
 

 

 

Referat Frederikshavn Byråd 

Ordinært møde 

Dato  25. februar 2009 

Tid 19:00 

Sted Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal)  

NB.   

Fraværende Hans Jørgen Kaptain, Frode Thule Jensen 

Stedfortræder   

Medlemmer Hans Jørgen Kaptain (V)  

Hans Rex Christensen (V)  

Jens Ole Jensen (V)  

John Christensen (V)  

Inger Støtt (V)  

Lars M. Møller (V)  

Frode Thule Jensen (V)  

Anders Broholm (V)  

Mogens Brag (V)  

Per Nilsson (V)  

Peter E. Nielsen (C)  

Søren Visti Jensen (F)  

Brian Pedersen (F)  

Paul Rode Andersen (F)  

Steen Jørgensen (T)  

Jytte Schaltz (A)  
 

Palle Thomsen (A)  

Hanne Welander (A)  

Steen Jensen (A)  

Anders Starberg Pedersen (A)  

Anders Gram Mikkelsen (A)  

Bruno Müller (A)  

Jørn Erik Larsen (A)  

Birthe Marie Pilgaard (A)  

Irene Hjortshøj (A)  

Knud Hjørnholm (A)  

Ole Rørbæk Jensen (A)  

Jens Hedegaard Kristensen (A)  

Birgit S. Hansen (A)  

Bjarne Kvist (A)  

Erik Sørensen (A) - Formand 
 

 

 
 

    



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. februar 2009 Side 2 af 47 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side  

 

1.   Forslag til Kommuneplan 2009-2020..................................................................................................... 6 

2.   Forslag til Lokalplan nr. SKA.225 - Helårsboligområde ved Højen, Skagen.............................................. 8 

3.   Forslag til Lokalplan nr. SKA.241.G - Grønt areal ved Banegårdspladsen, Skagen .................................. 9 

4.   Forslag til tilrettelæggelse af tilbud om mad til beboere i plejeboliger ....................................................... 11 

5.   Konsekvenser af harmonisering af madtilbudet i plejecentre ................................................................... 15 

6.   Tilskud til madordninger ....................................................................................................................... 17 

7.   Frederikshavn Kommunes redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd vedrørende udviklingen på social - og 
specialundervisningsområdet, 2008 ........................................................................................................... 19 

8.   Handicaprådets Årsberetning 2008 - Orienteringssag ............................................................................ 21 

9.   Forslag om sammenlægning af Hørby og Dybvad skoler ........................................................................ 22 

10.   Reglement for spørgetid ved møder i Frederikshavn Byråd  .................................................................. 24 

11.   Regler for flagdage på rådhusene, andre kommunale bygninger og institutioner  .................................... 26 

12.   Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for Teknisk Udvalgs budgetområde 2009  ...................... 27 

13.   Reduktion af Teknisk Udvalgs anlægsprojekter i 2009 og tilsvarende forhøjelse i 2010  .......................... 29 

14.   Lånegaranti til Frederikshavn Forsyning A/S........................................................................................ 30 

15.   Årsregnskab 2007-2008 for Frederikshavn Ungdomskollegium ............................................................. 32 

16.   Tilladelse til ændring af prioritetsstilling for lån i Sæby Ældrecenter ....................................................... 34 

17.   Godkendelse af endelig anskaffelsessum - 40 plejeboliger på Strandgården, Strandby, samt servicearealer  36 

18.   Godkendelse af almen boligorganisations køb af fast ejendom samt sammenlægning af afdelinger  ........ 39 

19.   Ændring af vedtægter for Fonden Sæby Svømmebad for så vidt angår grundkapitalens størrelse  .......... 40 

20.   Udtalelse fra Statsforvaltningen vedrørende Blæksprutten ApS - Orienteringssag .................................. 42 

21.   Kultur- og Fritidsudvalgets område - Frigivelse af anlægsmidler 2009 ................................................... 43 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. februar 2009 Side 3 af 47 

 

22.   Forslag fra SF om nej til flere spillehaller  ............................................................................................. 44 

23.   Salg af Grenen Camping .................................................................................................................... 45 

24.   Tilbageskødning af arealer til skicenter og 2 boligparceller  ................................................................... 46 

Underskrifter:  ............................................................................................................................................ 47 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. februar 2009 Side 4 af 47 

 

Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 14521/09 Åben Bilag 1 - Kort og godt 

1 11335/09 Åben Bilag 2 - Kommunikationsstrategi  

2 9937/09 Åben Lokalplan SKA 225 B og Kommuneplantillæg nr. SKA.04.05  

3 11848/09 Åben Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. SKA.241.G Grønt Areal ved 

Banegårdspladsen S  

4 3428/09 Åben Bilag 1 - Notat om forslag til ny madordning, udsendt til høring  

4 8919/09 Åben Bilag 2 - Høringssvar, Ankermedet bruger-pårørende-råd 

4 8927/09 Åben Bilag 3 - Høringssvar, MED-udvalg, Skagen 

4 9265/09 Åben Bilag 4 - Høringssvar, MED Køkken 

4 11194/09 Åben Bilag 5 - Høringssvar madordning 2 Dybvad og Præstbro 

09.doc  

4 11197/09 Åben Bilag 6 - Høringssvar madordning 2 ØsterVrå Ældrecenter 

14.01.2009.doc  

4 11198/09 Åben Bilag 7 - høringssvar madordning 2 Sæby Ældrecenter.doc  

4 11868/09 Åben Bilag 8 - Høringssvar fra Ældreafdelingens AfdelingsMED - 

Høringssvar-madordning 2-16012009.doc  

4 11875/09 Åben Bilag 9 - Høringssvar - Drachmannsvænget, Lindevej 

4 11882/09 Åben Bilag 10 - Høringssvar, Ålbæk bruger-pårørende råd 

4 11863/09 Åben Bilag 11 - Referat fra orienteringsmødet på Ankermedet 03 02 

09 

4 12311/09 Åben Bilag 12 - Høringssvar fra Ældrerådet vedr. Mere fleksibel 

madordning 2 

5 574745/08 Åben Bilag 1 - Brev til brugere og pårørende 

5 575024/08 Åben Bilag 2 - Kvalitetsstandard for madtilbud på 9 MJ i plejeboliger  

5 1677/09 Åben Bilag 3 - Høringssvar Ældrerådet vedr. 9 MJ i plejeboliger  

7 8365/09 Åben Bilag 1 - Undervisning 2008 Nord 

7 8364/09 Åben Bilag 2 - Børn 2008 Nord 

7 8362/09 Åben Bilag 3 - Voksenskema 2008 Nord 

8 6500/09 Åben Handicaprådet - Årsberetning 2008 

9 561167/08 Åben Bilag 1 - Referat - Ansøgning om fusion mellem Hørby Skole 

og Dybvad Skole 

9 4272/09 Åben Bilag 2 - Høringssvar vedr. fusion mellem Dybvad og Hørby 

skole 

9 7822/09 Åben Bilag 3 - Udtalelse fra MED skole og SFO, medarbejdersiden, 

jan09 

10 13416/09 Åben Reglement for spørgetid ved møder i Frederikshavn Byråd  

11 11828/09 Åben Udkast- Regler for flagdage 

12 9902/09 Åben Investeringsoversigt - Udskudte anlægsbevillinger fra 2008 til 

2009 

13 3589/09 Åben Teknisk Udvalgs anlægsbudget 2009 

14 13303/09 Åben Ansøgning om kommunegaranti  

15 13314/09 Åben Frederikshavn Ungdomskollegium- kommentarer til 

årsregnskab 2007-2008.doc  

17 12271/09 Åben Konsekvensbeskrivelse vedr. manglende midler til 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. februar 2009 Side 5 af 47 

 

gennemførelse af projekt vedr. servicearealer  

20 15545/09 Åben Bilag 1 - Afgørelse til Byrådet fra Statsforvaltningen 

20 17197/09 Åben Bilag 2 - Kommentarer fra advokat Lett i.f.t. udtalelse fra 

Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende Blæksprutten ApS  

20 536228/08 Åben Bilag 3 - Velfærdsministeriet - Frederikshavn Kommunes 

opsigelse af kontrakt med Blæksprutten 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. februar 2009 Side 6 af 47 

 

 

1.   Forslag til Kommuneplan 2009-2020 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af byrådets udviklingsstrategi samt et temamøde i byrådet i 

september 2008 omkring kommuneplanen, har Teknisk Forvaltning udarbejdet 

forslag til kommuneplan 2009-2020 for Frederikshavn Kommune.  

  

Kommuneplanen er webbaseret og kan ses på 

http://frederikshavn.odeum.com/  

  

Til den politiske behandling er der udarbejdet en "pixiudgave", som indeholder en 

kortfattet beskrivelse af indholdet samt baggrunden for kommuneplanen.  

  

På Plan- og Miljøudvalgets møde drøftes nye arealudlæg til kommuneplanen, 

idet der skal tages endelig stilling til arealudlæggene til boliger ved Boelsmindevej 

og Solsbæk Strand i Sæby samt arealudlægget til opstilling af vindmøller ved 

Tamholt. 

  

Teknisk Forvaltning præsenterer desuden et oplæg til kommunikationsstrategi i 

forbindelse med offentliggørelse af den digitale kommuneplan.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler byrådet, at  

  

       de nye arealudlæg fastholdes i forslaget til kommuneplan 2009-2020, 

herunder specifikt at arealudlægget til boliger ved Boelsmindevej fastholdes, 

og at der udlægges et alternativt areal til boliger ved Solsbæk Strand i den 

sydligste del af Sæby bag eksisterende bebyggelse. Området til opstilling af 

nye vindmøller ved Tamholt udgår af kommuneplanen  

       forslaget til Kommuneplan 2009-2020 fremsendes til byrådet med henblik på 

godkendelse som forslag og efterfølgende offentlig fremlæggelse i perioden 

onsdag den 4. marts til mandag den 4. maj 2009  

       områder til opstilling af nye vindmøller samles i en temaplan 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2009 

Indstillingen tiltrædes. John Christensen ønsker tilføjet muligheden for yderligere 

boligudbygning syd for Sæby ud mod Solsbækvej. Oplægget til offentlighedsfase 

tiltrædes således, at der afholdes borgermøde med politisk deltagelse i Sæby, 

Frederikshavn og Skagen.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009 

Peter E. Nielsen og Jens Ole Jensen følger John Christensens indstilling fra Plan - 

og Miljøudvalgets møde den 10. februar 2009.  

Søren Visti Jensen, Erik Sørensen og Ole Rørbæk Jensen følger Plan- og 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/701 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 

http://frederikshavn.odeum.com/


 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. februar 2009 Side 7 af 47 

 

Miljøudvalgets flertalsindstilling.  

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Plan- og miljøudvalgets og økonomiudvalgets indstillinger tiltrædes dog således, at 

der udlægges et yderligere boligareal ved Solsbækvej umiddelbart syd for den 

eksisterende boligbebyggelse, og afgrænset af det udlagte areal til Toldbodvejs 

forlængelse mod Solsbækvej.  

  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Kort og godt  (dok.nr.14521/09) 

Bilag 2 - Kommunikationsstrategi (dok.nr.11335/09) 
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2.   Forslag til Lokalplan nr. SKA.225 - Helårsboligområde ved 

Højen, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 30. september 2008, at der på 

grundlag af det indgåede forlig om adkomstforhold og revideret forslag til 

bebyggelsesplan at udføre ny lokalplan ved bygherrens foranstaltning.  

  

 I bebyggelsesplanen udlægges 3 grunde a ca. 1.032 m
2
 placeret syd for et 2.800 

m
2
 stort fællesareal. De 3 grunde vejbetjenes via en boligvej med tilslutning til 

Sønderhede. Over fællesarealet giver en tinglyst færdselsret adgangsmulighed for 

de bagvedliggende sommerhusejere til naturarealerne mod vest.  

  

Boligerne udformes som udprægede længehuse i max. 5,5 meters højde. Husene 

opføres i træ med mindre bygningsdele i tegl. Tage udføres i pap, alternativt i træ. 

  

Der er på ny gennemført en miljøscreening, der er vedlagt lokalplanforslaget som 

bilag. Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for en nærmere vurdering af 

miljøkonsekvenserne iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler over for byrådet, 

at Lokalplanforslag nr. SKA.225.B og Kommuneplantillæg nr. SKA.04.05 

fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 11. marts til den 6. maj 2009  
 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Lokalplan SKA 225 B og Kommuneplantillæg nr. SKA.04.05 (dok.nr.9937/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/429 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: OLFI 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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3.   Forslag til Lokalplan nr. SKA.241.G - Grønt areal ved 

Banegårdspladsen, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavns Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanerne 

SKA.200.C1-C4 for Skagen Bymidte i december 2008 at fastholde den vestligste 

del af Banehavens areal som grønt område. Lokalplanen sikrer arealets 

samhørighed med Banehaven og områdets fremtidige status som rekreativt, grønt 

område.  

  

Lokalplanen omfatter et ca. 325 m
2
 stort areal (del af Banehaven), grænsende op til 

det nuværende vej- og parkeringsareal på Banegårdspladsen.  

  

Området fastholdes som offentligt tilgængeligt område med offentlige, rekreative 

aktiviteter. Området skal henligge ubebygget med mulighed for opstilling af mindre 

tekniske anlæg bænke, borde mv. til områdets rekreative anvendelse.  

  

Området er omfattet af kommuneplanens lokalplanrammer for centerområdet med 

mulighed for anvendelse til diverse centerformål, herunder rekreative, grønne 

formål. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med gældende kommuneplan 

2005 for tidligere Skagen kommune. 

  

Desuden er området omfattet af gældende Lokalplan nr. SKA.100.C.10, der 

udlægger området til blandede centerfunktioner, herunder også bebyggelse mv. 

Ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse ophæves Lokalplan nr. 

SKA.100.C.10 for lokalplanens område. 

 

Miljømæssige konsekvenser  

Af Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer fra 21. juli 2004 fremgår det, at 

planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes.  

  

I forbindelse med offentliggørelsen og behandlingen af centerlokalplanerne 

SKA.200.C1-C4 for Skagen bymidte, hvorunder også dette lokalplanområde hørte, 

viste miljøscreeningen, at der ikke var behov for en nærmere vurdering af 

miljøkonsekvenserne. Det vurderes derfor, at en fornyet miljøscreening ikke er 

nødig.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler byrådet at 

fremlægge Lokalplanforslag nr. SKA.241.G i offentlig høring i perioden fra den 11. 

marts til den 6. maj 2009.  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1425 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. SKA.241.G Grønt Areal ved Banegårdspladsen S (dok.nr.11848/09) 
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4.   Forslag til tilrettelæggelse af tilbud om mad til beboere i 

plejeboliger 

 

Sagsfremstilling 

I efteråret 2008 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at formulere et 

forslag til en mere fleksibel madordning end den nuværende. Arbejdsgruppen 

består af 6 medarbejdere, to bruger-pårørende-råds-formænd samt en 

repræsentant fra Ældrerådet. Derved er det sikret, at beboerne i plejeboligerne er 

blevet repræsenteret i forbindelse med udformningen af indeværende forslag til et 

nyt madordnings-tilbud til beboere i plejeboligerne.  

  

Frederikshavn Kommune tilbyder tre forskellige madordninger til beboere i 

plejeboliger afhængigt af typen af plejeboliger, der som udgangspunkt er afgrænset 

af målgruppens plejetyngde. Kommissoriet for arbejdsgruppens arbejde fokuserer 

på madordningen i plejeboligerne i Skagen og Ålbæk, dvs. madordning 2.  

  

Godkendes arbejdsgruppens forslag politisk, kan det udbredes til alle plejeboliger 

med madordning 2. Dvs: Drachmannsvænget og Lindevej i Skagen, Stationsvej 

(inde) i Ålbæk, Sæby Ældrecenter (inde), Dybvad Ældrecenter, Præstbro 

Ældrecenter samt Østervrå Ældrecenter. Dvs. at der ikke er nogen plejeboliger i 

Frederikshavn by, der potentielt set vil kunne inkluderes i arbejdsgruppens forslag.  

  

Under madordning 2 (i det følgende betegnes ”madordning 2” udelukkende som 

”madordning”) leveres maden fra kommunens køkken, men serveres af personalet i 

plejeboligcentret (der er dog undtagelser fra denne ordning i Skagen og Ålbæk).  

  

Arbejdsgruppen er blevet bedt om at forholde sig til nedenstående elementer i 

deres arbejde med at formulere en mere fleksibel madordning:  

  

       Fleksibilitet – helt eller delvist fra/tilvalg (men fleksibiliteten skal ikke være 

større end, at det også er til at betale)  

       Valgmenuer  

       Forskellige portionsstørrelser  

       Konkurrencedygtig pris  

  

I vedlagte bilag har arbejdsgruppen beskrevet forskellige muligheder, som man kan 

vælge at tage i brug for at gøre madordningen i plejeboligerne i Frederikshavn 

Kommune mere fleksibel. Arbejdsgruppen har ligeledes beskrevet, hvilke 

konsekvenser det kan give, hvis man vælger at indføre de forskellige 

fleksibilitetsmuligheder.  

  

I det følgende præsenteres arbejdsgruppens forslag til, hvordan en mere fleksibel 

madordning kan se ud. For at få en udførlig beskrivelse af de konsekvenser, de 

forskellige tiltag vil have, henviser vi til bilaget.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12777 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: gisc 

 Besl. komp: SOU/BR 
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Arbejdsgruppens forslag  

Arbejdsgruppen har i sin anbefaling lagt vægt på, at madordningen skal være 

fleksibel for den enkelte beboer, men samtidig også skal være realistisk at 

gennemføre i praksis. Derfor er arbejdsgruppens udgangspunkt, at den fremtidige 

madordning skal være til at betale, skal tage hensyn til beboerens 

ernæringsmæssige behov, skal være med til at bevare beboerens madglæde og 

skal sikre et hyggeligt og rart miljø omkring måltiderne på de enkelte afdelinger.  

  

Arbejdsgruppen anbefaler derfor at sammensætte den fremtidige madordning i 

plejeboligerne ved at inkludere følgende fleksibilitetsmuligheder i madordningen:  

  

       Mulighed for fravalg af måltider  

       Refusion af enkeltmåltider 

       Demokratisk menuvalg 

       Afdelingsvist valg af om det varme måltid skal serveres til frokost eller 

aftensmad 

       Diæter og specialkost  

       Dialog og sammensætning af beboerens individuelle madordning til 

forventningssamtalen 

       Smagspanel skal bidrage til udvikling og evaluering af madordningen  

  

Fravalgsmuligheder 

Arbejdsgruppens anbefaling er, at beboerne i den fremtidige madordning får 

mulighed for at foretage et fast valg af måltider. Dermed får beboeren mulighed for 

at fravælge 1-3 måltider og/eller biretten til det varme måltid, eller de kan fravælge 

hele døgnkostpakken (jf. s. 8-9 i bilaget). I de tilfælde, hvor beboerne foretager et 

fravalg af måltider, skal beboerne enten selv købe ind og tilberede de fravalgte 

måltider, og/eller de kan bestille det varme måltid ved en anden leverandør. Hvis 

beboeren fravælger enkelte måltider, kan vedkommende ikke fravælge 

mellemmåltiderne. Men ved et fravalg af hele døgnkostpakken fravælges 

mellemmåltiderne også.  

  

Arbejdsgruppen har dog visse bekymringer i forhold til at indføre disse 

fravalgsmuligheder, idet det ved fravalg af måltider eller hele døgnkostpakken 

bliver sværere for plejepersonalet at holde øje med og dokumentere, om beboerne 

får tilbudt den rette ernæring. Dette udtrykker især beboernes repræsentanter i 

arbejdsgruppen bekymring over for. Årsagen til, at vi alligevel peger på det som en 

mulighed er, at det er én af de løsninger, der giver beboerne størst mulighed for 

fleksibilitet i sammensætningen af deres individuelle madordning samt størst 

mulighed for at kunne påvirke egenbetalingens størrelse, idet de kan fravælge 

måltider, de ikke mener, de har behov for. Indførelsen af fravalgsmuligheder vil give 

en øget administration af madordningen. Beboerne kan ændre deres valg med 14 

dages varsel. 

  

Refusion af enkeltmåltider 

Arbejdsgruppen anbefaler ligeledes, at beboerne gives mulighed for at få refusion 

af enkeltmåltider, hvis de afbestiller måltidet senest kl. 12 dagen før (j f. s. 11 i 
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bilaget). Beboerne vil derved opleve madordningen som ret færdig, idet de kan 

reducere egenbetalingen i situationer, hvor de ikke er hjemme ved spisetid. Det 

skal bemærkes, at kommunen fortsat vil have udgiften til måltidet, idet man ikke 

kan nå at tage måltidet ud af produktionen på så kort  tid. Det vil ligeledes give en 

hel del administrative omkostninger at skulle administrere disse refusioner. Det har 

tidligere været en mulighed i de gamle Sæby og Skagen kommuner, og var også 

dengang forbundet med en hel del administration af ordningen.  

  

Menuvalg 

Arbejdsgruppen anbefaler derudover, at beboerne afdelingsvist får mulighed for at 

vælge mellem fx 20 menuer, således at de samlet set på en afdeling får mulighed 

for at påvirke menuen over fx en 14-dages periode (jf. s. 10 i bilaget). Dette giver 

beboerne større indflydelse på, hvad de skal have at spise, hvilket er en vigtig 

faktor i forhold til at bevare madglæden hos beboerne. Afstemningen omkring 

hvilke retter, der skal serveres på afdelingen er en løsning, der kan håndteres i de 

små køkkener i plejeboligcentrene, idet man ikke i de små køkkener har mulighed 

for at producere flere forskellige retter på én gang. Det er derfor nødvendigt, at hele 

afdelingen får serveret den samme ret.  

  

Valg af det varme måltid til frokost eller aftensmad  

Arbejdsgruppen foreslår, at afdelingerne enkeltvis skal kunne vælge, om de vil 

servere det varme måltid til frokost eller aftensmad (jf. s. 12 i bilaget). Dette 

medvirker, at madordningen kan gøres mere fleksibel, i og med at beboerne kan 

være med til at bestemme, hvornår deres afdeling skal servere det varme måltid. 

Dette forslag kræver, at der etableres opvarmningsmuligheder på afdelingerne om 

aftenen, i form af at der installeres en ovn på afdelingen.  

  

Dialog og individuel sammensætning af madordningen ved 

forventningssamtalen 

Arbejdsgruppen finder det ligeledes vigtigt, at plejepersonalet fortsat (i forbindelse 

med forventningssamtalen med de beboere, der skal flytte ind i plejeboligen) 

fortæller om det madtilbud, der gives på deres specifikke afdeling (jf.  s. 6 i bilaget). 

Til dette formål kan udarbejdes en brochure, der beskriver afdelingens måltider, 

madkultur og de forskellige valg den enkelte beboer kan være med til at træffe. Ved 

denne samtale træffer plejepersonalet aftale med beboeren og dennes pårør ende 

om sammensætningen af vedkommendes individuelle madordning. Beboeren 

præsenteres ved samme lejlighed for priserne for de enkelte måltider. Dermed 

klargøres det for beboeren og dennes pårørende, hvad der betales for, og hvilke 

muligheder beboeren har for at påvirke sammensætningen af sin individuelle 

madordning og nedbringe egenbetalingen. Til denne samtale bør plejepersonalet 

fremhæve det vigtige i, at beboeren får den rette ernæringsmængde, så der ikke 

udelukkende fokuseres på, hvad madordningen koster, idet der dermed kan være 

fare for, at beboeren ikke får den rette ernæring.  

  

Diæter og specialkost 

I den kommende madordning bør der fortsat tages hensyn til diæter og specialkost, 

så det sikres, at beboerne får en kost, der er tilpasset deres behov og helbred.  
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Smagspanel bidrager til udvikling og evaluering af madordningen  

Ydermere finder arbejdsgruppen det vigtigt, at det smagspanel, der omtales i 

Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandard på området kontinuerligt følger 

madordningen og inddrages, så madordningen kan udvikles og evalueres efter 

behov.  

  

Køkkenleder Lene Christensen deltager under punktet.  

  

Høring  

Arbejdsgruppens forslag har været sendt i høring i de berørte MED-udvalg, Bruger-

pårørende råd samt Ældrerådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Der har 

ligeledes været afholdt orienteringsmøde for beboere og pårørende i plejeboligerne 

i Ålbæk og Skagen. Konklusionerne fra dette møde er ligeledes beskrevet i bilag.    

 

Indstilling 

Arbejdsgruppens forslag indstilles til drøftelse.  

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Arbejdsgruppens anbefalinger anbefales overfor byrådet.  

  

Den nye ordning iværksættes 1. april 2009. Forinden præsenteres priserne i 

udvalget. 

  

Ordningen evalueres efter 6 måneder. 

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Notat om forslag til ny madordning, udsendt til høring (dok.nr.3428/09) 

Bilag 2 - Høringssvar, Ankermedet bruger-pårørende-råd (dok.nr.8919/09) 

Bilag 3 - Høringssvar, MED-udvalg, Skagen (dok.nr.8927/09) 

Bilag 4 - Høringssvar, MED Køkken (dok.nr.9265/09) 

Bilag 5 - Høringssvar madordning 2 Dybvad og Præstbro 09.doc (dok.nr.11194/09) 

Bilag 6 - Høringssvar madordning 2 ØsterVrå Ældrecenter 14.01.2009.doc (dok.nr.11197/09) 

Bilag 7 - høringssvar madordning 2 Sæby Ældrecenter.doc (dok.nr.11198/09) 

Bilag 8 - Høringssvar fra Ældreafdelingens AfdelingsMED - Høringssvar-madordning 2-

16012009.doc (dok.nr.11868/09) 

Bilag 9 - Høringssvar - Drachmannsvænget, Lindevej (dok.nr.11875/09) 

Bilag 10 - Høringssvar, Ålbæk bruger-pårørende råd (dok.nr.11882/09) 

Bilag 11 - Referat fra orienteringsmødet på Ankermedet 03 02 09 (dok.nr.11863/09) 

Bilag 12 - Høringssvar fra Ældrerådet vedr. Mere f leksibel madordning 2 (dok.nr.12311/09) 
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5.   Konsekvenser af harmonisering af madtilbudet i plejecentre  

 

Sagsfremstilling 

Høringssag  

På Socialudvalgets møde den 11. juni 2008 samt på Byrådets møde den 25. juni 

2008 blev vedlagte kvalitetsstandard for madtilbud til Frederikshavn Kommunes 

plejecentre vedtaget. Dette medfører en harmonisering af madtilbuddet i 

plejecentrene, som vil have forskellige konsekvenser for beboerne, afhængigt af 

hvor de bor.  

  

Implementeringen af kvalitetsstandarden 

Implementeringen af kvalitetsstandarden planlægges fra 1. marts 2009, hvor det 

nødvendige IT-system vil være klar. Inden da skal bruger/pårørende-rådene og 

brugerne orienteres om de konsekvenser harmoniseringen indebærer for de 

forskellige plejecentre. Det foreslås, at denne orientering gives pr. brev (udkast til 

brev vedlagt). Der skal ligeledes implementeres et IT-styringssystem, hvormed de 

enkelte afdelinger fremover skal bestille deres mad elektronisk. Dette gør det muligt 

for køkkenerne at styre forbruget. 

  

Den allerede vedtagne kvalitetsstandard medfører, at følgende bliver til 

tilkøbsydelser:   

 Specielt brød eller morgenmadsprodukter  

 Rundstykker  

 Wienerbrød  

 Øl, sodavand, vin, spiritus  

 Proteinrige drikke  

 Sveskejuice  

 Tranebærjuice  

 Boller, kringle, lagkage til fødselsdage  

 Specielle menuer til centrets fester (forårs fest, høstfest, julefrokost m.m.)    

Konsekvenser af at implementere kvalitetsstandarden for madtilbud i 

plejecentrene 

I nogle plejecentre har nogle af de fremtidige tilkøbsydelser været en del af den 

sædvanlige madordning. Nogle beboere/pårørende vil derfor kunne opleve 

implementeringen af kvalitetsstandarden som en serviceforringelse. I det 

nedenstående beskrives, hvilke konsekvenser den vedtagne kvalitetsstandard vil 

have:  

 Enkelte beboere på ældrecentrene får i dag eksempelvis knækbrød, 

cornflakes, All Bran samt specielle oste såsom brie. Dette bliver en 

tilkøbsydelse  

 Beboerne på Sæby Ældrecenter, Dybvad Ældrecenter samt Østervrå 

Ældrecenter har hidtil fået drikkevarer under prop og kapsel på søndage og 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15244 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: gisc 

 Besl. komp: SOU/BR 
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helligdage. Dette bliver en tilkøbsydelse  

 Beboerne i Skagen og på Kastanjegården har hidtil fået drikkevarer under 

prop og kapsel til julefrokost, den 24. december, den 31. december, 

påskedag og pinsedag. Dette bliver en tilkøbsydelse  

 Alle har i dag mulighed for at bestille boller, kringle og lagkage til 

fødselsdage. Dette bliver en tilkøbsydelse  

 Alle får i dag rundstykker på søndage og helligdage. Dette bliver en 

tilkøbsydelse  

 Alle har i dag mulighed for at bestille proteinrige drikke, sveskejuice og 

tranebærsaft. Dette bliver en tilkøbsydelse    

Ældrerådet har udarbejdet sit høringssvar til sagen. 

 

Indstilling 

Det indstilles til byrådets godkendelse, at de oplistede "tilkøbsydelser" indgår i 

kvalitetsstandarden.  

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Godkendt som indstillet. 

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Brev til brugere og pårørende (dok.nr.574745/08) 

Bilag 2 - Kvalitetsstandard for madtilbud på 9 MJ i plejeboliger (dok.nr.575024/08) 

Bilag 3 - Høringssvar Ældrerådet vedr. 9 MJ i plejeboliger (dok.nr.1677/09) 
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6.   Tilskud til madordninger 

 

Sagsfremstilling 

I bemærkningerne for budget 2009, fremgår det:  

  

”Ældre der bor i plejeboliger tildeles et kommunalt tilskud såfremt de vælger den 

kommunale madordning. Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag der 

klarlægger om det er muligt at give et tilsvarende tilskud såfremt man bor i 

plejebolig og ønsker at indgå i en privat madordning.”  

  

Det skal indledningsvis bemærkes, at Kommunalbestyrelsen ikke har en 

lovbestemt pligt til, med økonomisk tilskud, at tilbyde frit valg mellem kommunale 

og private madordninger for beboere i plejehjem, plejeboliger m.v. Til trods for, at 

der ikke ligger nogen lovbestemt pligt for kommunalbestyrelsen til, at tilbyde frit 

valg mellem kommunale og private madordninger med økonomisk tilskud, er der 

ikke noget lovgivningsmæssigt til hinder for alligevel, at indføre tilskud til private 

madordninger for beboere på plejehjem, plejeboliger m.v., da det altid er muligt at 

stille folk bedre end loven pålægger.  

Byrådet kan med andre ord beslutte at yde tilskud til private madordninger til 

beboere i plejehjem, plejeboliger mv.  

  

Der kan være forhold, der bør tages i betragtning i forbindelse med en generel 

beslutning om at understøtte det frie valg for beboere i plejeboliger mv. ved at give 

økonomisk tilskud. Eksempelvis er et større antal plejeboliger indrettet som 

såkaldte leve-bo miljøer, hvor selve madlavningen indgår i det integrerede 

plejetilbud. Tilsvarende er mange af plejeboligerne indrettet til og plejen e r tilpasset 

beboere med demens. I disse plejeboliger er det ud fra en faglig betragtning ikke 

hensigtsmæssigt, at understøtte det frie valg ved at give økonomisk tilskud til 

private madordninger.  

 

Indstilling 

At Socialudvalget indstiller til byrådets beslutning, om der skal være tilskud til private 

madordninger i plejeboliger mv. 

At der samtidig afgøres om et eventuelt tilskud skal gives til samtlige boligtyper eller 

til afgrænses til en bestemt boligtype 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Det anbefales overfor byrådet, at der gives tilskud i plejeboliger, dog ikke i leve -

bomiljøer og i demensboliger.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12777 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: gisc 

 Besl. komp: SOU/BR 
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7.   Frederikshavn Kommunes redegørelse til Det Regionale 

Udviklingsråd vedrørende udviklingen på social- og 

specialundervisningsområdet, 2008 

 

Sagsfremstilling 

Som led i kommunalreformen blev der oprettet regionale udviklingsråd til at følge 

og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. 

Udviklingsrådene udarbejder årlige redegørelser til Velfærdsministeriet og 

Undervisningsministeriet om udviklingen på disse områder.  

  

Det Regionale Udviklingsråd i Nordjylland har derfor pålagt kommunerne og 

regionen at udarbejde redegørelser vedrørende udviklingen på det sociale område 

og på specialundervisningsområdet. Redegørelserne vedrører perioden 1. januar - 

31. december 2008, og kommunernes redegørelser skal være Det Regionale 

Udviklingsråd i hænde senest den 1. marts 2009.  

  

Der er tale om i alt tre redegørelser (spørgeskemaer):  

  

       Udviklingen på det sociale område ift. voksne, Serviceloven  

       Udviklingen på det sociale område ift. børn og unge, Serviceloven  

       Udviklingen på specialundervisningsområdet ift. børn og voksne  

  

Velfærdsministeren og Undervisningsministeren har mulighed for at udpege 

særlige fokusområder til behandling i redegørelserne. De udvalgte temaer for 

redegørelserne 2008 er:  

  

       Specialundervisning og anden særligt tilrettelagt undervisning til unge og 

voksne med særlige behov. Dette tema dækker ungdomsuddannelsen for 

unge med særlige behov samt voksenspecialundervisning 

       Tilbud til personer med erhvervet hjerneskade 

  

Disse temaer indgår i besvarelsen af spørgeskemaerne. 

  

Statsforvaltningen angiver vedrørende høring: ”Senest samtidig med, at 

kommunerne sender redegørelsen til Udviklingsrådet, skal redegørelsen sendes i 

høring hos handicapråd og relevante brugerorganisationer. Høringssvar 

videresendes til Udviklingsrådet med eventuelle bemærkninger og skal ikke 

indarbejdes i kommunens redegørelse”.  

  

Derfor sendes Frederikshavn Kommunes redegørelse til høring i  Frederikshavn 

Kommunes Handicapråd samt Danske Handicaporganisationers afdeling i 

Frederikshavn i februar 2009.  

 

Indstilling 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15446 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: BUU/SOU/BR 
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Frederikshavn Kommunes redegørelser for 2008 vedrørende udviklingen på det 

sociale område og på specialundervisningsområdet til Det Regionale Udviklingsråd 

indstilles til byrådets godkendelse 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Anbefales godkendt overfor Byrådet.  

  

Fraværende: Bruno Müller. 

   

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Undervisning 2008 Nord (dok.nr.8365/09) 

Bilag 2 - Børn 2008 Nord (dok.nr.8364/09) 

Bilag 3 - Voksenskema 2008 Nord (dok.nr.8362/09) 
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8.   Handicaprådets Årsberetning 2008 - Orienteringssag 

 

Sagsfremstilling 

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

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

  

Handicaprådet har udarbejdet Årsberetning 2008, hvori der er beskrevet hvilke 

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

beskriver også Handicaprådets økonomi i 2008.  

  

Handicaprådet har afholdt 10 møder i årets løb, samt afholdt én Handicapmesse- 

og konference i det Musiske Hus i Frederikshavn.  

  

Handicaprådets beretning slutter med bemærkning om at, medlemmerne har givet 

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

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

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

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

 

Indstilling 

Godkendes endeligt til fremsendelse i Frederikshavn byråd.  

 

Beslutning - Handicaprådet den 29. januar 2009 

Godkendes og fremsendes til Frederikshavn Byråd.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Taget til efterretning. 

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Handicaprådet - Årsberetning 2008 (dok.nr.6500/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: BR 
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9.   Forslag om sammenlægning af Hørby og Dybvad skoler 

 

Sagsfremstilling 

Den 2. oktober 2008 besluttede byrådet at sende et forslag til sammenlægning af 

Hørby og Dybvad skoler pr. 1. august 2010 i høring og til udtalelse i 

skolebestyrelserne på de nævnte skoler. Høringen er annonceret i Nordjyske 

Stiftstidende den 1. november 2008, og høringsperioden var 1. november 2008 – 

14. januar 2009. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget et samlet høringssvar fra 

skolebestyrelserne på Hørby og Dybvad skoler. Der er også indkommet udtalelse 

fra tillidsrepræsentanterne på Hørby og Dybvad skoler og en opsummering af 

temaer, der har været rejst i de to skolers drøftelse af evt. sammenlægning (se 

vedlagte bilag). 

  

Skolerne har i efteråret 2008 afholdt møder i / med de to skolers personalegrupper, 

MED-udvalg, de pædagogiske råd og forældre.  

  

Det er de to skolebestyrelsers overbevisning, at en fusion er til gavn for alle parter, 

og bestyrelserne ønsker således at fastholde ansøgning om sammenlægning.  

  

Bestyrelserne udtrykker en opmærksomhed på de mange interesser, der skal 

varetages ved en evt. sammenlægning og vil bl.a. afholde flere møder med 

tillidsfolk, forældre, elever, personale og forvaltning, for bedst muligt at skabe gode 

rammer for realiseringen af det fælles projekt. 

Ligeledes ønsker bestyrelsernes medlemmer et grundigt forarbejde med de 

forudsætninger, der ligger til grund for en vellykket fusion, eksempelvis 

ressourcetildeling, strukturering af MED-system og andre fælles organer og elevers 

tilhørsforhold i et fælles skoledistrikt. 

  

Bestyrelserne ønsker i en eventuel overgangsperioden at arbejde som én enhed 

for bedst muligt at kunne tilrettelægge processen.  

  

Udtalelsen fra tillidsrepræsentanterne på Hørby og Dybvad indeholder:  

  

       en forventning om, at den økonomiske tildeling muliggør at de to skoler kan 

gøres til en enhed  

       et ønske om at der afsættes midler til, at de to medarbejdergrupper kan 

mødes i forskellige sammenhænge  

       et ønske om at der tages hensyn til de bekymringspunkter, som er 

fremkommet i debatten om evt. sammenlægning  

       et ønske om, at den fremtidige tildelingsmodel for Hørby / Dybvad skole ikke 

skal være dårligere end nu  

       et ønske om, at TR-funktionen og AMR-funktionen skal sikres på samme 

niveau som nu med samme økonomiske tildeling  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/6923 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Hørby og Dybvads skolers ønske om sammenlægning har også været drøftet i 

MED skole og SFO (se vedlagte bilag). Medarbejdersiden udtaler bl.a., at  

  

       afstanden mellem de to skoler er så stor, at skoleskift i løbet af dagen bør 

undgås. Hvis det ikke er muligt, kræver det en planlægning der tager højde 

for transporttiden, også hvis man ikke har bil  

       Frederikshavn Kommunes tildelingsmodel ikke tager højde for en skole med 

to geografisk adskilte bygninger, og de deraf afledte udgifter  

       det er vigtigt for medarbejderne, at det nye MED- og sikkerhedssystem er 

baseret på en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant fra hver af 

de gamle skoler. MED-aftalen og arbejdsmiljølovgivningen beskriver også 

dette  

       det vil være hensigtsmæssigt, at der afsættes midler til at fremme 

”integrationen” af de to medarbejdergrupper  

    

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler anmodningen om sammenlægningen af 

Hørby og Dybvad skoler pr. 1.august 2010, og vil i givet fald være behjælpelig i 

fusionsprocessen med at tilvejebringe de fornødne forarbejder, bidrage til 

fusionsprocesser m.m. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler 

Frederikshavn Byråd, at   

 tage de indkomne høringssvar og udtalelser til efterretning  

 godkende Hørby og Dybvad skolebestyrelsers anmodning om 

sammenlægning af de to skoler pr. 1. august 2010  

 
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 
Anbefales. 

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Referat - Ansøgning om fusion mellem Hørby Skole og Dybvad Skole (dok.nr.561167/08) 

Bilag 2 - Høringssvar vedr. fusion mellem Dybvad og Hørby skole (dok.nr.4272/09) 

Bilag 3 - Udtalelse fra MED skole og SFO, medarbejdersiden, jan09 (dok.nr.7822/09) 
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10.   Reglement for spørgetid ved møder i Frederikshavn Byråd 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd godkendte på sit møde den 27. februar 2008 et nyt 

”Reglement for spørgetid ved møder i Frederikshavn Byråd”.  

  

På byrådets møde den 17. december 2008 foreslog SF, at de udkast til  svar på 

skriftlige spørgsmål, der fremover forelægges byrådet, gøres til genstand for en 

reel behandling, hvor der kan stilles ændringsforslag, og hvor der i tilfælde af 

uenighed stemmes om svaret.  

  

Administrationens bemærkninger 

Spørgetiden er ikke er omfattet af den kommunale styrelseslovs bestemmelser. Der 

kan ikke af byrådet træffes beslutninger på grundlag af spørgsmål fra borgerne.  

  

Hvis et flertal i byrådet ønsker det, kan man optage det emne, som spørgsmålet 

vedrører, som et punkt på dagsordenen på et senere møde. Ligeledes kan et 

byrådsmedlem benytte sin initiativret til at rejse sagen på et senere byrådsmøde.  

  

I det nuværende reglement fremgår udtrykkeligt, at svar på skriftlige spørgsmål er 

administrativt udarbejdede svar. Det er muligt, at der kan være behov for at optage 

en ”undtagelsesbestemmelse”, hvorefter der – i særlige tilfælde – kan gives 

politiske svar på spørgsmålene.  

  

Svar på spørgsmålene kan ikke underkastes afstemning, ligesom der ikke kan 

tilføres en afvigende mening til beslutningsprotokollen, idet der ikke er hjemmel 

hertil i de styrelsesretlige regler. 

  

Eventuelle afvigende meninger i forhold til det skriftlige svar kan tilkendegives 

under spørgetiden, hvor byrådsmedlemmerne i henhold til reglementet har 

mulighed for at fremsætte en kort kommentar. Det vil ikke være ulovligt at indsætte 

en bestemmelse om i reglementet om, at eventuelle kommentarer kan vedlægges 

som bilag til det skriftlige svar til spørgeren, såfremt byrådsmedlemmet inden en 

fastsat frist afleverer sin skriftlige kommentar (svarende til den praksis, der gælder, 

når der af et byrådsflertal afgives svar til Tilsynet, og mindretallet ønsker at uddybe 

sin holdning til sagen).  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009 

Et flertal i Økonomiudvalget indstiller, at "Reglement for spørgetid ved møder i 

Frederikshavn Byråd" ikke ændres. 

  

Søren Visti Jensen anbefaler, at reglementet for spørgetid ændres således, at 
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byrådsmedlemmerne får mulighed for at vedlægge en kommentar til det af 

administrationen udarbejdede skriftlige svar.  

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Søren Visti Jensen, Brian Pedersen og Paul Rode Andersen fremsatte forslag til 

afstemning om, at reglement for spørgetid ændres således, at 

byrådsmedlemmerne får mulighed for at vedlægge en kommentar til det af 

administrationen udarbejdede skriftlige svar.  

For stemte 3:  

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

  

Imod stemte 25:  

Erik Sørensen (A), Birgit S. Hansen (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Ole 

Rørbæk Jensen (A), Knud Hjørnholm (A), Irene Hjortshøj (A), Birthe Marie Pilgaard 

(A), Jørn Erik Larsen (A), Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Anders 

Starberg Pedersen (A), Steen Jensen (A), Hanne Welander (A), Palle Thomsen 

(A), Jytte Schaltz (A), Steen Jørgensen (T), Hans Rex Christensen (V), Jens Ole 

Jensen (V), John Christensen (V), Inger Støtt (V), Lars M. Møller (V), Mogens Brag 

(V), Anders Broholm (V), Per Nilsson (V), Peter E. Nielsen (C)  

Reglement for spørgetid ændres ikke. 

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Reglement for spørgetid ved møder i Frederikshavn Byråd (dok.nr.13416/09) 
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11.   Regler for flagdage på rådhusene, andre kommunale 

bygninger og institutioner 

 

Sagsfremstilling 

Efter kommunesammenlægningen er der behov for at lave ensret tede regler for 

flagning ved kommunale bygninger i Frederikshavn Kommune.  

  

Der er udarbejdet Forslag til Regler for flagdage på rådhuset, andre kommunale 

bygninger og institutioner (vedlagt). Forslaget indeholder bl.a. Justitsministeriets 

officielle flagdage i 2009, hvordan der flages med udenlandske flag, både med 

nordiske flag og andre udenlandske flag og hvornår der i øvrigt kan flages ved 

kommunale bygninger.  

  

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender forslaget.   

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Udkast- Regler for f lagdage (dok.nr.11828/09) 
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12.   Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for Teknisk 

Udvalgs budgetområde 2009 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2008 budgettet for 2009.  

  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 

Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet.  

Samlede rådighedsbeløb, Teknisk Udvalg, er 32.887.000 kr.  

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb.  

  

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2008 at udskyde en række af 

Teknisk Udvalgs investeringer fra 2008 til 2009. Disse anlægsprojekter er allerede 

bevilget og givet rådighedsbeløb til. Af bilag fremgår, hvilke anlægsprojekter der er 

overført til 2009. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at byrådet bevilger og frigiver samtlige 

rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs område, i alt 32.887.000 kr., til følgende 

anlægsarbejder:   

  

       021001 Aktivitetsområde Bangsbo 524.000 kr. 

       038540 Sandfodring, Skagen 1.051.000 kr.  

       240002 Anlægstilskud til Aalbæk Havn 350.000 kr.  

       015037 Områdefornyelse i Frederikshavn m.v. 608.000 kr.  

       222460 Koordinerede belægningsrenoveringer 9.351.000 kr.  

       223014 Vejafvanding Bankeområdet i Skagen 321.000 kr.  

       223013 Stenbelægninger Bankeområdet i Skagen 537.000 kr.  

       223010 Vej-fortovsr.efter kloaksanering i Sæby 642.000 kr.  

       223011 Vejvandsystem renover. efter kloaksanering i Sæby 427.000 kr.  

       223012 Gadelys efter kloaksanering i Sæby 300.000 kr.  

       222054 Gadebelysning i Sæby 247.000 kr.  

       222051 Sideudvidelse Engvej, Lyngså 214.000 kr.  

       222920 Matrikulære berigtigelser 173.000 kr.  

       222923 Havnevej i Skagen 930.000 kr. 

       222928 Renovering af kørebaner 6.077.000 kr.  

       222930 Vejprojekter 10.128.000 kr.  

       364000 Offentlige formål: Knivholt Hovedgård 953.000 kr.  

       222006 Trafiksikkerhedskampagner 54.000 kr.  

  

Endvidere indstilles en teknisk ændring således, at nedenstående stednumre 

samles under overskriften koordinerede belægningsrenoveringer under 

stednummer 222460:  
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       stednummer 223014 Vejafvanding Bankeområdet i Skagen 321.000 kr.  

       stednummer 223013 Stenbelægninger Bankeområdet i Skagen 537.000 kr.  

       stednummer 223010 Vej- og fortovsr. efter kloaksaneringer i Sæby 642.000 

kr. 

       stednummer 223011 Vejvandssystem renovering efter kloaksanering i Sæby 

427.000 kr.  

       stednummer 223012 Gadelys efter kloaksanering i Sæby 300.000 kr.  

       stednummer Gadebelysning i Sæby 247.000 kr.  

       stednummer 222051 Sideudvidelse Engvej Lyngså 214.000 kr.   

 

Beslutning - Teknisk Udvalg den 5. februar 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009 

Anbefales.  

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Investeringsoversigt - Udskudte anlægsbevillinger fra 2008 til 2009 (dok.nr.9902/09) 
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13.   Reduktion af Teknisk Udvalgs anlægsprojekter i 2009 og 

tilsvarende forhøjelse i 2010 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2008 budgettet for 2009. På 

investeringsoversigten er angivet stednummer 222931 reduktion af anlægsbudget 

med -5.064.000 kr. i 2009 og en tilsvarende forhøjelse i 2010. Der vedlægges bilag 

over Teknisk Udvalgs investeringsoversigt for 2009. 

  

For at overholde anlægsrammen, skal der tages stilling til hvilke anlægsprojekter, 

der skal reduceres i 2009 og forhøjes i 2010.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller til byrådet, at  

 stednummer 222922 Palm City, Infrastruktur og udvidelse af Flade Engvej 

reduceres med 4.104.000 kr. i 2009 og forhøjes med tilsvarende beløb i 

2010   

 stednummer 222460 Koordinerede belægningsrenoveringer reduceres 

med 960.000 kr. i 2009 og forhøjes med tilsvarende beløb i 2010  

 
Beslutning - Teknisk Udvalg den 5. februar 2009 
Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009 

Anbefales. 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Teknisk Udvalgs anlægsbudget 2009 (dok.nr.3589/09) 
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14.   Lånegaranti til Frederikshavn Forsyning A/S 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger om kommunegaranti 

for lån på 175 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen for 

regnskabsåret 2009, som opstår via årets anlægsinvesteringer.  

  

Bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S har på møde den 22. januar 2009 

besluttet, at der successivt indhentes tilbud på lån til finansiering af koncernens 

anlægsinvesteringer i 2009 samt, at fremsende en ansøgning til Frederikshavn 

Kommune om kommunegaranti i form af en rammeaftale, hvor Frederikshavn 

Kommune løbende orienteres, når der optages lån. Se bilag for det planlagte 

investeringsbehov i 2009.  

  

Forsyningen planlægger at indhente tilbud hos kreditforeninger på 

obligationsbaserede lån.  

  

I henhold til lånebekendtgørelsens § 12, kan der ydes garanti, såfremt lånet 

opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 og 2.  

  

I § 10, stk. 1, er bl.a. nævnt, at lån kan optages som annuitetslån, serielån eller 

indekslån og løbetiden må ikke overstige 25 år.  

  

Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri periode. Løbetiden 

på sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en 

gennemsnitlig løbetid på 10 år. 

  

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

såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en 

kommunal anlægsopgave. 

  

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

enten det beløb garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller 

kommunen deponere et beløb svarende til det beløb garantien lyder på.  

  

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

anlægsopgave, som der automatisk er låneadgang til. Det betyder, at der i dette 

tilfælde ikke skal deponeres, at garantien ikke har indflydelse på Frederikshavn 

Kommunes låneramme og at der kun kan ydes kommunegaranti for de faktiske 

afholdte anlægsudgifter i regnskabsåret 2009. 

  

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der i 

henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån, 
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op til 175 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber til 

finansiering af anlægsudgift er, som afholdes i regnskabsåret 2009.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009 

Anbefales. 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Ansøgning om kommunegaranti (dok.nr.13303/09) 
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15.   Årsregnskab 2007-2008 for Frederikshavn 

Ungdomskollegium 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn 

Ungdomskollegium sender til byrådet som tilsynsmyndighed institutionens 

regnskab for perioden 1. august 2007 – 31. juli 2008. 

  

Frederikshavn Ungdomskollegium omfatter 296 lejligheder - fordelt med 204 stk. 1-

værelses, 60 stk.1½-værelses og 32 stk. 2-værelses lejligheder. 

  

Regnskabet udviser et underskud på 180.671 kr., der er overført til tabs - og 

vindingskontoen til afvikling over 5-10 år. Kollegiets opsamlede underskud er 

herefter på i alt 295.553 kr. 

  

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

forbehold. Regnskabet er godkendt af kollegiets bestyrelse i møde den 26. 

november 2008.  

  

I henhold til Boligstyrelsens bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, 

der er opført med statsstøtte, skal byrådet føre tilsyn med institutionen, herunder 

godkende regnskab og budget. 

I henhold til bekendtgørelsens § 2, stk. 4, skal opsamlede driftsunderskud afvikles 

over højst 5 år. Byrådet kan i særlige tilfælde tillade afvikling over en længere 

periode, såfremt det skønnes at være påkrævet for ungdomsboligernes 

videreførelse. Afviklingsperioden bør dog normalt ikke udstrækkes over længere 

end 10 år.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

  

       årsregnskabet godkendes med bemærkning, at den negative saldo på tabs - 

og vindingskontoen må afvikles over maksimalt 10 år og indregnes i 

kollegiets budgetter fra og med 2009-2010 

       under hensyn til kollegiets fortsatte positive udvikling må bestyrelsen til 

stadighed fokusere på minimering af lejetab, energibesparende 

foranstaltninger og driftstilpasninger 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 
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Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Frederikshavn Ungdomskollegium- kommentarer til årsregnskab 2007-2008.doc (dok.nr.13314/09) 
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16.   Tilladelse til ændring af prioritetsstilling for lån i Sæby 

Ældrecenter 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening anmoder om, at kommunen accepterer, at et 

pantebrev på 4.096.643 kr. fremover respekterer et nyt kreditforeningslån i 

ejendommen. Kreditforeningslånet er på 10.408.000 kr.  

  

Kommunens pantebrev blev udstedt som led i handlen, da boligforeningen købte 

Sæby Ældrecenter af tidligere Sæby Kommune i 2006. Handlen blev indgået som 

en forudsætning for gennemførelse renovering/ombygning af ældrecentret. 

  

Kommunens pantebrev er sikkerhed for et rente- og afdragsfrit lån, hvor det er et 

vilkår, at gælden skal afdrages, når ejendommens økonomi kan forbedres ved 

omprioritering eller ændrede forhold for byggeriet, fx en stigning i det almindelige 

lejeniveau, der muliggør betaling af ydelser på pantebrevet. Tilbagebetaling skal 

dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.  

Udover de 2 pantebreve er ejendommen belånt i Kommunekredit (for disse 

udstedes der ikke pantebreve, men kommunen stiller garanti for lånene).  

  

Boligforeningen oplyser, at der ikke siden overtagelsen af ejendommen er sket 

væsentlige ændringer i drift og omkostninger og dermed husleje. Afdelingen har 

derfor fortsat behov for det kommunale lån.  

Boligforeningen foreslår, at spørgsmålet om evt. afvikling af lånet tages op efter 

hvert 5. regnskabsår, hvilket vil sige første gang i 2. halvår 2014, hvor eventuelt 

afdrag kan aftales ud fra udviklingen i afdelingens drift og omkostninger.  

  

Ved optagelsen af nye kredit foreningslån forventer boligforeningen, at der kan 

ske en mindre huslejenedsættelse - anslået 200-250 kr. pr. måned.   

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

  

      kommunens pantebrev respekterer kreditforeningslånet på 10.408.000 kr.  

      drøftelse af eventuel afvikling af kommunens lån sker i 2. halvår af 2014  

      det delegeres til Økonomiudvalget at træffe afgørelse i lignende sagstyper 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  
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Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  
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17.   Godkendelse af endelig anskaffelsessum - 40 plejeboliger 

på Strandgården, Strandby, samt servicearealer 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af endelig anskaffelsessum - 

skema B - for 40 plejeboliger i "Leve-bo miljø" på Strandgården i Strandby samt 

tilhørende, kommunalt ejede servicearealer.  

  

Bygherren oplyser, at der efter afholdt licitation, hvor resultatet var væsentligt over 

det forventede, har været gennemført projektændringer og besparelser på 7,5 mio. 

kr. Projektet er funktionsmæssigt ikke påvirket af besparelserne, og boligerne 

indeholder samme udstyr som projektmodellen plejeboligerne på Bangsbovej).  

  

Den endelige anskaffelsessum er herefter for boligerne 50.437.000 kr., svarende til 

den ved skema A godkendte.  

  

Der er ligeledes gennemført besparelser i forhold til licitationsresultatet for 

servicearealerne, på netto 800.000 kr. Den endelige anskaffelsessum udgør 

herefter 9,5 mio. kr., hvilket i forhold til den ved skema A godkendte 

anskaffelsessum er en forhøjelse på 1,5 mio. kr. Det skal dog i denne forbindelse 

bemærkes, at bygherren ved skema A anslog prisen til at udgøre ca. 9,9 mio. kr. 

ekskl. moms. I den anførte anskaffelsessum indgår ikke inventar mv. Af vedlagte 

bilag fremgår det, at en reduktion på 1½ til 2 mio. kr. i anlægsprojektet vedrørende 

servicearealerne, vil medføre meget væsentlige forringelser af tilbuddene til 

brugerne af Strandgården. 

  

Den foreløbige husleje er anslået til 995 kr. pr./m
2
/årligt ekskl. moms. Dette svarer 

til en husleje på 5.555 kr. pr. måned for en bolig på 67 m
2
. 

Når byggeriet er gennemført sammenlægges afdelingen med afdeling 9, som den 

fortsættende afdeling. Der anmodes om godkendelse heraf.  

  

Der oprettes samdriftsaftale mellem kommunen og boligforeningen om i forbindelse 

med at der sker opdeling i 2 ejerlejligheder, hvor kommunen ejer servicearealerne, 

og boligforeningen boligerne.  

  

Forvaltningens bemærkninger:  

Anskaffelsessummen for boligerne fordeles således: 

  

Grundudgifter 15.242.000 kr. 

Håndværkerudgifter  28.848.000 kr. 

Omkostninger 5.617.000 kr.  

Gebyrer  730.000 kr.  

Ialt  50.437.000 kr. 

  

Ved de anførte anskaffelsessummer er de kommunale udgifter følgende:  
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 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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Grundkapitalindskud 7 % af 50.437.000 kr. udgør 3.530.590 kr. Endvidere stilles 

garanti for realkreditlån, som udgør 91 % af anskaffelsessummen. Garantiens 

størrelse fastsættes på baggrund af ejendommens markedsværdi, og er derfor ikke 

fastsat p.t.  

Der er ansøgt Velfærdsministeriet om godkendelse af nedrivning af 25 boliger. 

Afgørelse herom foreligger endnu ikke. 

  

Vedrørende servicearealerne: 

Anskaffelsessum ekskl. moms  9.500.000 kr.  

  

Servicearealtilskud for 40 boliger, dog maks. 

60 % af den samlede anskaffelsessum 

  

1.600.000 kr.  

Kommunal nettoudgift  7.900.000 kr.  

  

Det vil være et vilkår for virkeliggørelse af plejeboligprojektet i sin helhed, at del af 

matr.nr. 11 c Strandby, erhverves af Elling Sogns Menighedsråd sammenlægges 

med matr. 10 f Strandby, således at det samlede areal udgør een ejendom.    

 

Økonomiske konsekvenser  

Finansiering af grundkapitalindskuddet afholdes af boligpuljen. Der er på budgettet 

afsat 6.400.000 kr. til finansiering af servicearealerne.  

Endvidere skal der stilles garanti for realkreditlån. Dette vil blive særskilt behandlet, 

når garantiens størrelse kendes. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor 

byrådet, at  

 den endelige anskaffelsessum for boligerne på 50.437.000 kr. inkl. moms 

godkendes  

 den endelige anskaffelsessum for de kommunalt ejede servicearealer på 

9.500.000 kr. ekskl. moms godkendes  

 den foreløbige husleje på 995 kr./m
2
/årligt godkendes  

Godkendelsen er dog i sin helhed betinget af, at der fremkommer godkendelse fra 

Velfærdsministeriet af nedrivningen, inden byggeriet påbegyndes.  

  

Direktionen:  

Anbefales, herunder at merudgiften til servicearealer 2,0 mio. kr. (inkl. inventar mv.) 

finansieres af uudnyttet låneramme. I øvrigt forventes det at udgiften vil kunne 

afholdes indenfor den totale ramme for anlægsakti vitet i 2009.  

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Anbefales godkendt overfor Byrådet.  

  

Fraværende: Bruno Müller. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009 
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Anbefales. 

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Konsekvensbeskrivelse vedr. manglende midler til gennemførelse af projekt vedr. 

servicearealer (dok.nr.12271/09) 
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18.   Godkendelse af almen boligorganisations køb af fast 

ejendom samt sammenlægning af afdelinger 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af, at boligforeningens 

Afdeling 19 - Strandgården, Strandby - som led i opførelse af 40 almene 

plejeboliger, køber ca. 1.000 m
2
 grundareal af matr. nr. 11 c, af Elling Sogns 

Menighedsråd.  

  

Der er tale om et areal langs med Strandgårdens nordskel, som efterfølgende 

sammenlægges med Strandgårdens areal. Erhvervelsen er nødvendig af hensyn 

til gennemførelsen af projektet. 

  

Købesummen er p.t. ikke endeligt aftalt, men den forventes at udgøre ca. 120 kr. 

pr. m
2
, svarende til den i skema B anslåede grundværdi af Strandgårdens arealer. 

Hertil kommer omkostninger ved gennemførelse af udstykningssag mv.  

  

I henhold til lov om almene boliger skal kommunen godkende boligorganisationers 

erhvervelse af fast ejendom.  

  

Endvidere anmoder boligorganisationen om godkendelse af, at afdeling 19 - 

Strandgården - efter færdiggørelsen - sammenlægges med Vesterports afdeling 9, 

med sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.  

  

I henhold til lov om almene boliger skal kommunen godkende sammenlægning af 

almene boligafdelinger.  

 

Indstilling 

Teknisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet, at  

  

       erhvervelsen af grundarealet godkendes, forudsat at prisen ikke væsentligt 

overstiger den i sagsfremstillingen nævnte grundværdi  

       sammenlægningen af afdelingerne godkendes  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2040 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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19.   Ændring af vedtægter for Fonden Sæby Svømmebad for så 

vidt angår grundkapitalens størrelse 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Advokat firmaet Hjulmand & Kaptain, Aalborg, på vegne Fonden 

Sæby Svømmebad, om ændring af fondens vedtægter for så vidt angår 

grundkapitalens størrelse. 

  

Fonden Sæby Svømmebad blev oprindeligt stiftet med en grundkapital på 300.000 

kr. Grundkapitalen blev udvidet med et anlægstilskud på 49.538.336 kr., som den 

tidligere Sæby Kommune ydede til Sæby Svømmebad.  

  

Udvidelse af grundkapitalen med dette beløb skete i henhold til vedtægterne.  

  

Advokat firmaet anfører, at fondens drift nogenlunde løber rundt med et mindre 

positivt resultat. På grund af benyttelsen sker der et vist slid, som 

regnskabsmæssigt skal afskrives hvert år. Denne regnskabsmæssige afskrivning 

overstiger fondens overskud. 

  

Det betyder regnskabsmæssigt, at fondens grundkapital årligt bliver mindre og at 

der hvert år skal laves en nedskrivning og anmeldelse herom til Erhvervs - og 

Selskabsstyrelsen. En sådan foranstaltning medfører unødige omkostninger for 

fonden.  

  

Problematikken har været drøftet med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og fondens 

revisor.  

  

Ifølge fondens vedtægter er det muligt – med tilladelse fra den, der har ydet 

anlægstilskuddet – at ændre vilkåret om, at hele anlægstilskuddet skal være 

grundkapital.  

  

Advokat firmaet foreslår derfor, at grundkapitalen fastsættes til et mindre beløb – 

eksempelvis 20 mio. kr. i alt – således at det beløb, der overstiger 20 mio. kr. udgør 

reserver i fonden. Det forhold, at fondens kapital nedskrives årligt på grund af den 

regnskabsmæssige afskrivning, får derfor ikke indflydelse på grundkapitalen før 

den er afskrevet så meget regnskabsmæssigt, at man kommer under 20 mio. kr.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Økonomiafdelingen anbefaler at gennemføre ændringen for Fonden Sæby 

Svømmebad’s passiver således, at grundkapitalen sænkes til 20 mio. kr. og den 

resterende del af det oprindelige anlægstilskud fra kommunen ændres til at udgøre 

reserver i fonden.  

  

Ændringen er af rent regnskabsteknisk karakter og har ingen indflydelse på 

størrelsen af det kommunale tilskud eller den kommunale økonomi i øvrigt. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1724 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Indstilling 

Med baggrund i omkostningsbesparelsen for fonden indstiller Centralforvaltningen, 

at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at ansøgningen om 

vedtægtsændringen imødekommes.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  
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20.   Udtalelse fra Statsforvaltningen vedrørende Blæksprutten 

ApS - Orienteringssag 

 

Sagsfremstilling 

Den 8. maj 2006 besluttede Frederikshavn Kommune at opsige Blæksprutten som 

leverandør af personlig pleje i Frederikshavn Kommune. Opsigelsen var begrundet 

i misligholdelse af kontrakten. I brev af 24. maj 2006 fra Blæksprutten til 

Frederikshavn Kommune med kopi til statsamtmanden for Nordjylland bestred 

Blæksprutten at der havde været tale om misligholdelse af kontrakten. Byrådet 

meddelte efterfølgende, at man ikke ønskede at genoptage sagen. Herefter 

anmodede Blæksprutten Statsamtmanden for Nordjylland om at rejse en tilsynssag 

mod Frederikshavn Kommune. 6. juli 2006 meddelte Statsamtmanden, at man ikke 

fandt grundlag for at foretage sig videre. Denne afgørelse indklagede Blæksprutten 

for ministeren. der forelå en afgørelse den 31. juli 2008. Heri anmodede 

Velfærdsministeriet Statsforvaltningen om at genoptage behandlingen af sagen.  

  

Ved skrivelse af 11. februar 2009 udtaler Statsforvaltningen følgende:  

Statsforvaltningen Nordjylland finder - på baggrund af sagens oplysninger ikke - at 

der er tilstrækkelig grundlag for at fastslå, at Frederikshavn Kommune i forbindelse 

med den konkrete opsigelse af Blæksprutten ApS i 2006 tilsidesatte den 

forvaltningsretlige lighedsgrundsætning eller fritvalgslovgivningens krav om 

ligebehandling af leverandørerne.  

  

Det er uklart om og i hvilket omfang den kommunale leverandør fik særligt 

systematiserede informationer om modtagne registrerede nødkald i 

bagvagtsystemet, der var forbeholdt den kommunale leverandør, således at der 

derved kan siges at være sket et brud på fritvalgslovgivningens forbud mod 

forskelsbehandling af leverandørerne.  

 

Indstilling 

Til efterretning.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Taget til efterretning. 

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Afgørelse til Byrådet fra Statsforvaltningen (dok.nr.15545/09) 

Bilag 2 - Kommentarer fra advokat Lett i.f .t. udtalelse fra Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende 

Blæksprutten ApS (dok.nr.17197/09) 

Bilag 3 - Velfærdsministeriet - Frederikshavn Kommunes opsigelse af kontrakt med 

Blæksprutten (dok.nr.536228/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10536 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: alsr 

 Besl. komp: BR 
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21.   Kultur- og Fritidsudvalgets område - Frigivelse af 

anlægsmidler 2009 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavns Kommunes budget for 2009-2012 er der på 

investeringsoversigten for Kultur- og Fritidsudvalget afsat anlægsmidler til 

anlægstilskud indenfor folkeoplysningsområdet. Anlægsmidlerne beløber sig til 

922.000 kr. årligt. 

  

Anlægsmidlerne fordeles til foreninger efter ansøgning en gang årligt og 

ansøgningsfristen er fastsat til 1. september 2009.   

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget og 

Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver det afsatte rådighedsbeløb  på 

922.000 kr. til anlægstilskud under Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

Godkendt.  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1251 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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22.   Forslag fra SF om nej til flere spillehaller 

 

Sagsfremstilling 

Brian Pedersen, Søren Visti Jensen og Paul Rode Andersen (alle F) har bedt om at 

få følgende optaget på byrådets dagsorden:  

  

”NEJ TIL FLERE SPILLEHALLER I FREDERIKSHAVN  

  

På byrådsmødet den 28. januar afviste Borgmesteren at sætte følgende forslag fra 

SF til afstemning:  

  

"Byrådet ønsker ikke at give tilladelse til flere spillehaller i Frederikshavn".  

  

Vi  genfremsætter hermed forslaget.” 

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. februar 2009 

SF’s forslag kom til afstemning. 

For stemte 4:  

Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti Jensen (F), Peter E. 

Nielsen (C) 

  

Imod stemte 24:  

Erik Sørensen (A), Birgit S. Hansen (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Ole 

Rørbæk Jensen (A), Knud Hjørnholm (A), Irene Hjortshøj (A), Birthe Marie Pilgaard 

(A), Jørn Erik Larsen (A), Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Anders 

Starberg Pedersen (A), Steen Jensen (A), Hanne Welander (A), Palle Thomsen 

(A), Jytte Schaltz (A), Steen Jørgensen (T), Hans Rex Christensen (V), Jens Ole 

Jensen (V), John Christensen (V), Inger Støtt (V), Lars M. Møller (V), Mogens Brag 

(V), Anders Broholm (V), Per Nilsson (V).  

  

Forslaget blev ikke godkendt, flertallet tilslutter sig Plan- og Miljøudvalgets 

administrationsgrundlag.  

  

Fraværende: Bjarne Kvist, Hans Jørgen Kaptain og Frode Thule Jensen.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/965 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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23.   Salg af Grenen Camping 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/4025 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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24.   Tilbageskødning af arealer til skicenter og 2 boligparceller  

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/207 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Hans Jørgen Kaptain 
   

      

John Christensen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Per Nilsson 
   

      

Brian Pedersen 
   

      

Jytte Schaltz 
   

      

Steen Jensen 
   

      

Bruno Müller 
   

      

Irene Hjortshøj 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

      

Erik Sørensen 
   

 

      

Hans Rex Christensen 
   

      

Inger Støtt 
   

      

Anders Broholm  
   

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Palle Thomsen 
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

      

Jørn Erik Larsen 
   

      

Knud Hjørnholm  
   

      

Birgit S. Hansen 
   

 

      

Jens Ole Jensen 
   

      

Lars M. Møller 
   

      

Mogens Brag 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

      

Steen Jørgensen 
   

      

Hanne Welander 
   

      

Anders Gram Mikkelsen 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Bjarne Kvist 
   

 

 
 


