  

Forslag til svarskrivelse vedlægges dagsordenen som bilag.  

 
 Åben sag 
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Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Justitsministeriet meddeles, at 

indretning af spillekasino anbefales. Svarskrivelse som vedlagt dagsordenen 

fremsendes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Søren Visti Jensen begærer sagen i byrådet.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Anbefaling af spillekasino kom til afstemning. 

  

For stemte 24: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens 

Brag (V), Pia Karlsen (V), Lars Kringelholt (V), John Christensen (V), Frode Thule 

Jensen (V), Peter E. Nielsen (C), Jens Porsborg (C), Bent Bøgsted (O), Cars ten 

Sørensen (O), Jeppe Nielsen Kyk (O), 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).  

  

Imod stemte 7: Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti Jensen 

(F), Christina Lykke Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (F), Helle Madsen (V), Peter 

Laigaard (UP).   

  

Indstillingen er godkendt. 

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Bilag 1 - Ansøgning om spillekasino - påvirkning af udviklingen i lokalområdet (dok.nr.50987/10) 

Bilag 2 - Forslag til Udtalelse til Justitsministeriet (dok.nr.66161/10) 
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3. Planlægning for dagligvarebutik ved Chr. X´s Vej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Potentiel køber af del af matr. nr. 582 a Skagen Bygrunde ønsker principiel 

stillingtagen til igangsætning af ny lokalplan med henblik på opførelse af 1.000 m
2 

dagligvarebutik. Butikken får adgang fra kommunalt vejareal med adgang fra Chr. 

X´s Vej.  

  

I forbindelse med butiksbyggeriet etableres 66 parkeringspladser, herunder 

omlægning af de nuværende 31 parkeringspladser. Den nuværende busparkering 

henvises til banens areal på havnen.  

  

Bygningen tilpasses i sit ydre nabobebyggelsen med rød facademur og paptag på 

lister, udskud og skorsten.  

  

Arealet indgår i den centrale del af Skagen by, hvor detailhandel er en mulig jf. 

kommuneplanretningslinie 1.2.1. I det centrale byområde i Skagen kan der 

etableres dagligvarebutikker på maks. 1.500 m
2
 jf. retningslinie 1.2.6; i øvrigt 

samme butiksstørrelse som Kommuneplan 2005 for Skagen muliggjorde for samme 

areal. 

  

Arealet er konkret beliggende i kommuneplanområde SKA.C.03.06 og omfattet af 

Lokalplan nr. 100-C.10 delområde 1, der muliggør butiksstørrelser op til 500 m
2
.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en 

lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, det vil sige 

planens mål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved 

tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

  

Jf. Lov om planlægning § 12 stk.1 skal kommunalbestyrelsen virke for 

kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af 

lovgivningen.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Pågældende baneareal, der nu ønskes anvendt til butiksformål med tilhørende 

parkering var oprindelig en del af den ny lokalplan for centerområde 1 for Skagen 

Bymidte. I forbindelse med byrådets godkendelse af lokalplanen udgik dette 

baneareal (indeholdt i delområde A banegårdspladsen mv.) med henblik på fornyet 

planlægning. Denne planlægning er nu aktualiseret af ønsket om opførelse af 1.000 

m2 dagligvarebutik. 

  

For det øvrige centerområde 1 besluttede byrådet at tillade en max. butiksstørrelse 

for dagligvarebutikker på 1.500 m
2
 lig Kommuneplan 2005 for Skagen. 

Kommuneplan 2009-2020´s detailhandelsafsnit muliggør samme butiksstørrelse for 

 
 Åben sag 
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dagligvarebutikker i Skagen Bymidte. 

  

Der er tilstrækkelig restrumlighed i detailhandelsrammen for Skagen centrale 

byområde til realisering af dagligvarebutikken, kommuneplanretningslinie 1.2.7.  

  

Teknisk Forvaltning anbefaler, at endnu en del af den gamle Lokalplan nr.100-C10 

for bymidten i Skagen fornyes i tråd med de allerede vedtagne nye planer for 

bymidten, herunder maks. butiksstørrelse for dagligvare på 1.500 m
2
. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der meddeles tilladelse til 

igangsætning af ny planlægning med henblik på etablering af dagligvarebutik på 

maks. 1.500 m
2
 på del af matr. nr. 582 a Skagen Bygrunde. Ansøger forestår 

denne planlægning. Lokalplanen skal indeholde bestemmelser for bebyggelsens 

ydre fremtræden, der tilgodeser naboskabet til de bevaringsværdige bygninger ved 

og omkring stationen.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010 

Et flertal tiltræder indstillingen. Pia Karslen og Paul Rode Andersen kan ikke 

tiltræde indstillingen og begærede sagen i byrådet.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Indstillingen kom til afstemning. 

  

For stemte 18: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens 

Brag (V), Lars Kringelholt (V), John Christensen (V), Frode Thule Jensen (V), Erik 

Sørensen (A), Birgit Hansen (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Erik Kyed Trolle 

(A), Birthe Marie Pilgaard (A), Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Peter 

Laigaard (UP), Bent Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Jeppe Nielsen Kyk (O)  

  

Imod stemte 12: Pia Karlsen (V), Helle Madsen (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), Bjarne Kvist (A), Ole Rørbæk 

Jensen (A), Hanne Welander (A) 

  

Undlod 1: Jørgen Tousgaard (A) 

  

Indstillingen blev godkendt. 

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

 

Bilag 

Bilag 1 - Situationsplan (dok.nr.70027/10) 

Bilag 2 - Plan og facader (dok.nr.59848/10) 
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4. Ansøgning fra TUBA om fortsat støtte fra Frederikshavn 

Kommune 2011 - 2014 

 

Sagsfremstilling 

TUBA har i marts 2010 sammen med formidling af årsrapport 2009 for TUBA 

Frederikshavn sendt ansøgning til medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget om tilskud til drift af TUBA 

Frederikshavn i årene 2011 til 2014.  

  

TUBA er finansieret af sats-midler og forventer også at være det i de kommende år. 

Tildeling af sats-midler forudsætter at kommunerne selv bidrager med sin andel af 

de lokale omkostninger på 730.000 kr. i 2011 (jfr. årsrapport kostede det 600.000 

kr. at drive TUBA Frederikshavn i 2009).  

Frederikshavn Kommunes andel i 2011 er budgetteret til 250.000 kr., i 2012 

300.000 kr., i 2013  350.000 kr., i 2014 400.000 kr..  

  

Frederikshavn Kommunes samarbejde med TUBA omkring drift af TUBA 

Frederikshavn var indtil udgangen af april 2010 finansieret med 50 % til TUBA og 

50 % til Frederikshavn Kommune. Kommunens udgift var fordelt med halvdele n til 

Sundhedsudvalget og halvdelen til Børne- og Ungdomsudvalget.  

I forlængelse af, at Sundhedsudvalget i slutningen af 2009 besluttede at trække sig 

ud af aftalen, er perioden maj 2010 til udgangen af 2010 finansieret med 75 % til 

TUBA og 25 % til Børne- og Ungdomsudvalget.  

Aftalen om drift af TUBA ophører uden videre til udgangen af 2010.  

Frederikshavn Kommunes udgift i perioden maj til ultimo 2010 udgør 94.000 kr.  

  

Målgruppen er unge mellem 14 - 35 år, som er vokset op i en familie med 

alkoholproblemer. Det er unge, som er tynget af problemer.   

  

Hovedformålet med TUBA er at give et tilbud om rådgivning og terapi til unge, som 

er børn af alkoholmisbrugere. Tilbuddet omfatter forsamtaler, terapeutisk 

rådgivning, gruppeterapi, individuel terapi, undervisning samt tema arrangementer 

for de unge brugere og deres nærmeste pårørende.  

Tuba har ingen myndighed eller myndighedslignende ansvar for brugerne. 

Tilbuddet er anonymt og gratis. TUBA hjælper ikke brugere med et aktivt misbrug. 

TUBAs maksimale behandlingsintensitet er 1 samtale pr. uge.  

  

Familieafdelingen i Børne- og Ungdomsudvalgets regi, Sundheds- og 

Handicapafdelingen i Sundhedsudvalgets regi og Jobcenter i 

Arbejdsmarkedsudvalgets regi ser TUBA-Frederikshavn indsatsen som et godt og 

støttende tilbud. Der er ikke i de kommunale budgetter afsat budgetmidler til drift af 

TUBA Frederikshavn i 2011 og overslagsårene.  

Eventuel indgåelse af fremtidig driftsaftale er afhængig af, at  alle 3 udvalg giver 

tilsagn. 

 

 
 Åben sag 
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Indstilling 

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter Frederikshavn Kommunes eventuelle 

fremtidige samarbejde med TUBA.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2010  

Sagen genoptages.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010  

Udvalgsformændene for de tre udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet sagen i møde den 26. 

maj 2010.  

  

 Hvis ellers der er opbakning fra de respektive udvalgsmedlemmer, er 

udvalgsformændene enige om at dele byrden (250.000 kr.) i tre dele. Beslutningen 

gælder kun for næste år.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010  

Udsat.  

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

  

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. juni 2010  

Sundhedsudvalget henviser TUBA´s ansøgning til behandling i forbindelse med 

budgetbehandlingen for 2011. 

  

Afbud: Carsten Sørensen 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010  

Udvalget besluttede at bevilge sin andel i 2011 under forudsætning af, at de andre 

udvalg beslutter tilsvarende.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 15. juni 2010  

Et flertal i udvalget ønsker sagen henvist til budget forhandlingen.  

Jette Fabricius Toft begærer sagen i byrådet. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Christina Lykke Eriksen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Forslag om at henvise sagen til budget forhandlingen kom til afstemning.  

  

For stemte 25: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), Mogens 

Brag (V), Pia Karlsen (V), Helle Madsen (V), Lars Kringelholt (V), John Chris tensen 

(V), Frode Thule Jensen (V), Peter E. Nielsen (C), Jens Porsborg (C), Bent 

Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Jeppe Nielsen Kyk (O), Peter Laigaard (UP), 

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 
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Rørbæk Jensen (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Hanne Welander (A)  

  

Imod stemte 6: Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti Jensen 

(F), Christina Lykke Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (F), Bruno Müller (A) 

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  
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5. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Gårdbo Sø 

Landvindingslag 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. punkt 10 i Vedtægt for Gårdbo Sø Landvindingslag ledes 

landvindingslaget af generalforsamlingen og en bestyrelse. Bestyrelsen består af 4 

medlemmer, hvoraf 1 vælges af regionen (amtsrådet). Hjørring og Frederikshavn 

Kommuner har overtaget tilsynet med landvindingslaget og Frederikshavn 

Kommune har andel af opgaven. Hjørring Kommune har tilkendegivet, at de synes 

at Frederikshavn Kommune skal varetage kommunernes interesser i bestyrelsen.  

  

Formålet med landvindingslaget er at tilvejebringe og sikre afvandingsforholdene 

på de interesserede arealer, således at en fordelagtig landøkonomisk udnyttelse af 

disse muliggøres.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet delegerer kompetencen til administrationen i Teknisk 

Forvaltning at udpege 1 medlem til bestyrelsen for Gårdbo Sø Landvindingslag.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

  

 

 
 Åben sag 
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6. Valg af 1 medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg  

 

Sagsfremstilling 

På byrådets møde den 11. december 2009 blev Jens Søndergaard (C) udpeget til 

Hjemmeværnets Distriktsudvalg som repræsentant for Frederikshavn Kommune.  

  

Imidlertid er Jens Søndergaard også udpeget som formand for Hjemmeværnets 

Distriktsudvalg udpeget af forsvarsministeren, hvorfor Frederikshavn Byråd har 

retten til at udpege et menigt medlem til udvalget.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger et nyt medlem til udvalget i stedet for Jens 

Søndergaard (C).  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Steen Jørgensen udpeges. 

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

  

 

 
 Åben sag 
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7. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution 

Frederikshavn Ungdomskollegiums bestyrelse 

 

Sagsfremstilling 

På byrådets møde den 27. januar 2010 blev Mogens Brag (V) og Steen Jensen (A) 

udpeget til bestyrelsen for Den selvejende institution Frederikshavn 

Ungdomskollegium.  

  

Imidlertid har Steen Jensen med øjeblikkelig virkning ønsket at udtræde af 

bestyrelsen. Grunden hertil er, at opgaven langt overstiger, hvad man med 

rimelighed og uden betaling/honorar kan pålægge et bestyrelsesmedlem.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at der udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Den selvejende 

institution Frederikshavn Kollegium i stedet for Steen Jensen (A).  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Erik Sørensen udpeges. 

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

  

 

 
 Åben sag 
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8. Godkendelse af nye vedtægter for Frederikshavn 

Ungdomskollegium samt udpegning af bestyrelsesmedlemmer 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn 

Ungdomskollegium sender til byrådets godkendelse nye vedtægter for institutionen.  

  

I samme forbindelse fremsendes uddannelsesinstitutionernes og beboernes 

indstillinger til udpegning af bestyrelsesmedlemmer.  

  

I henhold til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse af 27. september 1991 om 

organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, skal bestyrelsen 

bestå af 3 eller 6 medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne. Den 

ene tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne udpeges direkte af 

kommunalbestyrelsen uden indstilling. Den anden tredjedel af bestyrelsen udpeges 

efter indstilling af beboerne i henhold til beslutning på et ordinært beboermøde. 

Den sidste tredjedel udpeges efter indstilling fra ledelsen af de 

uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i 

ungdomsskoleinstitutionen. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse 

af, hvem der skal være medlemmer og suppleanter af bestyrelsen.  

  

I henhold til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om organisation af 

ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, gælder udpegningen for de af 

kommunalbestyrelsen direkte udpegede medlemmer for kommunalbestyrelsens 

valgperiode. For de øvrige medlemmers vedkommende gælder udpegningen for 2 

år, og halvdelen afgår hvert år. Hvis bestyrelsen er på 3 medlemmer, afgår 1 

medlem hvert år. Genudpegning kan finde sted. Ved den første udpegning 

bestemmes det ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal afgå først.  

  

De nye vedtægter er i overensstemmelse med normalvedtægten på området. Det 

er heri anført at bestyrelsen består af 6 medlemmer.  

  

I de hidtil gældende vedtægter er det anført, at bestyrelsen består af 2 medlemmer 

udpeget af kommunalbestyrelsen, 1 medlem indstillet af EUC Nord, 1 medlem 

indstillet fra Frederikshavn Handelsskole, 1 medlem indstillet fra Frederikshavn 

Gymnasium og HF-kursus, 1 medlem indstillet fra Martec, 2 medlemmer indstillet 

fra beboerne på beboerrådsmøde.  

  

I de nye vedtægter er det anført, at bestyrelsen består af 2 medlemmer udpeget af 

kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer indstillet af uddannelsesinstitutionernes 

ledelse, 2 medlemmer indstillet af beboere på et beboermøde.  

  

De 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, Mogens Brag og Steen 

Jensen, blev valgt på byrådets konstituerende møde. Disse valg gælder for 

byrådsperioden.  

 
 Åben sag 
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Beboerne har i beboermøde indstillet følgende:  

  

         Kenneth Dampo med Patricia Solbak Andersen som suppleant  

         Jess Rikard Pape med Søren Palsgaard som suppleant  

  

Uddannelsesinstitutionerne indstiller følgende:  

  

         Erik Møller (Martec) med A Neil Jacobsen (EUC Nord) som suppleant  

         Svend Kobberup (Frederikshavn Handelsskole) med Inge Carlé 

(Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus) som suppleant  

  

Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra beboerne og 

uddannelsesinstitutionerne er det i lovgivningen anført, at disse udpeges for 2 år og 

halvdelen afgår hvert år. Hvis bestyrelsen består af 6 medlemmer, afgår 2 

medlemmer hvert år. Genudpegning kan finde sted. Ved den første udpegning 

bestemmes det ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der skal afgå først.  

  

Ifølge Socialministeriet kan byrådet delegere efterfølgende 

udpegning/genudpegning af bestyrelsesmedlemmer fra beboerne og fra 

uddannelsesinstitutionerne. 

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

  

         de nye vedtægter godkendes  

         de indstillede repræsentanter for henholdsvis beboerne og 

uddannelsesinstitutionerne udpeges som medlemmer og suppleanter af 

bestyrelsen 

         det ved lodtrækning afgøres hvilke 2 medlemmer der udpeges for perioden 

indtil 31. december 2010. De sidste 2 medlemmer er samtidig udpeget  for 

perioden indtil 31. december 2011 

         efterfølgende udpegning/genudpegning delegeres til Økonomiudvalget 

efter indstilling fra relevante indstillingsberettigede  

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Frederikshavn Ungdomskollegium har tidligere meddelt, at beboerne på et 

beboermøde har indstillet Søren Palsgaard som suppleant for Jess Rikard Pape.  

  

Dette er imidlertid ikke korrekt. Som suppleant for Jess Rikard Pape indstilles i 

stedet Bo Meldgaard. Kopi af henvendelse fra Frederikshavn Ungdomskollegium 

dateret 17. juni 2010 er vedlagt.  
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010 

Godkendt.  

  

Ved lodtrækning blev det afgjort, at følgende medlemmer udpeges for perioden 

indtil 31. december 2010: Kenneth Dampo og Erik Møller.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt.   

  

 

Bilag 

Frederikshavn Kollegium - indstilling til bestyrelsen (dok.nr.70479/10) 
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9. Godkendelse af vedtægter for Fontænehuset Frederikshavn 

samt udpegning af kommunale repræsentanter til bestyrelsen  

 

Sagsfremstilling 

Sidste år rettede Fontænehusene Danmark henvendelse til Frederikshavn 

Kommune, fordi man ønskede at oprette et Fontænehus i Frederikshavn 

Kommune. På baggrund af dette udarbejdede Social- og Sundhedsforvaltningen et 

forslag til målgruppebeskrivelse og driftsgrundlag for et fremtidigt Fontænehus i 

Frederikshavn Kommune. Dette forslag blev godkendt i Socialudvalget den 9. 

december 2009 og i byrådet den 27. januar 2010. 

  

Efterfølgende har Frederikshavn Kommune og Fontænehusene Danmark i 

samarbejde søgt og fået bevilget midler fra Socialministeriet til udvikling af et 

Fontænehus i en treårig projektperiode. Projektperioden strækker sig fra 1. april 

2010 til 31. marts 2013. I denne periode vil Frederikshavn Kommunes andel af 

driften være at stille Skansegården på Skansevej 12C i Frederikshavn til rådighed 

til formålet.  

  

Fontænehuset Frederikshavn skal drives som en selvejende institution med egen 

bestyrelse og vedtægter, hvor bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift. Der er 

nu udarbejdet forslag til vedtægter.  

  

Ifølge vedtægtsforslaget er formålet med den selvejende institution Fontænehuset 

Frederikshavn at øge sindslidendes muligheder for at opnå en ligeværdig tilværelse 

i samfundet ved at styrke selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder. 

Klubhuset støtter medlemmerne i bestræbelserne på at komme i beskæftigelse 

eller uddannelse samt bistår medlemmerne ved kontakt til myndigheder og i deres 

daglige tilværelse.  

  

Endvidere foreslås det i vedtægterne, at der nedsættes en bestyrelse på 12 

medlemmer med følgende sammensætning:  

 2 medlemmer vælges blandt medlemmerne i klubhuset  

 1 medlem vælges blandt medarbejderne  

 2 medlemmer udpeges af Frederikshavn Kommune, 1 embedsmand og 1 

politiker  

 Den til enhver tid værende formand for Fontænehusets Støtteforening er 

født medlem af bestyrelsen  

 Op til 6 medlemmer udpeges af bestyrelsen. De pågældende skal være 

egnede til at bidrage væsentligt til opnåelse af institutionens formål. Der 

skal tilstræbes repræsentation af arbejdsmarkedets parter  

 Lederen af klubhuset kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret  

 
Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20931 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: SOU/BR 
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Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget  

 godkender vedtægterne for den selvejende institution Fontænehuset 

Frederikshavn  

 udpeger to kommunale repræsentanter til bestyrelsen, 1 embedsmand og 

1 politiker  

 

Beslutning Socialudvalget den 2. juni 2010  
Godkendt som indstillet, idet Birgit Hansen - med Carsten Sørensen som suppleant 

og Jan Nielsen udpeges til Bestyrelsen.  

  

Afbud fra Christina Lykke Eriksen 

 

Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Det fremgår af udkast til vedtægter, at disse skal godkendes af kommunen, og at 2 

medlemmer af bestyrelsen skal udpeges af kommunen.  

  

På denne baggrund skal byrådet godkende vedtægterne og udpegningen af 

ovenstående medlemmer (og suppleant).  

 

Indstilling - Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at 

  

        vedtægterne, som er godkendt af Sociaudvalget, tillige godkendes af 

byrådet 

        den af Socialudvalget foretagne udpegning af medlemmer/suppleant i 

bestyrelsen godkendes 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Målgruppebeskrivelse og driftsgrundlag for et fremtidigt Fontænehus i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.10886/10) 

Bilag 2 - Forslag til vedtægter for den selvejende institution Fontænehus 

Frederikshavn (dok.nr.52150/10) 
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10. Ændringer af vedtægter - Skagen Turistforening  

 

Sagsfremstilling 

  

På Skagen Turistforenings generalforsamling den 20. april 2010 besluttede 

generalforsamlingen at anbefale følgende ændringer i Skagen Turistforenings 

vedtægter:  

  

Gældende vedtægter Fremtidige vedtægter 

§ 5 Afgørelser træffes med simpelt 

stemmeflertal  

Afgørelser træffes med simpelt 

stemmeflertal, jf. dog § 9 og § 10 

6. afsnit: 

Såvel ordinære som ekstraordinære 

generalforsamlinger indkaldes med 21 

dages varsel ved bekendtgørelse i 

mindst et lokalt blad eller ved udsen-

delse af meddelelse til medlemmerne. 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden  

Såvel ordinære som ekstraordi-

nære generalforsamlinger indkal -

des med 14 dages varsel ved be-

kendtgørelse i mindst et lokalt 

blad eller ved udsendelse af med-

delelse til medlemmerne. 

Indkaldelsen skal indeholde 

dagsorden 

Pkt. 7. Behandling af forslag, der er 

indleveret til bestyrelsen inden 14 dage 

før generalforsamlingen, ledsaget af 

skriftlig motivering 

Pkt. 7. Behandling af forslag, der 

er indleveret til bestyrelsen inden 

15. februar samme år som gene-

ralforsamlingen, ledsaget af en 

skriftlig motivering  

§ 6, 3. afsnit  

Skagen Byråd har ret til at vælge 1 

medlem til bestyrelsen. Det af Skagen 

Byråd valgte medlem vælges for 

byrådets funktionsperiode  

Frederikshavn Byråd har ret til at 

vælge 1 medlem til bestyrelsen. 

Det af Frederikshavn Byråd valgte 

medlem vælges for byrådets funk-

tionsperiode  

6. afsnit  

Foreningen tegnes af formanden og 2 

bestyrelsesmedlemmer  

Foreningen tegnes af turistchefen 

og foreningens formand eller af 3 

bestyrelsesmedlemmer  

§ 9 

Ændringer i foreningens vedtægter eller 

beslutning om foreningens opløsning 

kan kun foretages med ¾ majoritet, af 

de på en generalforsamling mødte 

medlemmer, og kun såfremt de mødte 

medlemmer udgør mindst halvdelen af 

foreningens medlemmer. Såfremt der 

stilles forslag af ovennævnte indhold, 

skal dette fremgå af indkaldelsen til 

generalforsamlingen.  

Bliver forslaget vedtaget med ¾ majo-

ritet på den første generalforsamling, 

§ 9 

Ændringer i foreningens 

vedtægter kræver vedtagelse på 

en generalforsamling med 2/3 af 

de afgivne stemmer.  

Opløsning af foreningen kræver 

vedtagelse på en generalforsam-

ling med 2/3 majoritet blandt 

samtlige medlemmer.  

Opnås denne majoritet ikke, 

indkalder bestyrelsen snarest og 

inden 30 dage til en ny general -

forsamling, på hvilken opløsning 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/298 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: BR 
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uden at denne er beslutningsdygtig, 

indkalder bestyrelsen snarest og inden 

30 dage til en ny generalforsamling hvor 

forslaget kan vedtages ved almindeligt 

stemmeflertal uanset antal fremmødte. 

Ændringen i foreningens vedtægter skal 

godkendes af byrådet  

kan vedtages med 2/3 majoritet 

blandt de fremmødte medlemmer. 

  

  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller til byrådet, at vedtægtsændringerne 

godkendes. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. maj 2010  

Udsættes.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

I vedtægter for Frederikshavn Turistforening og Sæby Turistforening fremgår, at 

vedtægtsændringer godkendes af generalforsamlingen, hvorfor ændring af § 9 i 

vedtægt for Skagen Turistforening er en harmonisering af vedtægterne i forhold til 

de 2 andre turistforeningers vedtægter.  

  

Aftale mellem Skagen Turist forening og Frederikshavn Kommune vedlægges til 

orientering.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Aftale mellem Skagen Turistforening og Frederikshavn Kommune 2010 (dok.nr.132/10) 
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11. Godkendelse af vedtægt for Frederikshavn Kommunes 

begravelsesplads i Sæbygård Skov 

 

Sagsfremstilling 

Kirkeministeriet har nu været forelagt vedtægt for Frederikshavn 

Kommunes begravelsesplads i Sæbygård Skov.  

  

Kirkeministeriet har krævet visse ændringer i det af kommunen udarbejdede 

udkast. Når disse ændringer ændringer er indarbejdet, kan vedtægten godkendes.  

  

Kirkeministeriet forudsætter endvidere, at der tinglyses en deklaration på 

ejendommen, i form af en ekstrakt af aftalen mellem kommunen og skovejeren, 

således at kommunens brugsrettigheder til arealet, herunder særligt 

opsigelsesvarslet sikres mod ekstinktion (andre fortrænger kommunens 

rettigheder).  

  

Der er herefter af administrationen udarbejdet vedtægt, som skal godkendes af 

byrådet og stadfæstes af Kirkeministeriet.       

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale 

overfor byrådet, at vedtægt for Frederikshavn Kommunes begravelsesplads i 

Sæbygård Skov godkendes.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 15. juni 2010  

Indstillingen tiltrædes. Udvalget præciserer, at man fortsat ikke ønsker at bidrage 

økonomisk til sagen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt med den bemærkning, at kontrakten skal forelægges byrådet.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

  

 

Bilag 

Udkast til vedtægt for Frederikshavn kommunes begravelsesplads i Sæbygård skovd  (dok.nr.67710/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3259 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: TU/BR 
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12. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbudsområder i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Pr. 1. januar 2011 organiseres de kommunale daginstitutioner jf. Helhedsplanen i 9 

dagtilbudsområder med 2-6 institutioner i hvert område. Dagtilbudsområderne 

får fælles leder, fælles budget og fælles forældrebestyrelse.  

  

De gældende styrelsesvedtægter for de kommunale daginstitutioner bør derfor 

ændres, så de passer til den ny e dagtilbudsstruktur. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet nyt forslag til Styrelsesvedtægt for 

kommunale dagtilbudsområder i Frederikshavn Kommune (vedlagt som bilag). 

Forslaget indeholder nogle få ændringer i forhold til kommunens nuværende 

styrelsesvedtægter, men ændrer ikke overordnet ved det udlagte 

kompetenceniveau, hvor forældrebestyrelserne i Frederikshavn Kommune har fået 

udlagt kompetence tæt på lovens maksimumskompetence. Forslaget opfylder 

dagtilbudslovens krav til en styrelsesvedtægt. De nuværende styrelsesvedtægter 

stammer fra efteråret 2006, hvor de blev udarbejdet som et led i harmoniseringen 

ved kommunesammenlægningen. Kommunen har ikke erfaret mangler eller 

problemer ved brugen af vedtægterne i de 3 valgperioder, som de indtil nu har 

været gældende. Enkelte institutioner har dog ytret ønske om 2-årige valgperioder 

fremfor 1-årige.  

  

Der er som noget nyt indarbejdet mulighed for lokalt at oprette forældreråd i de 

enkelte decentrale enheder, hvis forældrebestyrelsen i det enkelte 

dagtilbudsområde ser en fordel i det. Forslaget skal dog ses som et samlet nyt 

forslag, hvor flere elementer i styrelsesvedtægten principielt kan ændres, hvis 

institutionernes udtalelser giver anledning til det. Det forudsættes selvfølgelig, 

at eventuelle justeringer ligger inden for dagtilbudslovens rammer.  

  

Dagtilbudsloven foreskriver, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter 

vedtægter for styrelsen af de kommunale daginstitutioner, efter at have indhentet 

udtalelse fra forældrebestyrelserne. Den nye styrelsesvedtægt skal i anvendelse 

inden udgangen af 2010 i forbindelse med valgene til forældrebestyrelser 2011. 

Godkendelsen er derfor planlagt til at være endelig afsluttet efter høringsrunde og 

beslutning i byrådet ved udgangen af august 2010.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at 

 forslaget til nye styrelsesvedtægter sendes til udtalelse i 

forældrebestyrelserne i de kommunale institutioner  

 at sagen genoptages på Børne og ungdomsudvalgets møde den 3. juni 

2010 med henblik på videreformidling til byrådets endelige godkendelse 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20002 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU/BR 
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august 2010  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 
Godkendt.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010  

Udkast til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbudsområder ha r været i høring i 

forældrebestyrelserne i de kommunale institutioner.  Efter høringsfristens udløb har 

forvaltningen modtaget 23 høringssvar. 2 institutioner har afgivet fælles høringssvar 

ligesom de allerede sammenlagte institutioner har indsendt fælles h øringssvar. 

Høringssvarene er vedlagt som et samlet bilag.  

  

Af de indkomne høringssvar fremgår, at 6 forældrebestyrelser kan tilslutte sig 

forslaget uden ændringer.  

  

De øvrige 17 forældrebestyrelser har forskellige ændringsforslag og rettelser. Der 

er tre emner, som forholdsvis mange forældrebestyrelser har ændringsforslag til:  

  

- 11 forældrebestyrelser ønsker, at der vælges en medarbejderrepræsentant fra 

hver decentrale enhed til forældrebestyrelsen i stedet for 2.  

- 10 har i svarene fremhævet, at forældreråd er meget vigtige og foreslår, at § 3.3 

ændres til at forældrebestyrelsen "skal" ( i stedet for ”kan”) nedsætte forældreråd, 

hvis det ønskes af forældregruppen i den decentrale enhed.  

- 9 ønsker at sikre at der vælges en forældrerepræsentant fra hver decentral 

enhed. De 9 tilkendegiver at "tilstræbes" i § 3.1 bør ændres til mere bindende 

formulering om, at hver enhed skal have en forældrerepræsentant i 

forældrebestyrelsen.  

  

Derudover er der forskellige forslag til ændringer, præciseringer og rettelser, som 

fremgår af bilaget med høringssvarene.  

Det er forvaltningens vurdering, at de 3 emner, hvor flest har anført 

ændringsforslag, bør indarbejdes i styrelsesvedtægten. Det anbefales at ske på en 

måde, så intentionerne i helhedsplanen om mere tid til børnene og mere effektiv og 

rationel organisation bevares.  

Der er vedhæftet et bilag med ændringsforslag til rettelser i § 3 og 5, så essensen i 

høringssvarene bliver en del af den fremtidige styrelsesvedtægt, men stadig åbner 

mulighed for tilpasning lokalt i dagtilbudsområderne.  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010  

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

         tiltræder at ændringsforlslaget indeholder rettelser til § 3 og 5  

         drøfter om nogle af de øvrige ændringsforslag skal indarbejdes i 

styrelsesvedtægten  

 beslutter om ændringerne skal udsendes i endnu en høringsrunde inden 
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videresendelse til byrådets godkendelse  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010  
Anbefales overfor Byrådet. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

Pia Karlsen anbefaler, at man sikrer en vis mødefrekvens.  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbudsområder  (dok.nr.60406/10) 

Bilag 2 - Bilag til styrelsesvedtægten - Oversigt over dagtilbudsområder (dok.nr.32106/10) 
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13. Forslag til Lokalplan SKA.B.02.01.01 - Tillæg til lokalplan 

SKA.244.B Østerby, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplan SKA.242.B for boligområdet Vesterby i Skagen blev vedtaget af 

byrådet den 28. april 2010. I forbindelse med vedtagelsen ændredes hegnshøjden 

fra maks. 180 cm mod lokalveje og vejklasserne derover til maks. 120 cm mod 

samtlige offentlige veje og stier.  

  

Det er tidligere af byrådet besluttet, at ændringer til lokalplan SKA.242.B også skal 

ændres i lokalplan SKA.244.B (for samme bestemmelser), jf.  dagsordenspunkt 

på byrådets møde den 25. november 2009.  

  

Der udarbejdes derfor et tillæg til Lokalplan SKA.244.B, hvor hegnshøjden ændres 

som i Lokalplan SKA.242.B. Samtidig tilføjes, at der foruden pultkviste 

også kan opføres taskekviste (helt til tagryg) i lighed med beslutningen i forbindelse 

med vedtagelsen af Vesterbylokalplanen.  

  

Når Lokalplan SKA.B.02.01.01 er endeligt vedtaget, indarbejdes ændringerne i   

den eksisterende Lokalplan SKA.244.B og indberettes som nyt lokalplandokument 

til PlansystemDK. 

  

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en miljøscreening, hvoraf fremgår, 

at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering i henhold til Lov om Miljøvurdering af 

planer og programmer. Miljøscreeningen er vedlagt lokalplanen.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget 

og byrådet at fremlægge Lokalplanforslag SKA.B.02.01.01 i 8 ugers offentlig 

høring.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

  

 

Bilag 

Forslag SKA.B.02.01.01 tillæg Østerby.pdf  (dok.nr.58772/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4918 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 22. juni 2010 Side 33 af 61 

 

 

14. Forslag til Lokalplan FRE.J.20.30.01 - Bevarende lokalplan 

for Ellinggård 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 6. oktober 2009 om, 

at der nedlægges et § 14-forbud mod nedrivning med efterfølgende udarbejdelse af 

en bevarende lokalplan, foreligger dette lokalplanforslag nu.  

  

Lokalplanforslaget omfatter arealet, hvor hovedbygningen er beliggende og de 

omkringliggende parkarealer. Lokalplanforslaget har til formål at sikre, at 

hovedbygningen på Ellinggård bevares og at istandsættelser sker i respekt for 

bygningens oprindelige byggeskik. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om 

vedligeholdelse og restaurering af bygningen. Lokalplanforslaget giver mulighed for 

at udnytte bygningen til dens oprindelige boligformål, men giver også mulighed for 

andre anvendelser som liberalt erhverv, kontor, institutioner eller lignende.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om 

Miljøvurdering af Planer og Programmer. Screeningen konkluderer, at 

lokalplanforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en 

miljøvurdering. 

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplanforslag FRE.J.20.30.01 udsendes i 

offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Lars Kringelholt forlod mødet som inhabil. 

  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Lokalplanforslag 20.30.01 (dok.nr.56978/10) 

Bilag 2 - Referat 06.10.09 (dok.nr.59089/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4630 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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15. Restaurationsforskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse 

med indretning og drift af restaurationer 

 

Sagsfremstilling 

Formålet med denne kommunale restaurationsforskrift er at regulere de 

miljømæssige forhold i forbindelse med drift af restaurationer, hoteller, caféer, m.m. 

i Frederikshavn Kommune, således at driften ikke medfører væsentlig gene for 

omgivelserne.  

  

I enkelte tilfælde kan kommunalbestyrelsen bestemme, at forskriften eller dele 

heraf ikke er gældende for restaurationer med særlig beliggenhed.  

  

Forskriften giver Teknisk Forvaltning et ensartet grundlag for sagsbehandlingen og 

borgere, restaurationer m.m. en samlet oversigt over gældende regler.  

 

Juridiske konsekvenser 

Afgørelser, der er truffet efter forskriften, kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed.  

 

Økonomiske konsekvenser  

I enkelte tilfælde kan forskriften pålægge restaurationerne udgifter til tekniske 

forbedringer, fx ventilation, lydsluser og lignende.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at restaurationsforskriften 

godkendes. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010 

Sagen oversendes til byrådet med anbefaling. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Høringssvar (dok.nr.52131/10) 

Bilag 2 - Forslag til ændring af restaurationsforskriften (dok.nr.39030/10) 

Bilag 3 - Restaurationsforskriften revideret den 25. maj 2010, med særlige støjgrænser for Lokalplan 

SKA. 200. C1 bilag 6 (dok.nr.58167/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20144 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: rami 

 Besl. komp: PMU/BR 
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16. Godkendelse af regulativ for levering af vand Frederikshavn 

Vand A/S 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen i Frederikshavn Vand A/S har den 23. marts 2010 vedtaget nyt 

regulativ for levering af vand. 

  

Regulativet er udarbejdet med baggrund i "Foreningen af Vandværker i Danmark"s 

forslag til normalregulativ for private vandforsyninger, Vejledning nr. 44A, februar 

2010, som er ændret i forhold til ny lovgivning omkring vandsektorens organisering 

og økonomiske forhold.  

  

Et normalregulativ er en vejledning med standardbestemmelser for forh oldet 

mellem et vandværk og dets forbrugere omkring leveringsbetingelser. Regulativet 

for det enkelte vandværk kan således afvige fra normalregulativet, men 

"Foreningen af Vandværker i Danmark" anbefaler, at normalregulativet anvendes, 

med mindre der er helt særlige lokale grunde til afvigelser. 

  

Regulativet skal for at være gyldigt, jf. Vandforsyningslovens § 55, godkendes af 

kommunalbestyrelsen. 

  

Regulativet er revideret i forhold til den nye lovgivning. Samtidig er der indført 

andre ændringer, blandt andet vedrørende forhold omkring driftsforstyrrelser i 

levering af vand fra værket, lukning og genåbning for vand hos forbruger samt 

nægtelse af tilslutning ved manglende betaling af anlægsbidrag.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at regulativ for levering af vand, 

Frederikshavn Vand A/S, marts 2010 oversendes til byrådet med anbefaling om 

godkendelse. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Regulativ for levering af vand Frederikshavn Vand A/S marts 2010 (dok.nr.48702/10) 

Bilag 2 - Væsentligste punkter, ændret i forhold til nuværende regulativ (dok.nr.48700/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4296 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: kihm 

 Besl. komp: PMU/BR 
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17. Godkendelse af Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for 

Frederikshavn Forsyning A/S 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Forsyning A/S fremlagde på selskabets ordinære generalforsamling 

den 26. maj 2010 forslag til ”Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for 

Frederikshavn Forsyning A/S” til generalforsamlingens godkendelse.  

  

Generalforsamlingen besluttede at sende selskabets forslag af 27. april 2010 til 

behandling i Frederikshavn Byråd via Økonomiudvalget.  

  

Med baggrund i generalforsamlingens beslutning sender Frederikshavn 

Forsyning forslaget til ejerstrategi til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at Økonomiudvalget og byrådet godkender Frederikshavn Forsynings 

forslag til ”Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for Frederikshavn Forsyning A/S”, 

dateret 27. april 2010.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Forslag til Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for Frederikshavn Forsyning AS - dateret 

100427.pdf (dok.nr.64115/10) 

Bilag 2 - Protokol - Generalforsamling i Frederikshavn Forsyning AS den 26. maj 

2010.pdf (dok.nr.64116/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5619 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: ØU/BR 
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18. Garantistillelse for lån - Boligforeningen Vesterport, 

helhedsplan for afdeling 5, Fælledbo 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd godkendte i 2008 byggeregnskab for helhedsplanen for 

Boligforeningen Vesterports afdeling 5, Fælledbo. Den godkendte anskaffelsessum 

for så vidt angår den støttede del af projektet udgjorde 61.462.687 kr. og for så vidt 

angår den ustøttede del, 51.965.986 kr.  

  

Dette indebærer, at der, udover den allerede stillede garanti for realkreditlån på 

55.515.000 kr., nu er stillet krav om kommunal garanti for yderligere lån på 

6.133.000 kr. Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af garantibeløbet.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Kommunal garantistillelse for almene boligorganisationers låneoptagelse påvirker 

ikke kommunens låneramme.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at der stilles en garanti på 6.133.000 kr. overfor realkreditinstituttet.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8943 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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19. Kommunal garanti for realkreditlån, Boligforeningen 

Vesterport, opførelse af almene boliger "Birketoften", 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd har tidligere godkendt den endelige anskaffelsessum for 

Boligforeningen Vesterports opførelse af almene boliger, "Birketoften".  

  

Der foreligger nu anmodning om garantistillelse for realkreditlånet. Kreditforeningen 

har ud fra gældende regler beregnet garantien til at udgøre 57,39 % af lånets 

hovedstol, 10.010.000 kr. Garantibeløbet er således 5.744.739 kr.   

  

Garantien dækker betaling af de sidst prioriterede 57,39 % af restgælden på lånet.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Den kommunale garantistillelse medregnes ikke i kommunens låneoptagelse.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at 

Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der stilles garanti for realkreditlånet på 

57,39 % af lånets hovedstol (10.010.000 kr.). 

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

  

 

Bilag 

Kortbilag - Birketoften - Toftegårdsvej 50, Frederikshavn (dok.nr.66695/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3230 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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20. Kommunal garanti for realkreditlån, Boligforeningen 

Vesterport, opførelse af ældreboliger i Ravnshøj 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd har tidligere godkendt den endelige anskaffelsessum for 

Vesterports opførelse af ældreboliger i Ravnshøj.  

  

Der foreligger nu anmodning om garantistillelse for realkreditlånet. Kreditforeningen 

har ud fra gældende regler beregnet garantien til at udgøre 69,55 % af lånets 

hovedstol, 20.496.000 kr. Garantibeløbet er således 14.254.968 kr.  

  

Garantien dækker betaling af de sidst prioriterede 69,55 % af restgælden på lånet.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Den kommunale garantistillelse medregnes ikke i kommunens låneoptagelse.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale 

overfor byrådet, at der stilles garanti for realkreditlånet på 69,55 % af lånets 

hovedstol (20.496.000 kr.) 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

  

 

Bilag 

Kortbilag - Ældreboliger Mejerivej i Ravnshøj (dok.nr.66698/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16166 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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21. Godkendelse af anskaffelsessum - 12 almene boliger med 

kommunale servicearealer - Senhjerneskadecenter, Højrupsvej 

19, Frederikshavn. 

 

Sagsfremstilling 

Den almene boligorganisation Frederikshavn Boligforening anmoder om 

godkendelse af anskaffelsessum - skema B - vedrørende opførelse af 

Senhjerneskadecentret - 12 almene plejeboliger med kommunale servicearealer.  

  

Der er tale om etape 1 af 2 etaper. I etape 2 forventes opført yderligere 12 boliger. 

Endvidere etableres på nuværende tidspunkt for begge etaper servicearealer, 

aktivitetslokaler og træningsrum, som skal ejes af kommunen.  

  

Bygherren oplyser, at byggeriet har været udbudt som energiklasse 1, og efter 

licitationen har det vist sig muligt at gennemføre projektet i energiklasse 1 indenfor 

maksimumbeløbet.  

  

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 20.169.000 kr.  Ved skema A blev 

godkendt 19.650.000 kr.  

Anskaffelsessummen for servicearealerne udgør 6.177.000 kr. inkl. moms. Ved 

skema A blev godkendt 5.306.000 kr. Stigningen skyldes fort rinsvis et større areal 

end ved skema A.  

  

Udgiften til opførelse af øvrige kommunale faciliteter (træningsrum, dagcenter 

mv.) udgør 14.177.000 kr. inkl. moms. Ved skema A blev godkendt 1.965.000 kr. 

Stigningen skyldes større areal, og at der ved skema A kun var godkendt budget til 

ca. 50 % af de ønskede træningsrum. 

  

Den kommunale udgift ved de anførte anskaffelsessum er følgende:  

  

Boligerne     

Grundkapitalindskud vedrørende boligerne: 7 % 

af anskaffelsessummen 

  1.412.000 kr.  

  

Servicearealerne     

Anskaffelsessum ekskl. moms udgør 5.209.000 kr.    

Servicearealtilskud (udbetales 2. etape er 

bygget) 

960.000 kr.    

Kommunal nettoudgift  4.249.000 kr.  4.249.000 kr.  

Øvrige kommunale faciliteter   11.954.000 kr. 

Samlet kommunal udgift   17.615.000 kr. 

  

Endvidere skal der stilles garanti for realkreditlånet for så vidt angår boligerne. 

Garantiens størrelse beregnes af realkreditinstituttet og kendes ikke på nuværende 

tidspunkt. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13981 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Endvidere anmoder bygherren om godkendelse af en husleje på 938 kr./m
2
/årligt 

ekskl. forbrugsafgifter. Dette er en stigning i forhold til det ved skema A godkendte, 

som var 881/kr./m
2
/årligt.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Opførelsesudgiften svarer til det forventede og vil kunne finansieres af det på 

budgettet optagne beløb på i alt 20.784.000 kr., idet der således fortsat, som 

forudsat, er midler til inventar i kommunens arealer.  

For så vidt angår det budgetterede servicearealtilskud på 480.000 kr., vil dette først 

komme til udbetaling sammen med yderligere 480.000 kr., når de sidste 12 boliger 

er bygget. Med andre ord er der en likviditetsmæssig forskydning mellem 2010 og 

opførelsesåret for de sidste 12 boliger.  

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

anskaffelsessummen godkendes på følgende vilkår:   

 De i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes  

 Den godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren, idet 

bemærkes, at bygherren ikke har krav på at få godkendt merudgifter  

 Bygherren er forpligtet til - som byggeadministrator - at opføre 

servicearealer m.v., som ejes af kommunen i en særskilt ejerlejlighed på 

nærmere aftalte vilkår, og at bygherren indestår for, at der vil blive 

udarbejdet regnskab herfor, som kan danne grundlag for momsrefusion  

 Endvidere indstilles, at der godkendes en husleje på 938 kr. pr. m
2
 årligt. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

  

 

Bilag 

Kortbilag - Senhjerneskadecenter - Højrupsvej 19, Frederikshavn (dok.nr.66700/10) 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 22. juni 2010 Side 42 af 61 

 

 

22. Godkendelse af byggeregnskab - skema C - Frederikshavn 

boligforening - helhedsplan for afdeling 12, Hånbæk, 1. etape. 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening anmoder om, at kommunen godkender skema C - 

byggeregnskab - vedrørende den gennemførte helhedsplan for afdeling 12, 

Hånbæk, Frederikshavn, 1. etape.   

  

Bygherren oplyser, at den endelige anskaffelsessum for den støttede del af 

projektet udgør 179.290.000 kr. Der er tale om en oerskridelse på 15.519.686 kr. i 

forhold til det ved skema B godkendte.  

  

Anskaffelsessummen for den ustøttede del af projektet udgør 46.395 kr. Der er tale 

om en overskridelse på 6.166.377 kr. i forhold til skema B. 

  

Den uafhængige revisor har erklæret, at byggeregnskabet giver et retvisende 

billede af byggeriets anskaffelsessum i overensstemmelse med erhvervs - og 

boligstyrelsens bekendtgørelse.  

  

Byrådet skal i henhold til den gældende vejledning om støtte til helhedsplaner i 

alment byggeri godkende skema C.  

  

Den anskaffelsessum, der er godkendt ved skema B skal i princippet være 

overholdt, men visse merudgifter kan dog godkendes, herunder fx uforudsete 

udgifter på 2 % af anskaffelsessummen mv., indeksering mv.  

  

Bygherren oplyser, at 98 % af overskridelsen hovedsageligt skyldes indeksering og 

huslejetab, og at Landsbyggefonden er orienteret om overskridelserne. 

  

Landsbyggefonden har oplyst, at når der er tale om merudgifter, skal 

byrådet indstille til Landsbyggefonden, om byrådet kan tiltræde merudgifterne for så 

vidt angår den støttede del. Fonden kan så vælge at følge kommunens indstilling 

eller godkende en lavere anskaffelsessum. Fonden kan aldrig godkende mere end 

det, som kommunen indstiller.  

  

Huslejen udgør i følge skema C 599 kr. pr. m
2
 årligt i 2009. Der vil ske 

fremskrivning af lejen pr. m
2
 med 2,5 % årligt indtil hele helhedsplanen - dv.s.etape 

2 - er gennemført.  

  

Forøgelsen af anskaffelsesprisen indebærer ikke merudgifter for kommunen. Der 

stilles dog krav om garanti for realkreditlån efter gældende regler herom.  

 

Økonomiske konsekvenser  

En eventuel yderligere garantistillelse for realkreditlån påvirker ikke kommunens 

låneramme. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 05/3360 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 22. juni 2010 Side 43 af 61 

 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at indstille til landsbyggefonden 

  

         skema C- byggeregnskab - godkendes, således at det for så vidt angår 

den støttede del af projektet godkendes med den i sagsfremstillingen 

nævnte anskaffelsessum, således at merudgifterne godkendes, under 

forudsætning af, at der efterfølgende fremsendes dokumentation for 

afholdelse af eventuelt afsatte beløb  

         huslejen på 599 kr. m
2
/årligt godkendes  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  
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23. Frigivelse af anlægsmidler til helårsturismeprojektet 

Naturen+ 

 

Sagsfremstilling 

I juni 2007 blev de 3 kommuner Læsø, Hjørring og Frederikshavn Kommuner i regi 

af Toppen af Danmark udpeget som udviklingspartner i VisitDenmarks 

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

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

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

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

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

  

Projektets samlede budgetoverslag for implementeringen af handlingsplanen var 

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

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

Budgettet er siden blevet justeret af flere omgange i 2009 pga. særlige økonomiske 

krav fra EU´s Regionalfond samt de Regionale Udviklingsmidler. Budgettet er 

således endt på 13.8 mio kr., bl.a. grundet afslaget fra Arbejdsmarkedets Feriefond 

samt de førnævnte justeringer ved de 2 andre finansieringskilder. Projektet er dog, 

på trods af de førnævnte justeringer og økonomiske krav, kommet rigtigt godt fra 

start, og har allerede igangsat mange af de planlagte aktiviteter i Handlingsplanen. 

  

Der er bevilget 2.465.632 kr. fra EU´s Regional fond, 4.173.257 kr. fra de Regionale 

Udviklingsmidler samt 300.000 kr. fra VisitDenmark i 2009. Herudover er der 

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

finansiering. Projektets løbetid forventes forlænget på grund a f, at bevillingerne fra 

EU´s Regionalfond samt de Regionale Udviklingsmidler først er faldet på plads her 

i foråret 2010, og dermed har medført forsinkelse og udsættelse af de i projektet 

planlagte aktiviteter.  

  

De tre involverede kommuner bidrager alle økonomisk til implementeringen af 

handlingsplanen 2009-2011, og medfinansierer i alt 6 mio. kr. over 3 år fordelt med 

1 mio. kr. fra Hjørring Kommune, 955.000 kr. fra Frederikshavn Kommune og 

45.000 kr. fra Læsø Kommune.  

  

Fordelingen er beregnet procentmæssigt ud fra befolkningstallet i de tre kommuner. 

Samme metode anvendes til at beregne det årlige økonomiske bidrag til 

destinationsselskabet ”Toppen af Danmark” fra de tre kommuner.  

   

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

hvert af årene 2009-2011, dette beløb er optaget på budgettet for 2009 og 

overslagsårene. Jævnfør den førnævnte beregningsmetode, og et faldende 

befolkningstal, anmodes der om 948.198 kr. for 2010.  

  

Det er forvaltningens vurdering at projektet ”Naturen+ i Lysets Land – 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3935 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Handlingsplan for udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009-2011” er i 

god overensstemmelse med Frederikshavns Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi 

samt ”Veje til Vækst”, og vurderes at være et godt supplement til Frederikshavn 

Kommunes turist- og oplevelsesøkonomiske strategier og indsatser.  

  

Økonomiudvalget anmodes om frigivelse af de af byrådet afsatte anlægsmidler i 

budgettet. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at de i 

budget 2010 afsatte anlægsmidler på 948.198 kr. frigives til helårsturismeprojektet 

Naturen+.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Frigivelse af midler Naturen+ - Kommunernes bidrag no. 2 2010.doc (dok.nr.65375/10) 

Bilag 2 - PIXI udgave af Handlingsplan 4.1.pdf  (dok.nr.65459/10) 
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24. Frigivelse af anlægsmidler Kappelborg - Skagen Kulturhus 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavns Kommunes budget for 2010 - 2013 er der på 

investeringsoversigten for Kultur - og Fritidsudvalget afsat anlægsmidler til 

Kappelborg – Skagen Kulturhus på i alt 38.912.000 kr. med 32,0 mio.kr. til 

byggefasen og 6,912 mio.kr. til udvikling, udearealer og inventar.  

  

Fra regnskab 2009 overføres der 8.407.344 kr. til budget 2010. Heraf mangler der 

frigivelse af 3.508.000 kr.  

I budget 2010 er der afsat 7.046.000 kr. 

Dette giver et samlet anlægsbeløb på 15.453.344 kr. i  2010.  

  

Der er fra bygherren modtaget betalingsplan for byggeperioden 2010 - 2011, 

hvorfor der løbende søges om frigivelse af midlerne. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget til 

Økonomiudvalget og byrådet, at  

  

         der frigives 7.046.000 kr. afsat i budget 2010 

         det manglende beløb på 3.508.000 kr. frigives så der for budget 2010 i alt 

er 15.453.344 mio.kr. til rådighed 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010  

Anbefales. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5215 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: thpd 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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25. Budget 2010-2011 for Frederikshavn Ungdomskollegium 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn 

Ungdomskollegium sender til byrådets godkendelse som tilsynsmyndighed 

kollegiets budget for perioden 1. august 2010 – 31. juli 2011.  

  

Budgettet balancerer og er godkendt af kollegiets bestyrelse den 28. april 2010.  

  

Som bilag er vedlagt Bygge- og Boligstyrelsens autoriserede spørgeskema om 

ungdomsboliginstitutionens budgetforhold samt langtidsbudget for henlæggelser til 

vedligeholdelse og fornyelser. 

  

Der er indregnet 400.000 kr. til tab ved lejeledighed og 43.000 kr. til afvikling af 

opsamlet underskud fra tidligere år.  

  

Der er ikke indregnet huslejestigninger. 

  

Budgettets henlæggelsesbeløb ligger indenfor de lovbestemte minimumsbeløb.  

  

Det er oplyst, at afkast fra deponerede obligationer fra ydelsesstøtte er opbrugt 1½ 

år før beregnet og vil i indeværende regnskabsår kun indbringe 211.000 kr., et 

afkast, der sædvanligvis udgør ca. 400.000 kr.  

  

Af det autoriserede spørgeskema fremgår, at der ikke er foretaget årlig 

gennemgang af vedligeholdelsesstandard og vedligeholdelsesrapport. En sådan 

gennemgang vil blive iværksat i løbet af regnskabsåret.  

  

I henhold til § 10 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om drift og tilsyn med 

ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, skal byrådet hvert år godkende et af 

institutionens bestyrelse udarbejdet budget for det følgende år.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

kollegiets budget 2010-2011 godkendes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4501 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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26. Resultatrevision for indsatsåret 2009 - Jobcenter 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Jobcenter Frederikshavn udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres 

status over resultaterne for det sidste år.  

  

Formålet er at vise resultaterne af indsatsen, herunder:  

 Hvordan Jobcentret klarer sig i forhold til sidste år og andre jobcentre  

 Om Jobcentret kan spare penge ved at ændre på indsatsen  

 Om der er områder, hvor Jobcentret kan forbedre indsatsen  

I resultat revisionen sammenholdes udviklingen i jobcentrets indsats og resultater 

det seneste år med udviklingen i indsats og resultater i sammenlignelige jobcentre 

(klyngen). Resultatrevisionen er samtidig et understøttende værktøj i forhold til 

planlægningen af det kommende års beskæftigelsesindsats beskrevet i 

beskæftigelsesplanen.  

Resultatrevision 2009 er udarbejdet, og hovedkonklusionerne er:  

Resultatrevisionen for 2009 udpeger nogle områder i beskæftigelsesindsatsen, 

hvor Frederikshavn Kommune har et forbedringspotentiale. Det bliver en udfordring 

for den fremtidige beskæftigelsesindsats at forbedre resultaterne på disse områder. 

Strategier og mål herfor vil blive fremlagt i beskæftigelsesplanen for 2011. 

  

De områder, der umiddelbart springer i øjnene som udfordringer og 

forbedringsområder, der skal målsættes og udarbejdes konkrete indsats– og 

opfølgningsplaner for i 2010, er: 

  

1.     Indsatsen for at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug 

for og herved reducere arbejdskraftreserven.  

Indsatsen skal i første omgang styrkes via tidlig indsats, brug af 

virksomhedsrettede redskaber og målrettet brug af uddannelsesredskabet i 

forhold til ledige uden kompetencegivende uddannelse og målrettet 

områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Der skal altså i størst muligt 

omfang ske en koordinering af beskæftigelsespolitikken og 

uddannelsespolitikken.  

2.     Fortsat fokus på reduktion i antallet af sygedagpengesager over 26 uger og 

over 52 uger.  

Indsatsen skal fokusere på tidlig indsats og afklaring af 

sygedagpengeforløbene med henblik på at nedbringe den gennemsnitlige 

varighed på forløbene og medvirke til at bringe så stor an andel af 

borgerne tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Det er forventningen, at 

der kan opretholdes en fortsat positiv udvikling på området, således at den 

gennemsnitlige varighed på sagerne fortsat falder.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2077 

 Forvaltning: AMF 

 Sbh: mean 

 Besl. komp: AMU/BR 
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Af hensyn til den enkelte og arbejdsstyrkens størrelse bliver det en 

selvstændig udfordring at forsøge at sikre at tilgangen til fleksjob, 

førtidspension mv. reduceres mest muligt.  

3.     Indsats for at sikre, at antallet af unge ledige reduceres mest muligt.  

Det forventes, at der træffes politisk beslutning om, at ungeområdet 

organiseres med en indgang, således at indsatsen med henblik på, at 

koordinere tilbuddene til de unge samles og iværksættes fra en instans, der 

på tværs af alle involverede parter kærer sig om – på individniveau – at 

gøre det, der giver størst mulig beskæftigelsespolitisk effekt i forhold ti l den 

enkelte unge.  

4.     Fastholdt fokus på rettidighed. Jobcenter Frederikshavns fokus vil også i 

2011 være at levere rettidige samtaler og aktiveringsforløb til borgerne.  

Den fortsatte fokus på rettidighed vil medvirke til at sikre, at borgerne får de 

tilbud til tiden, som de har krav på. Øget rettidighed medvirker til at sikre 

kortere gennemløbshastighed og en hurtigere tilbagevenden til 

selvforsørgelse for den enkelte.  

  

Ovenstående områder vil blive skrevet ind i Beskæftigelsesplan 2011 med henblik 

på at sikre en bæredygtig beskæftigelsespolitik i Frederikshavn Kommune, der 

aktivt medvirker til, at udvide arbejdsstyrken, nedbringe ledigheden og 

kompetenceudvikle – særligt den ufaglærte del af arbejdskraften - inden for 

områder med gode eller meget gode beskæftigelsesmuligheder.  

   

Den resterende tids-/procesplan for Resultatrevision 2009 forventes at være som 

følger:  

Senest 1. maj 2010:  

Resultatrevision sendes i høring ved Beskæftigelsesregionen og Det Lokale 

Beskæftigelsesråd (møde den 5. maj 2010) – Bemærkninger fra 

Beskæftigelsesregionen og Det Lokale Beskæftigelsesråd skal foreligge senest 21. 

maj 2010.  

7. juni 2010:  

Resultatrevisionen med Beskæftigelsesregionens og Det Lokale 

Beskæftigelsesråds bemærkninger behandles på Arbejdsmarkedsudvalgets møde.  

22. juni 2010:  

Resultatrevision med Beskæftigelsesregionens og Det Lokale Beskæftigelsesråds 

bemærkninger godkendes på byrådets møde (skal være godkendt senest den 30. 

juni 2010). 

Senest 1. juli 2010: 

Den godkendte resultatrevision offentliggøres og fremsendes til Det Regionale 

Beskæftigelsesråd med Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Resultat revisionen for indsatsåret 2009 drøftes. 

 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 5. maj 2010  

Godkendt med redaktionelle rettelser. 

Udvalget var ikke beslutningsdygtigt. Referatet udsendes til de fraværende 

medlemmer med anmodning om tilsagn/afslag på punkterne.  
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Fraværende: Cai Møller, Lingathasan Ramalingam Somaligam, Inger Jensen, 

Svend Asbjørn Sørensen, Lisa Wieweg Rosendal, Lotte Keller Christensen og Lars 

Petersen 

 

Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. maj 2010  

Direktøren indstiller, at Resultat revisionerne for indsatsåret 2009 drøftes. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. maj 2010  

Sagen drøftet.  

Udvalget bemærker specielt, at der er behov for handlingsorienteret fokus på 

ungdomsområdet og brug af tidlig indsats i forhold til uddannelse.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Resultatrevison 2009 for Jobcenter Frederikshavn har været i høring ved Det 

Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), Beskæftigelsesregion Nordjylland og 

Arbejdsmarkedsudvalget. LBR og Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt 

resultatrevisionen og Beskæftigelsesregionen har kvitteret positivt. 

  

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at byrådet godkender 

resultatrevison 2009.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Resultatrevision 2009 - Frederikshavn (dok.nr.46196/10) 

Bilag 2 - Bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Nordjylland  (dok.nr.56269/10) 
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27. Kommunal kvalitetskontrakt 2010 

 

Sagsfremstilling 

Som følge af en ændring i den kommunale styrelseslov skal kommunerne 

senest den 1. juli 2010 offentliggøre en kommunal kvalitetskontrakt på 

www.brugerinformation.dk. Kvalitetskontrakten skal dække alle 

borgerrettede serviceområder og indeholde kvantificerbare, tidsfastsatte 

mål for kvalitetsudviklingen. Kvalitetskontrakten ændrer sig med tiden, 

efterhånden som mål opfyldes eller forældes. Byrådet fastlægger 

kvalitetskontrakten og følger årligt op på målene.  

  

Målene i kvalitetskontrakten er en politisk ramme. De er ikke en 

udtømmende liste over kommunens politiske mål, ligesom de ikke er 

bindende retningslinjer, der fastlægger rettigheder for borgerne.  

  

Direktionen har udarbejdet forslag til kvalitetskontrakt for Frederikshavn 

Kommune, der dækker alle serviceområder og vedlægges som bilag. 

Fagudvalgene indstiller mål for egne serviceområder til byrådets 

godkendelse. 

  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at udvalgene anbefaler de respektive kvalitetsmål 

som beskrevet i bilaget til byrådets godkendelse.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010 

Sagen udsættes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

  

Beslutning Socialudvalget den 2. juni 2010  

Godkendt som indstillet. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010  

Til efterretning.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. juni 2010  

Indstillingen godkendt.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1468 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: elw i 

 Besl. 

komp: SOU/BUU/KFU/SUU/AMU/TU/PMU/ØU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 22. juni 2010 Side 52 af 61 

 

  

Fraværende: Carsten Sørensen 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010  

Anbefales. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 21. juni 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

  

 

Bilag 

Kommunal kvalitetskontrakt 2010 (dok.nr.42888/10) 
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28. Årsregnskab 2009 for Sindal Lufthavn I/S 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Sindal Lufthavn I/S sender til godkendelse årsregnskab 2009 bilagt 

revisionsberetning og bestyrelsesberetning. 

  

Årsregnskabet udviser et driftsoverskud på 238.377 kr., udgifter på 2.772.735 kr. 

og indtægter på 3.011.112 kr.  

  

Selskabets aktiver udgør 3.050.344 kr. Selskabet har en gældsforpligtelse på 

185.859 kr.  

  

Sindal Lufthavn I/S’s egenkapital udgør pr. 31. december 2009 i alt 2.864.485 kr., 

der registreres med 63 % ved Hjørring Kommune og 37 % ved Frederikshavn 

Kommune.  

  

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen den 2. juni 2010, hvor man vedtog at 

sende regnskabsmaterialet til godkendelse i ejerkommunerne.  

  

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

forbehold. 

  

Fra regnskabsåret 2008 er der til 2009 overført et driftsoverskud på 1.301.170 kr.  

  

Det samlede driftsoverskud på 1.539.547 kr. søges overført til budget 2010, jf. 

bestyrelsesbeslutning herom i 1996.  

  

Bestyrelsen vil anvende 450.000 kr. til ny slidlagsbelægning og afstribning på 

startbanen samt 85.000 kr. til reparation af lufthavnsbygningen, finansieret af det 

opsamlede overskud.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

årsregnskab 2009 godkendes - herunder at årets overskud + opsamlet overskud fra 

tidligere år overføres til 2010.  

Der kan i 2010 anvendes 450.000 kr. til slidlagsbelægning og afstribning på 

startbanen og 85.000 kr. til reparation af lufthavnsbygning, finansieret af det 

opsamlede driftsoverskud.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5642 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   
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29. Årsregnskab 2009 for Den selvejende institution Sæbygård 

(fond) 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Den selvejende institution Sæbygård (fond) sender til byrådets 

godkendelse institutionens årsregnskab 2009. 

  

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

forbehold. Årsregnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 17. marts 

2010. 

  

Resultatet vedrørende den disponible fondskapital er et overskud på 235.788 kr. Af 

overskuddet er anvendt 125.627 kr. til uddelinger og 110.161 kr. overføres til næste 

år.  

  

Resultatet vedrørende den bundne fondskapital er et overskud på 304.193 kr. – 

hvoraf 303.709 kr. er positiv kursregulering af aktier og obligationer. Den 

resterende regulering er fortjeneste på salg af obligationer og fortjeneste på 

udtrukne obligationer minus kurtageomkostninger. Overskuddet medregnes i den 

bundne fondskapital.   

  

Fondens kapital (bundne aktiver) udgør pr. 31. december 2009 i alt 8.144.619 kr.  

  

Fondens formål er at bevare og restaurere Sæbygård og dets interiør samt virke for 

at almenheden får adgang til stedet.  

  

Sæby Byråd har på mødet den 21. januar 1997 påtaget sig opgaven med at være 

godkendelsesmyndighed for årsregnskabet og føre tilsyn.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

årsregnskab 2009 for Den selvejende institution Sæbygård (fond) godkendes.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5573 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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30. Udpegning af kommunens øverste IT-sikkerhedsansvarlig 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes øverste IT-sikkerhedsansvarlige har hidtil været 

Centralforvaltningsdirektøren.  I forbindelse med Centralforvaltningsdirektørens 

fratræden skal der udpeges en ny ansvarlig for kommunens IT-sikkerhed.  Det 

anbefales, at konstitueret Centralforvaltningsdirektør udpeges som øverste 

sikkerhedsansvarlig.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet vedtager, at konstitueret 

Centralforvaltningsdirektør Heidi Becker-Rasmussen udpeges som kommunens 

øverste IT-sikkerhedsansvarlige.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5516 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: BR 
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31. Henvendelse fra SF om til- og ombygning af 

bevaringsværdigt hus, Vestre Strandvej 54, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Paul Rode Andersen (SF) har bedt om, at følgende bliver optaget på byrådets 

dagsorden:  

  

Til- og ombygning af bevaringsværdigt hus på Vestre Strandvej 54, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med artikel i Skagen Avis, naboindsigelse m.v. bliver Teknisk 

Forvaltning opmærksom på igangværende nedrivning/byggearbejde ved et 

bevaringsværdigt (kat. 4) hus på adressen. Ved efterfølgende tilsyn på 

ejendommen den 18. maj 2010 konstateres, at størstedelen af tagkonstruktionen 

(90 %) og dele af ydermure (30 %) var fjernet m.v., hvilket på tidspunktet 

umiddelbart var i overensstemmelse med udstedte byggetilladelse af 25. marts 

2010.  

  

Ansøgning om byggetilladelse og tegningerne modtages den 14. dec. 2009 og 

tegningerne er identiske med tegningerne til den udstedte byggetilladelse. På 

ansøgningsskemaet er anført - m.h.t. dispensation henvises til forhåndstilsagn -

 hertil kan oplyses, at forhåndstilsagnet alene omhandler udformningen af kvist. 

Dette forhåndstilsagn fremgår imidlertid ikke af sagens akter m.v.  

  

Imidlertid blev byggetilladelsen udstedt inden den endelige lokalplan blev vedtaget 

den 28. april 2010 - dvs. i perioden for den "midlertidige retstilstand" jfr. Planlovens 

§ 17 stk. 1. - se nedenfor under planmæssige konsekvenser.  

  

Ejendommen er i forbindelse med SAVE kortlægning og registrering den 20. jan 

2000 blevet kategoriseret med bevaringsværdien 4 - ud fra en skala fra 1- 9 og 

med en særlig bevaringsværdiskala fra 1 – 4.  

  

Ved en efterfølgende nærmere gennemgang af byggesagen, bliver Teknisk 

Forvaltning imidlertid opmærksom på en række dispensationsforhold, der i henhold 

til lokalplanforslaget m.v. ikke er ansøgt og behandlet i Teknisk Forvaltning. På 

denne baggrund konstateres ansøgningsmaterialet og den efterfølgende 

byggetilladelse behæftet med alvorlige mangler, da blandt andet en række 

bestemmelser i lokalplanforslaget ses tilsidesat og en række nødvendige 

dispensationer ikke blev meddelt i forbindelse med byggesagsbehandlingen. 

Såfremt byggeansøgningsmaterialet på ansøgningstidspunktet havde været 

fyldestgørende - d.v.s. de nødvendige dispensationer var ansøgt - ville resultatet af 

byggesagsbehandlingen antageligt have medført en anderledes udformet 

byggetilladelse - eller evt. tilbageholdelse af byggetilladelse.  

  

På denne baggrund udstedes der den 20. maj 2010 en mundtlig 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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standsningsmeddelelse for byggearbejdet på ejendommen og den 21. maj 2010 en 

skriftlig standsningsmeddelelse til bygherre og dennes arkitekter.   

  

Foranlediget af den udstedte standsningsmeddelelse, blev der den 21. maj 2010 

afholdt møde på gl. Skagen Rådhus med bygherre og dennes arkitekter. På dette 

møde blev de af Teknisk Forvaltning konstaterede afvigelser fra lokalplanforslaget 

drøftet og det blev aftalt, at der snarest og senest den 26. maj 2010 fremsendes nyt 

sæt reviderede tegninger for til- og ombygningen af den eksisterende bolig. Det 

tilrettede projekt og tegninger vil herefter jf. bygherre og arkitekter opfylde 

de lokalplanbestemmelser der gælder for de bevaringsværdige huse i henhold til 

den vedtagne lokalplan. I skrivende stund forventes disse tegninger mv. udsendt 

sammen med Plan- og Miljøudvalgets dagsorden til mødet og på mødet vil 

forvaltningen samtidigt kunne tilkendegive hvorvidt projektet nu overholder 

lokalplanbestemmelserne m.v.  

  

Teknisk Forvaltning vil efter udvalgets møde og udvalgets godkendelse udstede ny 

byggetilladelse for den bevaringsværdige bygning i henhold til de gældende 

lokalplanbestemmelser for "bevaringsværdige og fredede bygningers ydre 

fremtræden" mv.  

  

Supplerende dagsorden den 27. maj 2010 

I fortsættelse af ovennævnte er der d.d. indgået et revideret projekt og dette er 

tilknyttet bilaget til sagen. Det fremgår heraf, at der er sket tilretning i forhold til den 

udsendte standsningsmeddelelse. Dog ansøges der fortsat om dispensation for to 

forhold i henhold til den nu godkendte lokalplanen (SKA 242 B):  

      § 9.44 der fastsætter, at tage skal udføres "med en tagvinkel som på 

eksisterende hus (38 grader)"   - der ansøges om 45 graders taghældning 

       § 9.50  der fastsætter, "altaner må kun etableres oven på eksisterende 

mindre påbygninger og karnapper med flade tage, hvis der er en mindste 

afstand til naboskel på 2,5 m"  - der ansøges om altan(er) på tilbygning(er) til 

hovedhuset  

  

Den begrundede dispensationsansøgning fra ansøger tilknyttes bilaget.  

  

Da det reviderede projekt ikke ses tilrettet som aftalt den 21. maj 2010, skal 

udvalget således forholde sig til de ansøgte dispensationer.  

  

Såfremt udvalget er indstillet på at meddele de ansøgte dispensationer, skal der 

fortages naboorientering. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Plangrundlag  

Den aktuelle byggetilladelse er udstedt den 25. marts 2010 - efter offentliggørelsen 

af lokalplanforslag nr. SKA. 242. B (off. høring fra 13. maj 2009 til den 8. juli 2009) - 

dvs. inden den endelige lokalplan bliver vedtaget den 28. april 2010. I den periode 

indtræder der i henhold til Planlovens § 17 stk. 1 en "midlertidig retstilstand" - dette 

betyder, at ejendomme ikke kan bebygges eller i øvrigt udnyttes på en sådan 

måde, der skabes risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Når 
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lokalplanen vedtages ophæves den midlertidige retstilstand.  

  

I henhold til Planlovens § 17 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen efter høringsperioden 

imidlertid tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller 

udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen 

og der ikke er tale om påbegyndelse af et større byggearbejde.   

  

Det tidligere plangrundlag for området var lokalplan nr. 5 fra 14. august 1979 - 

omfattende et center- og bevaringsområde i Skagen by.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles de ansøgte dispensationer jr. reviderede projekt - for til- og 

ombygning af bevaringsværdigt hus  

 der foretages naboorientering og såfremt der ikke indkommer væsentlige 

indsigelser, meddeles administrativ tilladelse  

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010 

Et flertal tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen og Pia Karlsen kan ikke 

tiltræde indstillingen, idet de ikke ønsker, at meddele dispensation fra altanen.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2010  

Sagen drøftet.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt   
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32. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand 

 

 
 Person sag 

 Sagsnr: 08/8635 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: kabj 

 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 
   

      

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  
   

 

 
 


