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1. Udtalelse fra Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende 

tilskud til kommunal borgerportal 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Peter E. Nielsen sendte den 16. februar 2009 en forespørgsel til 

Statsforvaltningen Nordjylland om hvorvidt det var lovligt, at Frederikshavn 

Kommunes Erhvervs- og Turismeudvalg havde bevilget 200.000 kr. til udvikling af 

en digital borgerportal.  

  

Den 28. oktober 2009 var sagen på byrådet, idet Statsforvaltningen bad 

Frederikshavn Byråd om en udtalelse til sagen.  

  

Statsforvaltningen Nordjylland er den 2. september 2010 fremkommet med en 

udtalelse i sagen.  

  

Den kortfattede gengivelse af Statsforvaltningens udtalelse lyder således:  

  

”Statsforvaltningen Nordjylland udtaler, at det ikke er ulovligt, at Frederikshavn 

Byråd har ydet et øremærket tilskud til en facilitet på internetportalen Kanal 

Frederikshavn, hvor kommunens borgere har mulighed for at udbyde egne 

informationer og historier samt blogs.” 

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at byrådet tager udtalelsen til efterretning.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Kopi af brev fra Statsforvaltningen vedrørende henvendelse om tilskud til kommunal 

borgerprotal (dok.nr.103616/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14077 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: BR 
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2. Valg af 1 medlem til Nic. Nellemanns Fond 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 2, stk., 1 i Fundats for Nic. Nellemanns Fond består 

bestyrelsen af 5-7 medlemmer. Blandt bestyrelsens medlemmer skal der til enhver 

tid være mindst 2 personer, der er uafhængige af stifteren og andre bidragsydere. 

Disse personer udpeges dels af Advokatrådet, dels af Sæby Byråd, nu 

Frederikshavn Byråd.  

  

Fondens formål er at  

        eje ejendommen matr. nr. 1-ø Sæby Hovedgård, Volstrup og matr. nr. 6-e, 

Langtved og sikre, at denne fortsat henligger som et attraktivt 

naturområde, med adgang for offentligheden 

        yde bidrag til forskning fortrinsvis indenfor bygge- og anlægsfagene 

        støtte samfundsmæssige formål i øvrigt 

  

Tidligere borgmester i Sæby Kommune, Hans Krarup Olesen, blev oprindeligt 

udpeget til  fondsbestyrelsen. Bestyrelsen ønsker imidlertid, at der udpeges et 

nuværende byrådsmedlem og at det medlem, der eventuelt udpeges, brænder for 

haven og Sæby og formentlig også er bosiddende i Sæby. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til bestyrelsen.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Ole Rørbæk Jensen blev udpeget. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7381 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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3. Forslag til Lokalplan FRE.B.10.06.01 - Gl. Skagensvej, 

Frederikshavn og Forslag til kommuneplantillæg 09.19  

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Boligforeningen Vesterports orientering på Plan- og Miljøudvalgets 

møde den 8. september 2009 er der gennemført en arkitektkonkurrence for en ny 

boligbebyggelse på arealet mellem Gl. Skagensvej og Buhlsvej i Frederikshavn. 

Med baggrund i konkurrenceresultatet er der nu udarbejdet et lokalplanforslag med 

tilhørende kommuneplantillæg 09.19, der vil muliggøre det vindende projekt. Den 

udarbejdede bebyggelsesplan opdeler området i 4 forskelligartede boligkvarterer 

med hver sin karakter med et åbent strøg, der forbinder bebyggelsen med 

byparken Plantagen på den modsatte side af Gl. Skagensvej.  Det sydøstligste 

kvarter påtænkes indrettet som ældre- og handicapboliger. 

  

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre en højere 

bebyggelsesprocent og en højere bebyggelse på en del af området.  

  

Lokalplanområdet grænser mod nord og syd op til eksisterende boligbebyggelse, 

mod vest grænser lokalplanområdet op til Buhlsvej og mod øst Gl. Skagensvej. 

Vejadgang til området sker fra disse to veje.  

  

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af i alt  114 boliger enten som 1 til 2 

etages bebyggelse eller for et mindre del som etageboliger i op til 5 etager. 

Lokalplanforslaget indebærer, at den bevaringsværdige bygning, Buhlsvej 10, det 

tidligere kontumatshus, nedrives. 

  

Bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015 

byggeri. 

  

Der er i det nye Bygningsreglement 2010 sket en opstramning af kravene til 

nybyggeriets energiforbrug. I BR 10 er lavenergiklasse 1 afløst af Energiklasse 

2015, hvor kravet til energiforbrug er skærpet 10 - 15 % i forhold til lavenergiklasse 

1. Det foreslås, at Energiklasse 2015 indsættes som fremtidig krav i 

lokalplanlægningen.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i 

henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en 

miljøvurdering af forslaget. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til 

lokalplan FRE.B.10.06.01 og kommuneplantillæg nr. 09.19 udsendes i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8223 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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offentlig debat  

         der i dette lokalplanforslag og i fremtidige lokalplaner stilles krav om, at 

byggerier skal opføres som minimum Energiklasse 2015, jf. BR10  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

 Anbefales, idet lokalplanområdet foreslås udvidet med matr. nr. 25o Flade 

Frederikshavn Jorder og nr. 264 Frederikshavn Bygrunde.  

  

Plan- og Miljøudvalget anmodes om at optage særskilt sag vedrørende princip om 

Energiklasse 2015 til behandling, og efterfølgende forelæggelse for byrådet via 

Økonomiudvalget.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Forslag til Lokalplan FRE.B.10.06.01 - revideret (dok.nr.112141/10) 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 22. september 2010 Side 10 af 47 

 

 

4. Forslag til Lokalplan FRE.O.11.13.01 - Toftegården, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. december 2008, at Toftegården 

skulle søges sikret ved en lokalplanlægning.  

  

På baggrund heraf har Teknisk Forvaltning udarbejdet forslag til Lokalplan 

FRE.O.11.13.01 for Toftegården, Frederikshavn. Lokalplanen sikrer institutionens 

eksistens, og åbner derudover op for opførelse af en ridehal i forbindelse med de 

eksisterende bygninger.  

  

Toftegården er kommunalt ejet og udlejes til "Toftegårdens Dyrevenner". Stedet 

fungerer som et sted, hvor det skal være muligt at holde dyr, som man ikke har 

mulighed for eller ønsker at holde derhjemme, såsom, heste kaniner, marsvin mv. 

På Toftegården er der plads til 22 heste og i kaninstalden er der 30 bokse til 

kaniner, marsvin mv. Arealerne omkring gården anvendes til afgræsning, luftning 

ridning mv.  

  

Lokalplanområdet udgør ca. 5,3 ha og ligger som et grønt rekreativt areal i den 

vestlige del af Frederikshavn by. Området er omgivet af bolig- og erhvervsområder 

samt et areal mod syd, som er planlagt til opførelse af et hospice.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er udarbejdet miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i 

henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en 

miljøvurdering af forslaget. 

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan nr. FRE.O.11.13.01 udsendes 

i offentlig debat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18510 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Bilag 

Bilag 1 - Referat fra 12.08.2010 - Fremtiden for Toftegården, Toftegårdsvej 40,i 

Frederikshavn (dok.nr.85708/10) 

Bilag 2 - FRE O 11 13 01-ØU15.09.10.pdf (dok.nr.105327/10) 
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5. Forslag til Lokalplan SAE.E.03.61.01 - Genbrugsplads på 

Ousenvej, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Den gamle genbrugsplads på Ousenvej, Sæby, som servicerer Sæby by, er ved at 

være nedslidt. Affaldsselskabet AVØ A/S vurderer derfor, at der er behov for en 

modernisering, både af hensyn til driften og personalefaciliteterne.  

  

Genbrugspladsen har hidtil ligget på lejet jord, men byrådet besluttede på mødet 

den 24. juni 2009 at undersøge mulighederne for at erhverve arealet, hvorpå den 

nuværende genbrugsplads er beliggende.  

  

Arealet er nu erhvervet af kommunen, og Teknisk Forvaltning har i samarbejde 

med rådgiver udarbejdet forslag til Lokalplan SAE.E. 03.61.01, som åbner mulighed 

for etablering af en genbrugsplads, der opfylder nye krav til indretning og drift af 

genbrugspladser samt etablering af anlæg til kompostering af haveaffald. Ny 

bebyggelse på arealet må ikke overstige 8,5 meter eller 2 etager, og området skal 

afskærmes af beplantningsbælter langs østligt- og vestligt skel. 

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan nr. SAE.E.03.61.01 og 

Kommuneplantillæg nr. 09.18 udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

SAE.E.03.61.01 7 - ØU15.09.1010.pdf (dok.nr.105321/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5127 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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6. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.03.06.01 og 

kommuneplantillæg 09.10 - Boligområde ved Remisen, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanen omfatter et område til boligformål med helårsboliger i form af 

henholdsvis åben-lave og tæt-lave boliger. Til lokalplanen er knyttet 

et kommuneplantillæg 09.10. Lokalplanen aflyser en eksisterende Lokalplan 

SKA.207.B for den østligste del af lokalplanområdet.  

  

Lokalplanen omfatter arealerne ved den tidligere remisebygning til Nordjyske 

Jernbaner, nord for jernbanen og syd for Markvej. Ved lokalplanen skal 

nye boliger have samme bygningsmæssige udtryk som de eksisterende huse, 

omfattet af Lokalplan SKA.207.B, ligesom remisens og en tidligere garagebygnings 

bevaringsværdier skal sikres.   

  

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg 09.10 har været offentliggjort i 

perioden 12. maj til 7. juli 2010, ligesom der er offentliggjort en miljøscreening af 

planerne. Der er indkommet 4 indsigelser, der omhandler adgangsforhold og 

parkering, sikring af karakteren af ny bebyggelse samt støjforhold. Indsigelserne 

giver kun anledning til mindre justeringer af bestemmelser om støjforhold og 

bygningsforhold.  

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SKA.B.03.06.01 og Kommuneplantillæg 

09.10 vedtages endeligt med forvaltningens indsigelsesnotat af 29.juni 2010.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat 21.04.2010 (dok.nr.44006/10) 

Bilag 2 - Lokalplan SKA.B.03.06.01  (dok.nr.103934/10) 

Bilag 3 - Kommuneplantillæg 09.10 (dok.nr.95306/10) 

Bilag 4 - Indsigelsesnotat LP SKA.C.03.06.01 Remisen (dok.nr.95307/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2656 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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7. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.B.02.01.02 - 

Skolevangsvej 57, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan FRE.B.02.01.02 har i perioden fra den 9. juni til den 4. august 

2010 været fremlagt til offentlig debat. Forslaget omfatter et areal på godt 1 ha. og 

skaber mulighed for at udstykke 5 grunde fra den omhandlede ejendom. 

Eksisterende bolig - Elling Gl. Skole - på den nordlige del af ejendommen bevares. 

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemæ rkninger til forslaget. 

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.B.02.01.02 vedtages uændret i 

forhold til det tidligere fremlagte forslag.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær 

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat 26.05.2010 (dok.nr.59932/10) 

Bilag 2 - Lokalplan FRE.B.02.01.02  (dok.nr.93008/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2050 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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8. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.B.13.14.02 - 

Boligområde/institution ved Koktvedvej, Frederikshavn, og 

kommuneplantillæg nr. 09.13 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanområdet omfatter et område på knap en ha. til institutions- og boligformål 

beliggende umiddelbart øst for nuværende bofællesskab Koktvedparken og ned 

mod Musikkvarteret. Lokalplanen muliggør etablering af et bofællesskab i form af 

tæt lav byggeri, som er velegnet til fysisk og psykisk handicappede.   

  

Lokalplanforslag FRE.B.13.14.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 09.13 har 

været offentliggjort i perioden fra 9. juni til 4. august 2010. Der er modtaget 2 

bemærkninger, hvoraf den ene er fra bygherre.  

  

I forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag gives der ved den endelige 

vedtagelse mulighed for en mindre taghældning, og kravet om tilslutning til 

fællesantenneanlæg fjernes. 

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.B.13.14.02 og Kommuneplantillæg 

nr. 09.13 vedtages endeligt med forvaltningens indsigelsesnotat af 12. august 

2010.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat 26.05.2010 (dok.nr.59933/10) 

Bilag 2 - Lokalplan FRE.B.13.14.02 (dok.nr.93739/10) 

Bilag 3 - Kommuneplantillæg nr. 09.13 (dok.nr.93738/10) 

Bilag 4 - Indsigelsesnotat af 12. august 2010 (dok.nr.93740/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3819 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 22. september 2010 Side 16 af 47 

 

 

9. Revisionsberetninger regnskab 2009 

 

Sagsfremstilling 

Kommunens revision, Ernst & Young, har sendt nedennævnte afsluttende 

revisionsberetninger for regnskabsåret 2009:  

 Revisionsberetning nr. 7: Afsluttede beretning vedrørende årsregnskabet 

2009  

 Revisionsberetning nr. 6: Om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og 

sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller 

tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009  

Revisionsberetning nr. 7  

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionens overordnede 

konklusion er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frederikshavn 

Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009. Der 

konkluderes endvidere, at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 

2009 er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets 

bestemmelser. 

  

Foruden den finansielle revision har Ernst & Young gennemført en 

forvaltningsrevision. Konklusionen er her, at kommunens forvaltning i 2009 blev 

varetaget på en økomisk hensigtsmæssig måde, samt at oplysningerne om mål og 

resultater er dokumenteret og dækkende for Frederikshavn Kommunes virksomhed 

i 2009.  

  

Det er revisionens opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale har været af god 

kvalitet. Den afsluttende revision har givet anledning til drøftelser, anbefalinger og 

aftaler med forvaltningsledelserne, som er modtaget postivt og behandlet seriøst.  

  

Revisionen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som skal besvares 

overfor tilsynsmyndigheden.  

  

Samtidig med behandling af revisionsberetningen skal byrådet endeligt godkende 

årsregnskabet for 2009.  

  

Revisionsberetning nr. 6  

Resultatet af revisionens overordnede regnskabsanalyse af driftsregnskabet for 

regnskabsåret 2009 fremgår af beretning nr. 7 vedrørende årsregnskabet på det 

finansielle område.  

  

I beretning nr. 6 har revisionen gennemgået opgørelsen af endelig restafregning af 

statsrefusion, regnskabet for det lokale beskæftigelsesråd, lån efter 

Boligstøtteloven, opgørelse af endelig restafregning og tilskud vedrørende 

integrationsområdet, statsrefusion af særligt dyre enkeltsager, flaskehalsindsatsen, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8600 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: kajo 

 Besl. komp: ØU/BR 
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endelig restafregning vedrørende jobcentre, systemafstemninger af sociale 

udbetalingssystemer, revision af bevillingssager, internt ledelses- og kvalitetstilsyn, 

temarevision 2009 samt opfølgning af afsluttende revisionsberegning for 

regnskabsåret 2008.  

  

Det er revisionens opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale har været af fin 

kvalitet. Det er ligeledes revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige 

administration overordnet har været varetaget på en hensigtsmæssig og 

betryggende måde i regnskabsåret 2009. 

  

På flertallet af de gennemgåede områder har revisionen kunnet påtegne 

kommunens opgørelse uden forbehold.  

  

Revisionen har dog konstateret, at fejlniveauet stadig er for højt, når det drejer sig 

om bevillingssager, specielt efter aktivloven og beskæftigelseslovens 

bestemmelser, og at området ikke administreres hensigtsmæssigt og 

betryggende. Revisionen har anbefalet, at der ledelsesmæssigt fortsat fokuseres 

på nedbringelse af antallet af fejl og mangler. 

  

Forvaltningen har lavet en redegørelse, der beskriver de tiltag der iværksættes, på 

baggrund af beretning nr. 6. Se vedlagt notat fra forvaltningen.  

  

Revisionen har bemærkninger til den foreløbige restafregning vedrørende 

statsrefusion af særligt dyre enkeltsager, hvor der er hjemtaget 7.699.333 kr. for 

meget i refusion. Berigtigelsen af det for meget hjemtagne refusionsbeløb er 

korrigeret i 2010 og vil derfor påvirke 2010 regnskabet. 

  

Resultaterne af revisionens gennemgang har ikke givet anledning til 

revisionsbemærkninger, som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om.  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at    

  

 revisionsberetningerne for regnskabsåret 2009 godkendes  

 der sker endelig godkendelse af regnskabet for 2009  

 revisionens anbefalinger indarbejdes i fremtidig drift  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  
Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Bilag 1 - Revisionsberetning nr 7, Afsluttende revision vedr. årsregnskabet 2009 (dok.nr.98190/10) 
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Bilag 2 - Revisionsberetning nr 6: Sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige 

område (dok.nr.98191/10) 

Bilag 3 - Påtegning til regnskab 2009 mv. fra Ernst & Young (dok.nr.98783/10) 

Bilag 4 - Arbejdsmarkedscentrets bemærkninger til revisionsbemærkning nr. 6 for regnskabsåret 

2009 (dok.nr.104662/10) 
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10. 1. behandling af budgetforslag 2011 - 2014 

 

Sagsfremstilling 

Hermed sendes budgetforslag for 2011 – 2014 for Frederikshavn Kommune til 1. 

behandling i Økonomiudvalget og byrådet. 

  

Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af det 

administrativt udarbejdede budget forslag samt beslutningerne truffet på 

Økonomiudvalgets møde den 6. august 2010.  

Byrådet behandlede på mødet den 28. juni 2010 genåbningen af budget 2010. På 

baggrund af denne behandling er der også foretaget væsentlige ændringer til 

budget forslaget for 2011 og budgetoverslagsårene 2012 - 2014. Disse er indregnet 

i det fremsendte budget forslag.  

  

Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som styrelsesloven kræver. I 

forhold til det administrative budget forslag er dette budgetforslag blevet udvidet 

med følgende materiale:  

 Generelle regler for Frederikshavn Kommune  

 Bevillingsoversigten  

 Takstoversigten  

 Tilskudsoversigten  

 De generelle bemærkninger er blevet udvidet  

 De specielle bemærkninger er blevet udvidet  

I forhold til det administrative budgetforslag er der sket følgende ændringer:  

  

Der er indregnet øget tilskud vedrørende særligt vanskeligt stillede kommuner samt 

låneoptagelse på baggrund af svar på ansøgninger til Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet.  

Der er indregnet afdrag og renter vedrørende den øgede lånoptagelse.  

Der er indregnet en øget udgift på 9,9 mio. kr. i grundkapitalindskud vedrørende 

Sæby Strand. Dette blev besluttet på byrådets møde den 25. august 2010.  

Der er indregnet nye skøn fra KL for udviklingen i de kommunale indtægter for 

selskabsskatter i overslagsårene 2012 - 2014. I alt merindtægter på 1.421.141 kr.  

Der er indregnet nye skøn fra KL for reguleringsprocenter for ejendomsskatter i 

overslagsårene 2012 - 2014. I alt merindtægter på 239.065 kr. 

Der er indregnet nye skøn fra KL for udviklingen i det kommunale 

udskrivningsgrundlag i overslagsårene 2012 - 2014. I alt merindtægter på 

2.035.310 kr.  

Der er indregnet nye skøn fra KL for udviklingen i tilskuds- og udligningsbeløbene i 

overslagsårene 2012 - 2014. I alt færre indtægter på 17.027.000 kr. Det skyldes et 

faldende balancetilskud og deraf mindre statstilskud til fordeling blandt 

kommunerne.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1748 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: HAVE 

 Besl. komp: ØU/BR 
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I budgetforslaget er der indregnet de statsgaranterede beløb for 

udskrivningsgrundlag og generelle tilskud og udligningsordninger.  

Til byrådets 2. behandling fremlægges materiale, hvor der skal foretages valg 

mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlag og generelle 

tilskud og udligningsordninger.  

  

Der afventes svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på ans øgninger om at 

hæve indkomstskatteprocenten med 0,8 % procentpoint (svar den 23. september) 

og om overførsel af låneadgange til finansiering af OPS skole.  

Der er indregnet følgende uændrede skatteprocenter /promiller i budget forslaget:  

  

Kommunal indkomstskat                     25,20 % 

Kirkeskat 1,03 % 

Kommunal grundskyldspromille                  29,90 ‰  

Dækningsafgift af statsejendommes grundværdi   14,95 ‰  

Dækningsafgift af øvrige ejendomme         14,95 ‰  

Dækningsafgift af forskelsværdi                         8,75 ‰ 

  

Når ovenstående forhold indregnes i budgetforslaget 2011 – 2014, fås følgende 

balancer:  

Budgetåret 2011 balancerer med et kassetræk på 4.483.000 kr. 

Budgetårene 2012 - 2014 balancerer med et kassetræk på 30.650.000 kr. 

  

Fristen for indsendelse af ændringsforslag er i tidsplanen for budgetlægningen 

fastsat til mandag den 4. oktober 2010 kl. 09.00.  

I henhold til tidsplanen har Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for 2011 – 

2014 onsdag den 6. oktober 2010.  

Byrådet har 2. behandling (endelig vedtagelse) af budgettet for 2011 – 2014 

onsdag den 13. oktober 2010. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at  

  

         Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til 1. behandling i byrådet  

         mandag den 4. oktober 2010 kl. 09.00, fastsættes som sidste frist for 

aflevering af ændringsforslag til budget 2011 – 2014 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Indstillingen anbefales til byrådets 1. behandling.  

  

På mødet blev udleveret rettelsesblad (side 180) til budgetmaterial et. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  
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Bilag 

Bilag 1 - Ide-generator katalog med besvarelsen (dok.nr.96307/10) 

Bilag 2 - Budgetbog til 1. behandling (dok.nr.105615/10) 

Bilag 3 - Rettelsesblad til side 180 i budgetforslag til 1. Behanling fra 15.september 

2010.pdf (dok.nr.109040/10) 
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11. Takster 2011 - Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr, 

erhvervsaffaldsgebyr samt takster AVØ A/S  

 

Sagsfremstilling 

Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile -i-sig-

selv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer 

ind ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større 

eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for 

affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt. Der er for år 2011 

budgetteret med udgifter på 68,5 mio. kr. og indtægter på 69 mio. kr., som 

finansieres dels gennem renovationstaksten, miljø- og genbrugsgebyret og 

erhvervsaffaldsgebyret.  

  

De nye regler for organiseringen af affaldssektoren omhandler nye bestemmelser, 

der ligeledes skal gebyrfinansieres. Det drejer sig blandt andet om 

erhvervsvirksomheders ret til at benytte genbrugspladserne samt betaling til et 

centralt affaldsdatasystem. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvordan 

virkningen af de nye regler for organiseringen af affaldssektoren påvirker de 

fremtidige takster. Blandt andet er det endnu ikke afgjort, hvordan kommunerne 

sikres let og entydig adgang til alle relevante oplysninger om virksomheder, der skal 

omfattes af gebyropkrævningen. 

  

Renovationstaksten 2011  

Renovationstaksten skal dække udgifter til indsamling af dagrenovation. Det er 

AVØ A/S, der forestår indsamling af dagrenovation. Udgifterne til AVØ A/S er for 

2011 svagt faldende i forhold til 2010.  

  

AVØ A/S har indgået kontrakt med et privat entreprenørfirma, der udfører 

indsamlingen. I omkostningerne indgår desuden udgifter til sække, forbrænding og 

AVØ’s administration. 

  

For 2011 foreslås følgende renovationstakster  

  Takster 

 2011 

Takster 

2010 

Sæk/uge 946 946 

Sæk/sommerhus  545 545 

Sæk 14. dag 576 576 

240 l cont./uge 1.665 1.665 

240 l cont./ 14. dag 946 946 

400 l cont./ uge 2.323 2.323 

400 l cont./14. dag 1.326 1.326 

600 l cont./uge 2.786 2.786 

600 l cont./14. dag 1.593 1.593 

800 l cont./uge 3.505 3.505 

800 l cont./14. dag 1.871 1.871 

 
 Åben sag 
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 Forvaltning: TF 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 22. september 2010 Side 23 af 47 

 

Molok pr. tømning 597 597 

Takst for ændring 100 100 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Miljø- og genbrugsgebyr  

Boligejere:  

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ´s omkostninger til 

drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir 

samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til 

bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og 

deponering. 

  

De samlede udgifter fordeles på de registrerede boliger.  

  

For 2011 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

  

  Gebyr 

2011 

Gebyr 

2010 

Lejligheder/helårsboliger 900 900 
Sommerhuse / værelser 650 650 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Gebyrerne opkræves samlet for de forskellige ordninger (glas, pap, papir mv.). 

Størrelsen af det enkelte gebyr for den enkelte ordning, jf. affaldsbekendtgørelsens 

§ 57, stk. 5 kan dokumenteres via afregningen fra AVØ A/S. 

  

Omkostninger til AVØ A/S på genbrugsområdet er uændrede i forhold til 2010, 

ca. 31, 5 mio. kr., hvorfor forslag til miljø- og genbrugsgebyr er uændret.  

  

Erhvervsaffaldsgebyr  

Erhvervsaffaldsgebyret er et lovpligtigt gebyr, der dækker omkostninger til 

planlægning og administration i forbindelse med virksomhedernes affald. Gebyret 

dækker desuden brug af genbrugspladserne. Via erhvervsaffaldsgebyret betaler 

virksomhederne også for Miljøstyrelsens udgifter til en række nye IT-systemer, som 

kommunen, ifølge de nye regler, skal opkræve og efterfølgende sende videre til 

Miljøstyrelsen.  

  

Kommunen er derfor lovmæssigt forpligtet til at opkræve gebyret hos 

virksomhederne. Opkrævningen skal ske på basis af oplysningerne i Det Centrale 

Virksomhedsregister (CVR).  

  

Der opkræves et gennemsnitsgebyr for den del af kommunens udgifter, der dækker 

administration og planlægning. For den del, som dækker brug af genbrugspladsen, 

skal kommunen opkræve et gebyr for virksomheders adgang til genbrugspladsen, 

som er differentieret i forhold til erhvervenes brug af genbrugspladsen i forhold til 

borgerne.  
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De udgifter, erhvervsaffaldsgebyret skal dække, er næsten uændrede fra sidste år, 

hvorfor forslag til erhvervsaffaldsgebyrer er uændrede i forhold til 2010.  

  

Erfaringen viser, at der stadig er ca. 10 % fejl i udtrækket fra CVR, hvorfor forslag til 

erhvervsaffaldsgebyrer stadigvæk er tillagt en sikkerhedsfaktor på 10 %, som i 2010 

  

For 2011 foreslås erhvervsaffaldsgebyrer:  

Enhedsgebyrets størrelse  Samlet takst [kr. ] 

Håndværkere og gartnere 0-1 ansat  6.000 

Håndværkere og gartnere 2-10 ansatte 9.000 

Håndværkere og gartnere over 10 ansat 12.000 

Øvrige virksomheder 950 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

I henhold til vedtægterne for AVØ A/S skal Frederikshavn Kommune godkende 

takster for AVØ A/S. AVØ A/S takster for 2011 er vedlagt som bilag.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at nærværende forslag til takster for 

2011 anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Driftsbudget for 2011 - AVØ A/S (dok.nr.96028/10) 
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12. Godkendelse af takster 2010 og 2011 for private almene 

vandværker 

 

Sagsfremstilling 

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

vandværkers takster. Kommunen skal påse, at vandværket har en rimelig økonomi, 

dvs. at vandværket har tilstrækkelige midler til at dække de forventede kommende 

udgifter. På den anden side må vandværkerne ikke opbygge en formue, der 

overstiger det forventede behov.  

  

Teknisk Forvaltning har i 2009 anmodet vandværkerne om fremover at udarbejde 

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

politisk godkendt, når et nyt takstår påbegyndes. Taksterne for de private, almene 

vandværker ses i bilag (alle priser er ekskl. moms). Der er angivet takst for såvel 

2010 som 2011 i tabellen. Ålbæk, Skærum, Præstbro og Understed Vandværk har 

ikke udarbejdet takstblad for 2011.  Forvaltningen har gennemgået regnskaber for 

2009 og budgetter for 2010 og 2011. Der er ikke bemærkninger til disse. Dog skal 

det nævnes, at et enkelt vandværk arbejder uden budget, men følger sidste års 

regnskab i forbindelse med fastsættelse af takster. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at takster for 2010 og 2011 

godkendes af byrådet. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Takster 2010 og 2011 for private, almene vandværker (dok.nr.92302/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2463 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: kihm 

 Besl. komp: PMU/BR 
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13. Risikodimensionering af Beredskabet 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabsafdelingen har jf. tidligere beslutning udarbejdet nyt oplæg til den 

Risikobaseret dimensionering, gældende for indeværende byrådsperiode.  

  

Det nye oplæg er udarbejdet på baggrund af revision af Risikobaseret 

dimensionering af 2007, med gældende karakteristik og risici.  

  

Endvidere er nyt oplæg udarbejdet med henblik på at fuldføre og udvikle på 

allerede vedtagne strategier, i forhold til kommunens samlede beredskab.  

 

Indstilling 

Beredskabschefen indstiller, at oplægget godkendes og sendes til godkendelse i 

Økonomiudvalget.  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 19. august 2010  

Godkendt med ændringer vedrørende bådberedskab og virksomhedstyper.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Nærværende rapport indeholdende Risikobaseret dimensionering af 

redningsberedskabet i Frederikshavn Kommune er udarbejdet på baggrund af 

Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om Risikobaseret 

kommunalt redningsberedskab.  

  

Forud for denne bekendtgørelse blev dimensionering af redningsberedskabet 

baseret på centralt udstukne retningslinjer beregnet ud fra blandt andet antal 

indbyggere og demografi i kommunen.  

  

Med den nye bekendtgørelse har byrådet nu mulighed for at dimensionere 

redningsberedskabet og dets opgavevaretagelse – serviceniveau – ud fra 

identifikation og analyse af de lokale risici og dermed kommunens ”risikoprofil”.  

  

Ligeledes har den tidligere rapport af august 2007 dannet baggrund for denne 

rapport. Der er sket en revurdering af de risici og fakta, der er skitseret i tidligere 

rapport. Samtidig er der sket en tilpasning til nutid.  

  

Opgaven med denne Risikobaseret dimensionering af beredskabet er varetaget af 

kommunens Beredskabsafdeling. 

Rapporten er tilvejebragt gennem en proces, hvor beredskabets ansatte – 

Beredskabschef og indsatsledere – har været involveret i arbejdet med 

risikoidentifikation, risikoanalyser, kapacitets- og scenarieanalyser samt endelig 

oplæg til fremtidigt serviceniveau / anbefalinger.  

  

Afrapporteringen består af hovedrapport indeholdende karakteristik af kommunen, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/31 

 Forvaltning: BRK 

 Sbh: elol 

 Besl. komp: BRK/ØU/BR 
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vurdering af risikoprofil, risikoidentifikation og -analyse samt oplæg til fremtidig 

dimensionering af serviceniveau og anbefalinger.  

  

Hovedrapporten ledsages af en bilagsrapport indeholdende uddybende beskrivelse 

og dokumentation for hovedrapportens analyser, vurderinger og anbefalinger.  

  

Rapporterne er behandlet og godkendt i kommunens Beredskabskommission den 

19. august 2010, og sendes herved til behandling i Økonomiudvalget.  

  

Økonomisk konsekvensbeskrivelse  

Den samlede økonomiske investering er over perioden estimeret til en kontant 

investering på 5 mio. kr.  

Heraf vil størstedelen finansieres gennem leasing aftaler, som skal søges 

finansieret ved driftsomlægninger og deraf besparelser på såvel Falckkontrakter 

som det kommunale budget. Det præciseres, at investeringen forventes finansieret 

via driftsomlægninger indenfor beredskabsområdet, der ikke påvirker 

serviceniveauet, men en ændret drifts-, struktur og sammensætning, der skal 

frigøre de ønskede midler. Ligeledes vil en samdrift med beredskabets øvrige 

aktiviteter kunne frigive midler til investeringerne. 

  

Der kan for nuværende ikke laves et økonomisk oplæg, da visse af ændringerne 

beror på en forhandling med Falck og det anbefales derfor, at der i forbindelse med 

genforhandling af kontrakten med Falck ultimo 2011 laves en egentlig økonomisk 

indstilling til godkendelse i kommissionen, Økonomiudvalget og byrådet.  

   

Procesplan 

2011 – januar - april  Beskrivelse - / udarbejdelse af investerings-

plan, beskrivelse af finansieringsmulighederne 

2011 – maj – august Kontrakt forhandlinger med Falck 

2011 - september Fremlægning og godkendelse af 

investeringsplan i kommissionen 

2011 - oktober Godkendelse af investeringsplan i ØU og BR 

2012 – 2014 Gennemførelse af investeringsplan 

  

 

Indstilling - Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at   

  

 oplæg til den Risikodimensionering af Beredskabet godkendes  

 oplæg til procesplan godkendes  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  
Anbefales.  
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Bilag 1 - Oplæg Risikodimensionering af Beredskabet (dok.nr.103650/10) 

Bilag 2 - Bilagsrapport (dok.nr.103644/10) 
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14. Beskæftigelsesplan 2011 

 

Sagsfremstilling 

I bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 

er det angivet, at beskæftigelsesplanen efter høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd 

(LBR) skal godkendes i Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). Beskæftigelsesplanen var 

i høring i LBR den 4. august 2010 og blev anbefalet godkendt i AMU med følgende 

ændringer:  

  

       Der er i læsevejledningen på side 4 blevet yderligere pointeret, at 

løsningerne på udfordringerne (formuleret i kapitel 2-7) er dem, der er 

beskrevet under den borgerrettede strategi (kapitel 8)  

       Der er sket en omformulering og opblødning af afsnittet om 

medarbejderkompetencer (side 30) 

       Afsnittet om rettidighed og indførelsen af KMD Opera er blevet tilrettet og 

der er sket en prioritering af ressourcerne i forhold til løsningen (side 30)  

       Der er blevet inkorporeret nogle etiske overvejelser i forhold til aktivering, 

hvornår der fritages for aktivering osv. i afsnittet om den borgerrettede 

indsats (side 31) 

       Der er blevet beskrevet og tilføjet en hensigtserklæring om mere 

risikovillighed og positiv indstilling overfor 6 ugers selvvalgt suppleret med 

yderligere 6 uger (side 36) 

       Der er blevet beskrevet og tilføjet en hensigtserklæring fra 

arbejdsmarkedscenteret om, at der er villighed til at indgå samarbejde på 

tværs af kommuner/regioner, hvor det betragtes som værende frugtbart og 

hensigtsmæssigt (side 42) 

       Jf. regeringens initiativer til bekæmpelse af langtidsledighed afsættes der 

midler til virksomhedskonsulenter i 2011, 2012 og 2013 og dette initiativ er 

efterfølgende blevet beskrevet under den virksomhedsrettede strategi (side 

42). Inden offentliggørelsen af Beskæftigelsesplan 2011 skal der endvidere 

udarbejdes en plan for anvendelsen af disse midler og denne plan vil indgå 

som bilag til beskæftigelsesplanen 

  

Beskæftigelsesplan 2011 med ovenstående ændringer blev pr. mail og med post 

sendt alle medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget den 20. august 2010 med 

henblik på drøftelse heraf på næstkommende møde den 6. september 2010.  

Beskæftigelsesregion Nordjylland har desuden den 30. august 2010 fremsendt 

deres bemærkninger til beskæftigelsesplanen. Der er ingen anmærkninger og 

planen beskrives som værende fyldestgørende, jf. ministerens mål og de gældende 

krav.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2011 med 

ændringerne fra LBR drøftes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2074 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: tava 

 Besl. komp: AMU/BR 
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Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 6. september 2010  

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler beskæftigelsesplanen til byrådets godkendelse 

med bemærkning om, at  

  

       der også skal være fokus på unges uddannelsesparathed  

       højskoler, i det omfang det er lovligt, også indgår i virkemidlerne  

       uddannelsesrevalidering også indgår som virkemiddel  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Tillæg 2 i beskæftigelsesplanen vedrørende LBR virksomhedsplan vil blive forelagt 

LBR den 6. oktober 2010 til godkendelse med henblik på offentliggørelse sammen 

med beskæftigelsesplanen i januar 2011. 

  

Tillæg 3 omhandlende Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje til ansættelse af 

virksomhedskonsulenter i bekæmpelsen af langtidsledighed er under udarbejdelse, 

og vil blive forelagt Arbejdsmarkedsudvalget den 8. november 2010 med henblik på 

godkendelse inden offentliggørelse sammen med beskæftigelsesplanen i januar 

2011. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2011 til Byrådet (dok.nr.107865/10) 
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15. Forslag til Frederikshavn Kommunes børnepolitik 2010-2013 

 

Sagsfremstilling 

Som følge af Anbringelsesreformen fra 2006 skal alle kommuner formulere en 

sammenhængende børnepolitik, der binder børne-, unge- og familieområderne 

sammen. Børnepolitikken skal som minimum revideres i forbindelse med 

sammensætningen af et nyt byråd. Frederikshavn Kommunes nuværende 

børnepolitik blev vedtaget i 2007 og har efterfølgende været revideret ad flere 

omgange.  

  

Børnepolitikken skal blandt andet medvirke til at skabe sammenhæng mellem 

indsatser på normal- og specialområderne og i den tidlige og forebyggende indsats 

(jf. Serviceloven § 19,2).  

  

Børnepolitikken er en overligger for mange af de politikker, der i øvrigt formuleres 

på børne-, unge- og familieområderne. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår en dialog i Børne- og Ungdomsudvalget om 

indhold, form og implementering af en ny Børnepolitik med henblik på senere 

vedtagelse i byrådet. 

  

En børnepolitik indeholder typisk udsagn om børne- og familiesyn, målgruppen og 

politiske mål for indsatserne.  

  

Forvaltningen foreslår, at en ny Børnepolitik har et positivt og anerkendende 

familiesyn, og at den formuleres som en værdiramme, der sætter retning for både 

de fag-faglige og tværfaglige tilgang. Værdier fortæller hvem vi er, hvad vi står for 

og hvad vi stræber efter. Men værdier er ikke konkret handlings- eller 

løsningsanvisende (se bilag).  

  

Børne- og Kulturforvaltningen har også udarbejdet et forslag til en tids- og 

procesplan for formulering, politisk behandling og den videre implementering af 

børnepolitikken i praksis (se bilag). 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

  

       drøfter forslag til indhold, proces og implementering af ny børnepolitik for 

Frederikshavn Kommune  

       drøfter politiske mål for ny børnepolitik for Frederikshavn Kommune  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3741 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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september 2010 

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april 2010 blev forslag til børnepolitik og 

proces fremlagt til drøftelse. Efterfølgende er børnepolitikken sprogligt præciseret 

og procesplanen er ajourført. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen genfremsender forslag til børnepolitik med henblik på 

at drøfte den videre proces i forhold til implementering og godkendelse i byrådet.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler en meget decentral og dynamisk  

implementering af børnepolitikken, primært i forhold til de indsatser, tilbud og 

projekter der vedrører børn, unge og familier, herunder ændringer i Skolestruktur, 

udmøntning af Helhedsplan og omlægning af tilbudsviften i Familieafdelingen 

m.m. Centralt er blandt andet den tværfaglige indsats via Familien i Centrum 

(procesplan er vedlagt som bilag).  

  

Børne- og Kulturforvaltningen gør endvidere opmærksom på, at der pr. 1. juli 2010 

er sket ændringer af Serviceloven, som blandt andet indebærer, at kommunern e 

skal lave en plan for den kriminalitetsforebyggende indsats og vejledning på 

ungeområdet. Denne plan skal i løbet af 3 år indarbejdes i børnepolitikken. 

Forvaltningen anbefaler, at denne plan kobles til børnepolitikken ved en revision af 

børnepolitikken i 2011 eller 2012.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Børnepolitikken sendes til godkendelse 

i byrådet snarest, med henblik på en efterfølgende implementering hen over 

efteråret/vinteren 2010.  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1. godkender, at børnepolitikken løbende implementeres gennem ændringer i 

skolestrukturen, helhedsplanen på dagtilbudsområdet og gennem 

omlægning af tilbudsviften i Familieafdeli ngen  

2. godkender, at planen om forebyggelse af ungdomskriminalitet kobles til 

børnepolitikken ved en senere revision  

3. anbefaler børnepolitikken til godkendelse i Byrådet med henblik på 

implementering i efteråret/vinteren 2010  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 
1. Godkendt  

2. Godkendt  

3. Anbefales overfor byrådet  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Tilbagesendes til Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  
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Bilag 

Bilag 1 - UDKAST til ny børnepolitik 2010-2013 (dok.nr.32392/10) 

Bilag 2 - Korrigeret handleplan (dok.nr.102146/10) 
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16. Forslag til Frederikshavn Kommunes Idrætspolitik 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 9. juni 2010 forslag til 

Idrætspolitik for Frederikshavn Kommune og sendte i den forbindelse udkastet til 

høring blandt høringsberettigede parter frem til den 16. august 2010.  

  

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra følgende parter: Ældrerådet, 

Handicaprådet, Sundhedsrådet, Handicapidrættens Fællesråd, Skagen Idrætsklub 

og Sæby Billard Klub. 

Forvaltningen har udarbejdet et sammendrag af de indkomne høringssvar, der 

fremgår af bilag 1.  

  

Generelle bemærkninger til politikken  

I flere af høringssvarene fremgår det, at man efterspørger en mere konkret politik, 

hvor der er formuleret en klar vision for idrætspolitikken med tilhørende 

overordnede målsætninger.  

Af en række af høringssvarene fremgår det endvidere, at man efterlyser en 

handleplan for, hvordan politikken bliver omsat til konkrete initiativer og et overblik 

over, hvem der i den forbindelse varetager hvilke opgaver.    

  

Specifikke bemærkninger til politikken 

Handicaprådet og Handicapidrættens Fællesråd efterspørger en redigering af det 

nuværende kapitel vedrørende handicapidræt således, at  tekst og billedillustration i 

højere grad afspejler handicapidrætten i kommunen. Handicaprådet ønsker 

ligeledes inddragelse af idræt for sindslidende i kapitlet omhandlende 

handicapidræt. Sundhedsrådet efterspørger en tydeligere sammenhæng til 

kommunens sundhedspolitik.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at  

       der udarbejdes et revideres politikudkast med assistance fra grafisk 

afdelingen i Teknisk Forvaltning med redaktionelle ændringer samt nye 

billedillustrationer fra det lokale forenings- og idrætsliv i Frederikshavn 

Kommune 

       Kultur- og Fritidsudvalget tager de generelle bemærkninger til efterretning 

og diskuterer, hvorvidt der er behov for en yderligere konkretisering af 

målsætningerne i forhold til det nuværende forslag til idrætspolitik  

       det nuværende politikudkast redigeres således, at det kommer i 

overensstemmelse med de specifikke bemærkninger, der er fremkommet fra 

Handicaprådet, Handicapidrættens Fællesråd og Sundhedsrådet  

 

Indstilling - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2010  

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

drøfter høringssvar og anbefalinger fra forvaltningen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4696 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: KFU/BR 
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Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. september 2010  

Forvaltningen færdiggør idrætspolitikken med henblik på byrådsbehandling i 

september 2010.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet forslag til idrætspolitik for Frederikshavn 

Kommune på mødet den 8. september 2010 og har anmodet Børne- og 

Kulturforvaltningen om at tilrette politikken med de på mødet faldende 

bemærkninger.  

  

Forvaltningen har udarbejdet et revideret udkast indeholdende de faldne 

bemærkninger samt lokal billedillustration fra det lokale forenings- og idrætsliv i 

Frederikshavn Kommune.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010 

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat KFU 9. juni 2010 (dok.nr.63835/10) 

Bilag 2 - Forslag til Frederikshavn KOmmunes Idrætspolitik 2010 (dok.nr.108546/10) 

Bilag 3 - Høringssvar Frederikshavn Kommunes Idrætspolitik 2010 (dok.nr.100413/10) 

Bilag 4 - Høringssvar til Frederikshavn Kommunes idrætspolitik 2010 (dok.nr.101424/10) 
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17. Frigivelse af anlægsmidler - tilskud til foreninger 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes budget for 2010 er der på investeringsoversigten afsat 

anlægsmidler – tilskud til foreninger.  

  

Det fremgår af investeringsoversigten for 2010 at der er et budget på 1.318.542 kr. 

Der søges om frigivelse af hele beløbet til udbetaling til foreningerne.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget og 

Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 1.318.542 kr. for 2010.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 11. august 2010  

Anbefales. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

På baggrund af anlægsoversigten for Kultur- og Fritidsudvalgets område anbefales 

det at frigive 1.845.094 kr. svarende til det korrigerede budget.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2717 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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18. Principper for koordinering på det specialiserede 

socialområde 

 

Sagsfremstilling 

Kommunekontaktrådet (KKR) for Nordjylland anbefaler en række principper for et 

ændret samarbejde mellem de nordjyske kommuner om de specialiserede opgaver 

på social- og specialundervisningsområderne. 

  

KKR har anmodet kommunalbestyrelserne om senest 1. ok tober 2010 at 

tilkendegive, om de beskrevne principper og tidsplan for udvikling af en styrket 

koordination mellem kommunerne kan godkendes som ramme for det videre 

arbejde. 

  

Baggrunden er et ønske om at forenkle og kvalificere det nuværende 

rammeaftalekoncept. KKR ønsker at videreudvikle rammeaftalerne med fokus på 

at forenkle dokumentationskravene, sikre en mere hensigtsmæssig 

koordinering samt sætte fokus på en fortsat udvikling af den faglige kvalitet på 

området. Der er initiativer igang omkring ændring og forenkling af den nuværende 

lovgivning omkring rammeaftalen, og KKR forventer, at den nye samarbejdsmodel 

får virkning fra 1. januar 2012.  

  

Kritikken af de nuværende rammeaftaler har været, at de er bureaukratiske i deres 

opbygning med store og omfattende dokumentationskrav. Samtidig har muligheden 

for politisk prioritering såvel lokalt som regionalt været fraværende. Dette ønsker 

KKR at løse op for med et forslag til en ny model for samarbejdsaftaler mellem 

kommunerne og mellem kommunerne og Region Nordjylland. Modellen er udviklet 

af kommunernes socialdirektører og indeholder følgende temaer:   

 Rammeaftalen mellem kommunerne som myndighed og regionen samt 

leverandørkommunerne afgrænses til det mest specialiserede tilbud - dvs. 

et samarbejde om de tilbud, hvor der samlet set kun er et tilstrækkeligt 

antal borgere til målgruppen, hvis man har regionsdækkende tilbud  

 Rammeaftalen får et flerårigt perspektiv mod de nuværende etårige aftaler  

 Bilaterale aftaler mellem kommunerne - dvs. et samarbejde med 

nabokommunen om udvikling og strategi på tilbud med store målgrupper, 

hvor kommunerne selv har en stor andel borgere  

 Takstaftalen for rammeaftalen styrkes i forhold til gennemsigtighed, 

reguleringer og med styrkede incitamenter til etablering af nye nødvendige 

tilbud - aftalen er som udgangspunkt 4-årig, dog således, at der kan tages 

højde for eventuelle lovændringer i perioden  

         Elementer:  

o    Kommunal redegørelse om udviklingstendenser på 4 -årigt sigt  

o    Sammenfattende redegørelse for regionens kommuner  

o    Brugerkonferencer  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5625 

 Forvaltning: SSF/BKF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: BUU/SOU/BR 
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o    Udvikling af ventelistesystem  

o    Fælles kvalitetsudviklingsmodel  

o    Fælles sekretariatsfunktion med ansvar for det fremtidige 

samarbejde på området  

  

KKR’s brev til kommunalbestyrelse rne med anmodning om anbefaling af principper 

samt tidsplan for en ny samarbejdsmodel er vedlagt som bilag.  

  

Den endelige model for samarbejdet forventer KKR at drøfte i marts 2011, hvorefter 

den sendes til de 11 kommuners godkendelse. Af Kommuneaftalen for 

2011 fremgår det, at regeringen vil fremlægge et lovforslag, der lægger ansvaret for 

det specialiserede social- og specialundervisningsområde, herunder 

sekretariatsansvaret, ud til kommunerne. Dette er i god tråd med KKR’s 

overvejelser.  

  

Principperne har været til høring i Handicaprådet. Høringssvar er vedlagt som 

bilag. Forvaltningerne har ingen yderligere kommentarer til rammen og tidsplanen.  

 

Indstilling 

Det indstilles til byrådets godkendelse, at KKR’s forslag til principper og tidsplan 

godkendes som ramme for det videre arbejde med udviklingen af en ny 

samarbejdsmodel mellem de nordjyske kommuner på det specialiserede social - og 

specialundervisningsområde  

  

Beslutning - Socialudvalget 1. september 2010  

Anbefales godkendt overfor byrådet. 

  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 2. september 2010  

Anbefales. 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Bilag 1 - Brev om kommunalbestyrelsens behandling af principper for det kommunale samarbejde på 

socialområdet.pdf  (dok.nr.64242/10) 

Bilag 2 - Høringssvar, Handicaprådet, august 2010 (dok.nr.100002/10) 
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19. Overdragelse af kommunens revisionskontrakt til 

PricewaterhouseCoopers 

 

Sagsfremstilling 

Kommunens revision, Ernst & Young har i skrivelse af 25. august 2010 oplyst, 

at blandt andet deres kontor i Aalborg, som betjener Frederikshavn Kommune er 

blevet overtaget af PricewaterhouseCoopers (PwC). Der er tale om en 

virksomhedsoverdragelse, hvor den nye ejer (PwC) overtager de opgaver, aftaler 

og forpligtelser som Ernst & Young Aalborg har indgået. De medarbejdere hos 

revisionsfirmaet, som betjener kommunen, fortsætter med de samme opgaver ved 

PwC.  

  

Vi har i dag kontrakt med Ernst & Young om udførelse af den lovpligtige revision af 

kommunen. I denne kontrakt, jf. § 11 er det anført, at overdragelse af 

revisionsopgaven til 3. part kun kan ske ved kommunens godkendelse. Endvidere 

er det anført i styrelseslovens § 42, at Tilsynsmyndigheden for kommuner 

efterfølgende skal godkende et revisorskifte.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at revisionsopgaven, jf. den indgåede 

kontrakt overdrages fra Ernst & Young til PricewaterhouseCoopers med virkning pr. 

1. september 2010.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Brev fra Ernst & Young om overdragelse af revisionsopgaven til Pw C (dok.nr.105247/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8600 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: kajo 

 Besl. komp: ØU/BR 
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20. Omlægning af lån med kommunegaranti i Frederikshavn 

Havn 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Havn A/S har i brev af 6. september 2010 anmodet om overførsel af 

kommunegaranti på 40 mio. kr. vedrørende lån i form af kassekredit  til lån med fast 

rente.  

  

Lånet er oprindeligt optaget i forbindelse med Frederikshavn Kommunes 

overtagelse af Frederikshavn Havn af staten med overdragelse pr. 1. maj 2001 og 

med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2000. Det er siden blevet omlagt i 

2002 og 2006. Senest således, at der blev oprettet en kassekredit på 80 mio. kr., 

hvorpå der afdrages 4 mio. kr. årligt frem til 2021. 

  

Frederikshavn Kommune garanterer således for en gæld i Frederikshavn Havn A/S 

i dag på 64 mio. kr. Af disse ønskes den kommunale garanti for 40 mio. kr. overført 

til et nyt fast forrentet lån med samme løbetid som kassekreditten.  

  

Kassekreditten nedskrives dermed til 24 mio. kr. med yderligere nedskrivning den 

31. juli 2021 og forbliver derefter på 20 mio. kr. med kommunal garanti. 

  

Låneomlægningen sker inden for den kommunale lånebekendtgørelse, og har 

derfor ikke økonomiske konsekvenser for Frederikshavn Kommune. Der sker ingen 

ændring i afdragsprofilen på Frederikshavn Havn A/S´s gæld og dermed heller ikke 

på Frederikshavn Kommunes garantiforpligtigelser.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Ingen.  

 

Indstilling 

Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at anmodningen fra Frederikshavn Havn A/S om låneomlægning 

imødekommes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær 

 

Bilag 

Ansøgning fra Frederikshavn havn om omlægning af lån.pdf  (dok.nr.104714/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8916 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: kajo 

 Besl. komp: ØU/BR 
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21. Henvendelse fra A om forslag til forbedring af 

erhvervsklimaet i kommunen 

 

Sagsfremstilling 

Erik Sørensen (A) har bedt om at følgende bliver optaget på byrådets dagsorden:  

  

Forslag til forbedring af Erhvervsklimaet i Kommunen  

  

Dansk Industri (DI) har offentliggjort en omfattende rapport ”Lokalt Erhvervsklima – 

en sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for 

erhvervslivet”.  

Rapporten kan i sin helhed læses på di.dk/le  

I denne rapport kan man blandt andet læse, at ud af 96 kommuner kommer 

Frederikshavn Kommune ind som nr. 86.  

Det er mildt sagt ikke tilfredsstillende.  

Der kan altid stilles spørgsmålstegn ved sådanne undersøgelser, men en så dårlig 

placering kan vi ikke blot snakke os ud af.  

  

Derfor stiller den Socialdemokratiske Byrådsgruppe forslag om, at borgmesteren 

med omgående virkning får nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med det lokale 

erhvervsliv får til opgave at komme med forslag til forbedringer af erhvervsklimaet i 

kommunen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Erik Sørensen og borgmester Lars Møller tager en nærmere drøftelse med 

relevante parter om undersøgelsens resultater og mulige konkrete tiltag.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Henvendelse fra Frederikshavn Erhvervsråd (dok.nr.112534/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9224 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 22. september 2010 Side 42 af 47 

 

 

22. Fastsættelse af tid og sted for ordinære møder i 

Frederikshavn Byråd 2011 

 

Sagsfremstilling 

Jf. § 8 i Bekendtgørelse om kommunernes styrelse træffer byrådet beslutning om, 

når og hvor ordinære møder skal afholdes. Der indrykkes i begyndelsen af hvert 

regnskabsår bekendtgørelse herom i den lokale presse efter byrådets 

bestemmelse. I bekendtgørelsen angives tillige på hvilke steder i kommunen, der vil 

være fremlagt sagsfortegnelse og udskrift af beslutningsprotokollen, jf. § 6. 

Ordinært møde afholdes som regel mindst én gang om måneden og bekendtgøres 

forud i den lokale presse efter byrådets bestemmelse. 

  

Forslag til mødedatoer for afholdelse af byrådets møder i 2011:  

  

         onsdag den 26. januar 

         mandag den 28. februar 

         onsdag den 30. marts 

         onsdag den 27. april  

         onsdag den 25. maj  

         onsdag den 22. juni  

         onsdag den 31. august 

         onsdag den 21. september (1. behandling budget 2012) 

         onsdag den 12. oktober (2. behandling budget 2012)  

         mandag den 31. oktober 

         onsdag den 30. november 

         onsdag den 21. december 

 

Indstilling 

Det indstilles, at 

  

        byrådets møder fastsættes som beskrevet ovenfor 

        dagsorden og referat fra møderne fremlægges i Borgerservice, på 

bibliotekerne og i bogbusserne og offentliggøres på hjemmesiden 

www.frederikshavn.dk   

        møderne bekendtgøres primo januar 2011 i de lokale medier 

        det enkelte møde bekendtgøres ugen forinden mødet i relevante lokale og 

regionale medier 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Datoerne godkendt, mødetidspunkt drøftes i Økonomiudvalget.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7473 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 

http://www.frederikshavn.dk/
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23. Organisationsændring 

 

Sagsfremstilling 

Tilpasning af Direktionens roller, ansvarsområder og størrelse:  

I forbindelse med igangsætningen af organisationsforandringen blev det fastslået, 

at Direktionen og direktørerne skal indgå i en mere strategisk og tværgående rolle- 

og ansvarsfordeling i takt med dannelsen af den nye centerstruktur. Samtidig har 

kommunaldirektøren i tråd med byrådets beslutninger om, at besparelser skal tages 

”oppefra og ned”, vurderet grundigt på, om antallet af direktører kan nedsættes i 

forbindelse med organisationsomlægningsprocessen og hvilke kompetencer der er 

brug for i en ”ny” direktionsdannelse med 1 direktør mindre.  

  

Konklusionen efter det arbejde, der er pågået siden årsskiftet, er, at Direktionen 

både kan og skal arbejde med en anden rolle- og ansvarsfordeling, hvor der i 

direktøransvaret skal indgå ansvar for både fag- og fællescentre. Desuden 

vurderes det, at opgaverne forsvarligt kan fordeles på i alt fire direktører. I 

konsekvens heraf bør direktionen nedsættes fra fem til fire medlemmer.  

  

Direktionsniveauet kan dermed bidrage til de administrative besparelser, som 

byrådet har vedtaget. De tilbageværende direktører skal imellem sig fordele 

ansvarsområderne for både fælles - og fagcentre.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Nedlæggelse af direktørstillingen medfører et bidrag på 1,1 mio. kr. (helårsvirkning) 

til de vedtagne besparelser på det administrative område.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller at antallet af direktører (direktionsmedlemmer) 

nedsættes fra fem til fire med virkning fra 1. november 2010.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Godkendt, sagen fremsendes til byrådets orientering.  

  

Der udarbejdes en beskrivelse af opgavefordelingen og udvalgsbetjeningen fra 1. 

november 2010. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær 

 

Bilag 

Bilag 1 - Foreløbig tidsplan (dok.nr.106193/10) 

Bilag 2 - Organisation pr 1. november 2010 (dok.nr.112520/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1419 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: CHPA  

 Besl. komp: ØU/BR 
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24. Salg af Nymarksvej 1, Strandby 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/13401 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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25. Salg af areal ved Gærumvej, Frederikshavn 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/20061 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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26. Fratrædelsesaftale 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/8995 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: hahe 

 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  
   

 

 
 


