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1. Handicappolitik for Frederikshavn Kommune, 20092011
Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd vedtog 28. maj 2008 en Socialplan for
handicapområdet. Med Socialplanen blev det vedtaget, at det skulle
udarbejdes en konkret handicappolitik for hele Frederikshavn Kommune.
Handicaprådet fik til opgave at stå for udarbejdelsen af politikken og
nedsatte efterfølgende en arbejdsgruppe i august 2008, der skulle styre

Åben sag

processen omkring udarbejdelse af politikken.
Handicaprådet valgte i forbindelse med udarbejdelsen af politikken at
afholde høringsseminar for borgere, handicaporganisationer, politikere og
medarbejdere i kommunen. Her fremgik det tydeligt, at nøglebudskaberne

Sagsnr: 08/8677
Forvaltning: SSAF
Sbh: anli
Besl.
komp: SOU/BUU/KFU/SUU/ABM/TU/PMU/ØU/BR

til Frederikshavn Kommune på handicapområdet er: Koordination,
samarbejde, information og sammenhæng i livsforløb.
På baggrund af dette arbejde har Handicaprådet udformet et endeligt
udkast til en konkret handicappolitik for hele Frederikshavn Kommune.
Handicappolitikken består af 10 indsatsområder:
1.

Mulighed for boliger efter behov

2.

Mulighed for dagtilbud efter behov

3.

Individuel st øtte og hjælpemuligheder

4.

Inklusion i arbejdslivet

5.

Undervisning/uddannels e for alle

6.

Alle skal have adgang til fritids-, idræts- og kulturtilbud

7.
8.

Tilgæ ngelighed og reel bevægelsesfrihed
Samarbejde og medindflydelse

9.

Sammenhæng i indsatsen

10. Information og kommunikation
Til hvert indsatsområde knytter sig en målsætning, en række delmål, en
konkretisering af initiativer, som iværksættes for at opfylde målsætning og
delmål samt angivelse af, hvem der er ans varlige for gennemførelsen af
initiativerne.
Til initiativerne er tilføjet en kategori af ”vil -gerne” initiativer. ”Vil-gerne
initiativerne” skal opfattes som de politiske udvalgs idébank til, hvor der
kan sættes yderligere ind. Til ”vil -gerne” initiativerne er der derfor endnu
ikke angivet ans varlige. En stor andel af ”vil-gerne-initiativerne” er
fremkommet på høringsseminaret om handicappolitikken, hvor brugere,
pårørende, medarbejdere, organisationsrepræsentanter og politikere
deltog i drøft elsen af fremtidens handicappolitik.
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Hensigten er, at ”vil-gerne-initiativerne” i løbet af indevæ rende
handicappolitiks to-årige periode kommer til at indgå i de prioriteringer,
som de politiske udvalg og de enkelte forvaltninger gør sig indenfor deres
ans varsområde.
Forudsæ tninger for politikken
Til grund for politikken ligger en række forudsætninger, som skal sikre
implementeringen af handicappolitikken:
For at styrke Handicaprådets position som det organ, der
varetager handicappolitiske spørgsmål i bredeste forstand i
Frederikshavn K ommune placeres Handicaprådet organis atorisk
centralt - gerne under borgmesteren
For at sikre at Frederikshavn Kommune er og fortsætter med at
være en frontkommune på handicapområdet ansættes der en
centralt placeret handicapkonsulent i kommunen.
Handicapkonsulentens opgaver bliver at implementere og følge op
på Handicappolitikken, være det bindende led i kommunens
handicapindsatser, sikre t værsektoriel og t væ rfaglig koordinering
både internt og i samarbejde med organisationer, foreninger og
erhvervsliv, arbejde med informationsinds atsen på forskellige
niveauer og fungere som den ene relevante indgang til
Frederikshavn K ommune i alle spørgsmål vedrørende
handicapområdet
Samtidig med ansættelsen af en handicapkonsulent anb efaler
Handicaprådet, at der oprettes et koordineringsteam på t værs af
afdelinger og sektorer. Til koordineringsteamet udpeges en række
nøglepersoner, som samtidig udgør handicapk onsulentens
net væ rk ud i forvaltninger og afdelinger
Handicappolitiske konsek venser indføres konsek vent i skabelonen
for sagsfremstillinger. på den måde sikres det, at det
handicappolitiske perspektiv er til stede i forhold til alle de
beslutninger, der træ ffes i kommunen
Handicaprådet anbefaler, at
det endelige udkast til handicappolitikken vedtages
Handicaprådet organisatorisk placeres centralt under
borgmesteren
der ansættes en handicapkonsulent som refererer til
Handicaprådet
der indføres "handicappolitiske konsek vens er" i skabelonen for
sagsfremstillinger til de politiske udvalg
Supplerende sagsfremstilling fra Teknisk Forvaltning
I Frederikshavn Kommunes Handicappolitik foreslås en række initiativer
for at fremme tilgængelighed og reel bevæ gelses frihed. Teknisk
Forvaltning vil sikre, at disse initiativer indarbejdes i anlægsprojekter.
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Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at sagen
drøftes.
Børne- og Kulturforvalt ningen indstiller, at Handicappolitikken anbefales
overfor byrådet.
Teknisk Forvaltning indstiller, at udkast til Frederikshavn Kommunes
Handicappolitik godk endes.
Beslutning i Socialudvalget 11. februar 2009
Det indstilles til Byrådets godkendelse, at Handicaprådets anbefalinger
følges, dog med den ændring, at handicapkonsulenten skal væ re
ressourc eperson for Handicaprådet.
Fraværende: Bruno Müller
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget 2. marts 2009
Anbefales godkendt.
Fraværende: Brian Pedersen
Beslutning Sundhedsudvalget 3. marts 2009
Den indholdsmæssige del af Handicappolitikken anbefales. Den
organisatoriske del overlades til byrådet
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget 4. marts 2009
Anbefales.
Beslutning Børne- og Ungdom sudvalget 5. marts 2009
Anbefaler forslaget, dog således at de organisatoirske konsek venser
afgøres af byrådet
Beslutning Tekni sk Udvalg 5. marts 2009
Indstillingen tiltrådt. Området bør placeres under et fagudvalg.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget 10. marts 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009
Anbefales med følgende bemæ rkninger:
at ansættelse af en handicapkonsulent henvises til behandling
under budgetlægningen for 2010
at Handicaprådet organisat orisk placeres under Socialudvalget
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Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Økonomiudvalgets indstilling godkendt med den tilføjelse, at
Handicaprådet organisatorisk placeres under Socialudvalget indtil videre.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og
Knud Hjørnholm
Bilag
Tilrettet udkast til handicappolitik den 190109 (dok.nr.5508/09)
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2. Forretningsplan for Energibyen Frederikshavn
Sagsfremstilling
Energibyen Frederikshavn er et erhvervs fremme - og udviklingsprojekt, som har sat
sig som mål at et geografisk afgrænset område omkring byen Frederikshavn skal
være 100 procent forsynet med vedvarende energi i 2015.
For at belyse, hvordan Energiby en kan realisere sit mål er der udarbejdet en
forret ningsplan for Energibyen Frederikshavn. Forretningsplanen definerer
retningslinjer, præsenterer virk emidler og vurderer forskellige konsek venser ved

Åben sag

gennemførelse af projektet.

Sagsnr: 08/785
Forvaltning: TF
Sbh: mijn
Besl. komp: BR

En komprimeret udgave af forretningsplanen er vedlagt dette dok ument som bilag
1. Bestyrelsen for Energiby en Frederikshavn anbefaler forretningsplanen til
godkendelse af Frederikshavn Byråd.
Som det fremgår, er der tre væsentlige problemstillinger, som kræ ver en afklaring
forinden projektet kan realiseres. Dette er:
1.

P rincipielt valg af overordnet energistruktur.

2.

Den politiske forankring af projektet.

3.

Den fremtidige finansiering af Energibysekretariatet.

For så vidt angår valget af overordnet energistruktur indeholder forretningsplanen
en det aljeret gennemgang af de kombinerede muligheder ved anvendelse af tre
hovedenergityper, nemlig vindenergi, affaldsforbrænding og biomasse.
Forretningsplanen har været behandlet i bestyrelsen for E nergibyen Frederikshavn,
og man anbefaler herfra forretnings planens valg af energisystem.
Men hensyn til forankring af projektet i den kommunale organisation, er denne på
det administrative plan i Tek nisk Forvaltning, men der skal tages stilling til det
politiske referenceforhold.
Der skal til driften af Energibyens sekretariat netto anvendes 3 mio. kr. årligt. Dette
beløb er hidtil og i 2009 finansieret ved indgåelse af særlige kont rakter med
Frederikshavn Forsyning A/S. Denne finansieringsform vil fra 2010 og frem væ re
sårbar, idet der på energiområdet sker en løbende tilpasning af de
aktivit etsrammer, som forsyningerne skal holde sig inden for. Derfor vil det af
hensyn til projektets videre fremdrift være nødvendigt, at der træffes beslutning om
finansieringen fra 2010 og fremefter.
Juridi ske konsekvenser
Ingen.
Økonomi ske konsekvenser
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Nettoudgift til drift af sekretariatet for Energibyen Frederikshavn er 3 mio. kr. Denne
udgift konteres i 2009 i samarbejde med, og efter kontrakt med, Forsyningen A/S.
Planmæssige konsekvenser
For at Energibyen Frederikshavns målsætning kan realiseres, skal dens scenarier
for omlægning til 100 procent vedvarende energi integreres i fremtidig kommunal
planlægning.
Omlægning af Energiby ens energiforbrug omfatter anvendelsesområderne el- og
varmeforbrug, samt tilvejebringelse af muligheden for omlægning af en nærmere
specificeret transportsektor til bæredygtige brændsler.
Kortlægning af Energiby ens nuværende energiforbrug har gjort det muligt at
udarbejde en opgørelse over behovet for omlægning til vedvarende energi, fordelt
på de forskellige vedvarende energikilder. Det er indlysende, at d et nuvæ rende VEscenarie (vedvarende energiløsninger) kan ændre sig, både hvad angår valg af
scenarier og st ørrelse, bl.a. på grund af en hastig teknologisk udvikling på området.
Ligeledes vil de øvrige ydrepåvirkninger såsom ændring af statslige politikker på
energiområdet, herunder ændringer af gældende energiafgiftssystemer, påvirke
Energibyens valg af indsatsområder og prioritetsrækkefølgen af Energibyens VE scenarier.
Det bemæ rkes, at Energibyens målsætning stemmer fuldt overens med statens
overordnede Klima- og Energiplanlæ gning, hvori delmål såsom reduceret
miljøbelastning, uafhæ ngighed af fossile brændsler samt energispareindsats
indgår. Bilag 2 angiver eksempler på, hvilke planmæssige konsek venser, der kan
forventes ved gennemførelse af Energibye ns scenarier.
Miljømæssige konsekvenser
Ved beregning af de miljømæssige konsek venser tages der udgangspunkt i
Energibyens kortlagte energiforbrug for år 2007. Det bemærk es, at iagttagelse af
følgende beregninger på reduktion af CO 2 - emissioner er baseret på følgende
forudsætninger:
1.

Varmeproduktion, baseret på affald betragtes som værende
emissionsneutral, idet affald i henhold til Energistyrelsens opgørelser
betragtes som bæredygtigt bræ ndsel.

2.

De anvendte emissionsnøgletal stammer fra Energistyrelsen, beregnet
efter 200 % -metoden.

Kortlægning af Energiby ens forbrug viser, at der i dag anvendes 623 GWh fossilt
brændsel til dækning af el- og varmeforbrug samt transport. Det samlede
energiforbrug produceres på basis af følgende fossile brændsler:
Kul: 135 GWh, s varende til 485.996 Gj til elproduktion ved elnet udveksling.
Naturgas: 310 GWh, s varende til 1.115.991 GJ til el- og varmeproduktion samt
decentral opvarmning.
Fyringsolie: 13 GWh, s varende til 46.800 GJ til decentral opvarmning.
Motor, benzin og dieselolie: 165 GWh, s varende til 593.995 GJ til dækning af
transport.
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Ved 100 procent omlægning til vedvarende energi i 2015 vil Energibyen kunne
reducere sin brutto CO2-emission ved omlæ gning af følgende fossile bræ ndsler til
vedvarende energi:
Kul

46.169,63 tons CO2/år

Naturgas

63.365,97 tons CO2/år

Fyringsolie

3.463, 00 tons CO2/år

Trans port
I alt

46.658,65 tons CO2/år
159.657,25 tons CO2/år

Omlægning til vedvarende energi vil naturligvis medføre reduktion af andre
skadelige emissioner såsom SO2, NOx, Fluorgasser, ozon CFC, HCFC og partikler,
som ikke er opgjort.
Organisatori ske konsekvenser
Sekretariatet for Energibyen Frederikshavn er en integreret del af den kommunale
organisation, placeret under teknisk direktør.
Personalemæssige konsekvenser
Sekretariatet for Energibyen Frederikshavn beskæftiger en direkt ør, en
projektleder, en kommunikationskoordinator og en halv sekretærfunktion, i alt 3,5
mandeår.
Indstilling
Direktionen indstiller, at
Frederikshavn Byråd tiltræder forretningsplanens valg af overordnet
energisystem, idet denne herefter danner baggrund for de videre
planlægnings- og investeringsmæssige beslutninger omkring Energibyen
Frederikshavn
der tages stilling til den politiske forankring af projektet
der tages stilling til finansieringen af Energibyens sekretariat fra 2010 og
frem
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Forretningsplanen blev godkendt.
Projekt Energibyen Frederikshavn plac eres organisatorisk under Økonomiudvalget.
Finansieringen indgår i budgetlægningen for 2010.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
Bilag
Bilag 1 - Forretningsplan Energibyen Frederikshavn - 1.pdf (dok.nr.15883/09)
Bilag 2 - Eksempler på konsekvenser ved realisering.pdf (dok.nr.14968/09)
Bilag 3 - Fondsbestyrels en Energibyen Frederikshavn.pdf (dok.nr.14969/09)
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3. Forslag til Lokalplan FRE.11.01.02, Niels Juelsvej 6,
Frederikshavn
Sagsfremstilling
Med baggrund i beslutning i Plan - og Miljøudvalget den 3. juni 2008 om at
muliggøre anvendelse af ejendommen Niels Juels Vej 6, Frederikshavn, til tæt lav
boligbyggeri, er der udarbejdet forslag til lokalplan, der vil muliggøre den æ ndrede
anvendelse.

Åben sag
2

Lokalplanforslaget omfatter et areal på 2354 m , der grænser op til Niels Juels Vej
mod vest, Ollendorffs vej mod nord og mod øst og syd til traditionelle
parcelhusk varterer. Arealet har tidligere været anvendt til havecenter.

Sagsnr: 08/15776
Forvaltning: TF
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Lokalplanforslaget udstikker retningslinjerne for opførelse af 7 tæt lave boliger på
2

minimum 300 m grunde og med en bebyggelsesprocent på 30. Formålet er dels at
fastlægge arealanvendelsen til helårsboliger dels at sikre, at ny bebyggelse i
arkitektur, materialer og farver udformes således, at den får præ g af en
sammenhængende bebyggelse og udføres med respekt for de omkringliggende
bebyggelser.
Der er i lokalplanforslaget indføjet krav om at bebyggelsen som minimum opføres
som lavenergibebyggelse klasse 1.
Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget der konkludere, at der i
henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en
miljøvurdering af forsalget.
Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslag til Lokalplan FRE.11.01.02 Niels Juels Vej
6 udsendes i offentlig debat.
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. marts 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009
Anbefales.
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Godkendt.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
Bilag
Forslag til Lokalplan FRE.11.01.02 Niels Juels Vej 6 (dok.nr.19020/09)
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4. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE. 16.05.01, Koldenå
erhverv, Frederikshavn
Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan FRE.16.05.01 har i perioden fra den 3. december 2008 til den
28. januar 2009 været fremlagt til offentlig debat. Der er indkommet 2
indsigelser/bemæ rkninger til forslaget.
Teknisk Forvaltning har beskrevet og vurderet indsigelser/bemærkningerne i det

Åben sag

indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen.
Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplan FRE 16. 05.01 fremsendes til byrådet

Sagsnr: 00/1069
Forvaltning: TF
Sbh: FIRA
Besl. komp: PMU/ØU/BR

med henblik på endelig vedt agelse med de i indsigelsesnotatet foreslåede
ændringer.
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. marts 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009
Anbefales.
Peter E. Nielsen ønsker ikke, at matrikel nr. 4G indgår i lokalplanen.

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Godkendt.
Peter E. Nielsen ønsker ikke, at matrikel nr. 4G indgår i lokalplanen.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
Bilag
Bilag 1 - Lokalplan FRE.16.05.01 Koldenå Erhverv (dok.nr.21718/09)
Bilag 2 - Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE. 16.05.01 Koldenå erhverv (dok.nr.19342/09)
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5. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.4.109.0, Strandgården,
Sæby
Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget for sommerhusområdet Strandgården i Sæby har været udsendt
til offentlig debat i perioden fra den 3. december 2008 til den 28. januar 2009,
hvilket har givet anledning til indsigelser og bemæ rkninger fra ejere i området og
naboer til området, som det fremgår af indsigelsesnot at af 9. februar 2009.

Åben sag
Lokalplanen omfatter et 14,9 ha stort sommerhusområde beliggende ca. 2 km nord
for Sæby Havn. Området afgrænses mod nord af et nyt boligområde Sæby Strand,
mod øst af Kattegat, mod syd af andre sommerhusområder og mod vest af Nordre
Strandvej. Lokalplanen er udarbejdet på foranledning af sommerhus foreningen

Sagsnr: 08/2404
Forvaltning: TF
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Strandgården til erstatning for en sommerhusdeklaration fra 1964 for området.
Lokalplanforslaget indeholdt e krav om at ny bebyggelse skulle opføres som
lavenergibebyggelse. Som en konsek vens af at dette krav blev udtaget i en
lokalplan for en ny sommerhusbebyggelse ved Ålbæk (SKA.233.S) med
begrundelse i af lavenergibebyggelse ikke er defineret for sommerhusbebyggels e,
foreslås kravet også udtaget af denne lokalplan. Nærvæ rende lokalplan omfatter et
udbygget område med begrænset nybyggeri.
Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplan SAE 4.109.0 fremsendes til byrådet til
endelig vedtagelse, idet lokalplanen foreslås ændret som foreslået i
indsigelsesnotatet, herunder udtagning af krav om lavenergibebyggelse.
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. marts 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009
Anbefales.
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Godkendt.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
Bilag
Bilag 1 - Lokalplan SAE.4.109.0 Strandgården, Sæby (dok.nr.18979/09)
Bilag 2 - IndsigelsesnotatStrandgården.pdf (dok.nr.23164/09)
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6. Forslag til tillæg til spildevandsplan for Sæby Strand
Sagsfremstilling
Med nærværende forslag til tillæg til spildevandsplanen skal en del af Sæby Strand
kloakopland (A 02) separatkloakeres i forbindelse med en byggemodning af et
område, hvor anvendels en af området ændres fra campingplads til helårsbeboelse.
Campingpladsen samt en ejendom (Frederikshavns vej 90), som grænser op til
campingpladsen, har hidtil væ ret spildevandskloak eret. Fremover skal spildevandet
fra dette område og Frederikshavns vej 90 afledes til Sæby Renseanlæg, og
regnvandet skal afledes gennem en udløbsledning til Kattegat. Det nye

Åben sag

separatkloakerede område betegnes kloakopland (A 06).

Sagsnr: 08/10433
Forvaltning: TF
Sbh: leje
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Teknisk Forvaltning forvent er at kunne give disse tilladels er på baggrund af
konkrete ans øgninger fra Kloakforsyningen.
Den valgte løsning er blevet miljøscreenet. Screeningen viser, at ændringen af
projektet ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.
Efter byrådets godkendelse af forslaget, skal dette offentliggøres i en periode på 8
uger, hvori der er mulighed for at komme med bemæ rkninger/indsigelser til
tillægget. Hereft er skal byrådet vedtage tillægget endeligt.
Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at
forslaget til spildevandsplantillæg godkendes
sagen fremsendes til Økonomiudvalget og by rådet til godkendelse
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. marts 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009
Anbefales.
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Godkendt.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
Bilag
Forslag til spildevandstillæg for Sæby Kommune 2000-2012 for helårsbeboelse ved Sæby
Strand (dok.nr.21664/09)
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7. Byggesagsgebyrer - ændrede takster og opdeling pr. 1. april
2009 som følge af ændring af byggeloven
Sagsfremstilling
Ændring af byggeloven medfører dels at opkræ vning af gebyrer for byggesager
fremover skal opkræ ves ud fra fem forskellige sagstyper, dels at det nu er muligt at
opkræ ve gebyr for byggesager på avls- og driftsbygninger til landbrug. Intentionen
med denne ændring er, at geby rstørrelsen i højere grad skal afspejle den
arbejdsbyrde det er for forvaltningen at behandle sager indenfor de enkelte

Åben sag

kategorier. Kommunen er blevet reduceret i bloktilskuddet, på baggrund af at der
kan opkræ ves gebyr for landbrug
I det vedlagte forslag til inddeling og takster er der dels taget hensyn til lovens

Sagsnr: 09/2924
Forvaltning: TF
Sbh: hald
Besl. komp: PMU/ØU/BR

intentioner, dels søgt en løsning, som giver Frederikshavn K ommune det samme
provenu, som allerede er indarbejdet i budget 2009.
Konkret betyder dette, at gebyrerne for anmeldelser af bl. a. garager og carporte,
samt gebyrerne på ny-, om- og tilbygning af enfamiliehuse fastholdes på det
hidtidige niveau.
De nuvæ rende gebyrer for antennemaster, fritstående skilte mv. udbredes til også
at omfatte faste konstruktioner ved landbrugsejendomme (f.eks. gylletanke, anlæg
til husdyrgødning og siloer).
Erhvervsbyggerier, landbrugsbyggeri, institutioner og etagebyggeri opdeles
fremover i to kategorier, nemlig ”by ggeri af begrænset kompleksitet” og ”Øvrige
erhvervs og etagebyggerier”. Den første kategori skal kun sagsbehandles i forhold
til Bygningsreglementets kap. 2 (Bebyggelsesregulerende bestemmelser og
planforhold), samt kap. 5 (brandforhold). Den anden kateg ori skal behandles i
forhold til alle kapitlerne i Bygningsreglementet, og sagsbehandlingen af disse vil
derfor væ re mere omfattende og tidskræ vende.
Juridi ske konsekvenser
Alle byggesager, hvor det indsendte materiale er fyldesgørende, som er modtaget
inden 1. april 2009, vil blive behandlet efter de eksisterende takster. De sager hvor
der skal indhent es yderligere materiale, og hvor materialet først indkommer efter
den 1. april, vil skulle betale efter den nye takst.
Økonomi ske konsekvenser
Teknisk Forvaltning er blevet negativt DUT-kompenseret i forbindelse med
indførelsen af muligheden for at opkræ ve gebyrer på avls - og driftsbygninger med i
alt 81.906 kr. årligt.
Beregningerne er foretaget med en forvent ning om at antallet af byggesager vil
falde med ca, 20 % i forhold til 2008.
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Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at t akster for byggesagsgebyrer indstilles til
godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet, således at de kan træde i kraft 1. april
2009.
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. marts 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009
Anbefales.
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Godkendt.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
Bilag
Bilag 1 - Gebyrforslag- endelig udgave (dok.nr.21293/09)
Bilag 2 - Takster - byggesagsgebyr (dok.nr.538089/08)
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8. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om godkendelse
af salg af fælleslokale på Sæby Plejecenter
Sagsfremstilling
Frederikshavn B oligforening s øger om godkendels e af salg af Sæby Plejecenters
fælleslokale.
Sæby Plejecenter er beliggende S øndergade 35, Sæby. Fælleslokalet er på 277 m

2

og skal anvendes til dagcenter.
Skattecenter Aalborg har den 17. februar 2009 besigtiget fælleslokalet og har
vurderet en salgspris på 1. 259. 000 kr. som et passende udtryk for handels værdien.

Åben sag
Sagsnr: 08/16393
Forvaltning: CF
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU/BR

I henhold til § 27 i Lov om almene boliger skal afhændelse af en almen
boligorganisations ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen.
Afhændelse skal ske på grundlag af en vurdering af vurderingsmyndigheden
(Skat). Salgssummen må ikke være lavere end den af vurderingsmyndigheden
ansatte værdi.
Indstilling
Cent ralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der
meddeles Frederikshavn Boligforening tilladelse til at sælge fælleslokalet på Sæby
Plejecenter til en pris på ikke under 1.259.000 kr.
Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009
Anbefales.
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Godkendt.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
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9. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for
Socialudvalgets budgetområde 2009
Sagsfremstilling
På investeringsoversigten er et rådighedsbeløb på 1. 300. 000 kr., anført
til servicearealer på Ros engården i Sæby. Dette beløb ønskes frigivet.
Projektet vil blive gennemført i 2009. Be villingen finansieres af det på budgettet
afsatte rådighedsbeløb.
Indstilling
Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at beløbet på 1.300.000 kr. til
servicearealer på Rosengården i Sæby frigives.

Åben sag
Sagsnr: 09/2901
Forvaltning: SSAF
Sbh: hajk
Besl. komp: SOU/ØU/BR

Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009
Det anbefales overfor byrådet, at beløbet på 1.300.000 kr. til servicearealer på
Rosengården i Sæby frigives.
Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009
Anbefales.
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Godkendt.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
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10. Takster fra skoleåret 2009/2010 - Musikskolen i
Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling
De nuvæ rende musikskoletakster er fastlagt med virkning fra skoleåret 2007/2008.
I takt med den almindelige pris- og lønfremskrivning fremsendes forslag til justering
af musikskoletakster med virkning fra 1. august 2009, dvs. med virkning fra
skoleåret 2009/2010.
I forslaget stiger følgende takster ikke:
Instrumentalundervisning på hold, karruselundervisning, instrumentleje og

Åben sag
Sagsnr: 09/2264
Forvaltning: BKF
Sbh: JAJA
Besl. komp: KFU/ØU/BR

sammenspil / kor – og orkesterdeltagelse for elever, der ikke går til
instrumentalundervisning.
Antallet af forskellige takster for deltagelse i kor bliver mindre, så der herefter er 1
takst for børne - og ungdomskor (200 kr.) og 2 takster for deltagelse i kor for elever
over 25 år alt efter korets størrelse (350 kr. og 650 kr.).
Musikskolen har fortsat et antal fripladser til børn og unge fra økonomisk vanskeligt
stillede familier.
Forslaget til justering af musikskoletakster holder fortsat den samlede elevbetaling
indenfor rammerne af Musikloven.
Justeringen af takster vil betyde, at musikskoletaksterne i Frederikshavn K ommune
fortsat ligger under landsgennemsnittet for musikskoletakster iht. seneste
offentliggjorte statistikker fra Kunststyrelsen.
Musikskolens bestyrelse anbefaler forslaget overfor Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Børne- og Kulturforvalt ningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til
Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende forslag til musikskoletakster
2009-2010.
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009
Godkendt.
Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009
Anbefales.
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Godkendt.
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Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
Bilag
Forslag til musikskoletakster fra skoleåret 2009/2010 (dok.nr.15567/09)
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11. Udnyttelse af ledig låneramme for 2008
Sagsfremstilling
Det fremgår af ”B ekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af
garantier”, at lån skal være optaget senest den 31. marts året efter regnskabsåret.
Økonomiafdelingen har opgjort den uudnyttede låneadgang for regnskabsåret
2008. Den uudnyttede låneadgang er opgjort til 6.950.000 kr.
Ved den endelige opgørelse af de låneberettigede udgifter for 2008, indgår de
udgifter der automatisk er låneadgang til og de udgifter, hvor kommunen har
modtaget dispensationer fra Velfærdsministeriet. Der er også indregnet den
uudnyttede låneadgang vedrørende Skagen Havn.

Åben sag
Sagsnr: 08/9689
Forvaltning: CF
Sbh: ptne
Besl. komp: ØU/BR

For nærmere specifikation henvises til bilag, der er vedlagt sagen.
I henhold til kommunernes finansielle strat egi fremgår det, at byrådet skal træffe
beslutning om lånest ørrelsen samt løbetiden i forbindelse med kommunes
låneoptagelse.
Indstilling
Cent ralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der
optages et lån på 6. 950. 000 kr. med en løbetid på 25 år.
Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009
Anbefales.
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Godkendt.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
Bilag
Låneberettigede udgif ter 2008.- endelig opgørelse (dok.nr.23454/09)
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12. Valg af medlemmer til kredsvalgbestyrelsen i forbindelse
med valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet
Sagsfremstilling
Søndag den 7. juni 2009 skal der afholdes valg af danske medlemmer til EuropaParlamentet.
I henhold til § 16 i Lov om valg af danske medlemmer til Europa-P arlament et
vælges valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere efter reglerne i kapitel

Åben sag

5 i Lov om valg til Folketinget.
Samme dag skal der endvidere afholdes folkeafstemning om ændring af
tronfølgeloven.

Sagsnr: 08/12619
Forvaltning: CF
Sbh: ANAE
Besl. komp: BR

I Velfæ rdsministeriets vejledning af 27. november 2008 er det anført, at der skal
vælges særskilte valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere til
henholds vis valg til Europa-Parlamentet og til folkeafstemningen om ændring af
tronfølgeloven. Der er dog intet til hinder for, at personer, der er medlemmer af
valgbestyrelsen for valg til Europa-Parlamentet i de enkelt e opstillingskredse, tillige
er medlemmer af valgbestyrelsen til folkeafstemningen om ændring af
tronfølgeloven. Det samme gælder personer, der er valgt som valgstyrere eller
tilforordnede vælgere.
Frederikshavn Byråd udpegede i sit konstituerende møde den 6. december 2006
fire medlemmer til valgbestyrelsen vedrørende folketings valg. Der blev samtidig
udpeget stedfortrædere. De fire medlemmer og personlige stedfortrædere er:
Erik S ørensen, formand

Stedfortræ der Birgit Hansen

Birt he Marie Pilgaard

Stedfortræ der Jytte Schaltz

Hans Jørgen Kaptain

Stedfortræ der Jens Ole Jensen

Bjarne K vist

Stedfortræ der Jørn Larsen

Frederikshavn Kommune og Læs ø Kommune udgør 1. kreds i Nordjyllands
Storkreds - ”Frederikshavnkredsen”.
Kreds valgbestyrelsen består af fire medlemmer udpeget af Frederikshavn Byråd og
fire medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen på Læsø.
Frederikshavn K ommune er kredskommune.
Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en
næstformand for valgbestyrelsen. I opstillingskredse, hvor flere kommuner indgår
helt eller delvis, vælges næstformanden af kommunalbestyrelsen i kredskommunen
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blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen. Næstformanden varetager
formandshvervet, hvis formanden har forfald.
I forbindelse med folketings valget den 13. november 2007 udpegede Frederikshavn
Byråd Hans Jørgen Kaptain som næstformand for kreds valgbestyrelsen.
Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige
opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.
Indstilling
Det indstilles, at
de anførte byrådsmedlemmer og personlige stedfort rædere vælges til at
indgå i kreds valgbestyrelsen ved valg af danske medlemmer til Europa Parlamentet
Hans Jørgen Kaptain vælges som næstformand i kreds valgbestyrelsen

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Godkendt.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
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13. Valg af medlemmer til kredsvalgbestyrelsen i forbindelse
med folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven
Sagsfremstilling
Søndag den 7. juni 2009 skal der afholdes Folkeafstemning om ændring af
tronfølgeloven.
I henhold til § 97 i Lov om valg til Folketinget vælges valgbestyrelser, valgstyrere og
tilforordnede vælgere i forbindelse med folkeafstemninger efter reglerne i kapitel 5 i

Åben sag

Lov om valg til Folketinget.
Samme dag skal der endvidere afholdes valg af danske medlemmer til EuropaParlamentet.

Sagsnr: 08/12619
Forvaltning: CF
Sbh: ANAE
Besl. komp: BR

I Velfæ rdsministeriets vejledning af 27. november 2008 er det anført, at der skal
vælges særskilte valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere til
henholds vis valg til Europa-Parlamentet og til folkeafstemningen om ændring af
tronfølgeloven. Der er dog intet til hinder for, at personer, de r er medlemmer af
valgbestyrelsen til valg til Europa -Parlamentet i de enkelt e opstillingskredse, tillige
er medlemmer af valgbestyrelsen til folkeafstemningen om ændring af
tronfølgeloven. Det samme gælder personer, der er valgt som valgstyrere eller
tilforordnede vælgere.
Frederikshavn byråd udpegede i sit konstituerende møde den 6. december 2006
fire medlemmer til valgbestyrelsen vedrørende folketings valg. Der blev samtidig
udpeget stedfortrædere. De fire medlemmer og personlige stedfortrædere er:
Erik S ørensen, formand

Stedfortræ der Birgit Hansen

Birt he Marie Pilgaard

Stedfortræ der Jytte Schaltz

Hans Jørgen Kaptain

Stedfortræ der Jens Ole Jensen

Bjarne K vist

Stedfortræ der Jørn Larsen

Frederikshavn K ommune og Læsø Kommune udgør 1. kreds i Nordjyllands
Storkreds - ”Frederikshavnkredsen”.
Kreds valgbestyrelsen består af fire medlemmer udpeget af Frederikshavn Byråd og
fire medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen på Læsø.
Frederikshavn K ommune er kredskommune.
Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en
næstformand for valgbestyrelsen. I opstillingskredse, hvor flere kommuner indgår
helt eller delvis, vælges næstformanden af kommunalbestyrelsen i kredskommunen
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blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen. Næstformanden varetager
formandshvervet, hvis formanden har forfald.
I forbindelse med folketings valget den 13. november 2007 udpeg ede
Frederikshavn Byråd Hans Jørgen Kaptain som næstformand for
kreds valgbestyrelsen.
Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige
opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.
Indstilling
Det indstilles, at
de anførte byrådsmedlemmer og personlige stedfort rædere vælges til at
indgå i kreds valgbestyrelsen ved folkeafstemning om ændring af
tronfølgeloven
Hans Jørgen Kaptain vælges som næstformand i kreds valgbestyrelsen
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Godkendt.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
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14. Valg af valgstyrere i forbindelse med valg af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet
Sagsfremstilling
Søndag den 7. juni 2009 skal der afholdes valg af danske medlemmer til EuropaParlamentet.
I henhold til § 16 i Lov om valg af danske medlemmer til Europa Parlamentet
vælges valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere efter reglerne i kapitel

Åben sag

5 i Lov om valg til Folketinget.
Samme dag skal der endvidere afholdes folkeafstemning om ændring af
tronfølgeloven.

Sagsnr: 08/12619
Forvaltning: CF
Sbh: ANAE
Besl. komp: BR

I Velfæ rdsministeriets vejledning af 27. november 2008 er det anført, at der sk al
vælges særskilte valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere til
henholds vis Europa-Parlaments valget og til folkeafstemningen om ændring af
tronfølgeloven. Der er dog intet til hinder for, at personer, der er medlemmer af
valgbestyrelsen til valg til Europa-Parlamentet i de enkelt e opstillingskredse, tillige
er medlemmer af valgbestyrelsen til folkeafstemningen om ændring af
tronfølgeloven. Det samme gælder personer, der er valgt som valgstyrere eller
tilforordnede vælgere.
Byrådet vælger for hvert afstemningsområde mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at
forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.
Valgstyrere vælges ved forholdstals valg under eet blandt de vælgere, der har
bopæl i kommunen.
En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer.
Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for
hvert afstemningsområde.
Formændene vælges ved forholdstals valg.
Valgstyrerne fører en afstemningsbog, hvori indføres alle væsentlige oplysninger
om afstemningen i afstemningsområdet samt resultatet heraf. Velfæ rdsministeren
fastsætter nærmere regler om afstemningsbogens indhold og udformning.
Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede
vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter
reglerne i lov om kommunernes styrelse.
Der skal vælges valgstyrere til Frederikshavn Kommunes 22 afstemningsområder.
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Indstilling
Det indstilles, at
der vælges 5 valgstyrere til hvert af kommunens afstemningsområder
der i hvert afstemningsområde vælges en formand for valgstyrerne

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Følgende er valgt:
Afstemnings område Skagen:
- Hans Rex Christensen, V (formand)
- Bjarne K vist, A
- Inger Støtt, V
- Irene Hjortshøj, A
- Hanne Heilmann, F
Afstemningsområde Hulsig:
- Hanne Welander, A (formand)
- Niels Chr. Larsen, A
- Ingolf Hedegaard, F
- Anni Norsk, V
- Pia Karlsen, V
Afstemningsområde Ålbæk:
- Birthe Marie Pilgaard, A (formand)
- Per Nilsson, V
- Peter E. Nielsen, C
- Søren Kjellberg, A
- Vita Lillelund, V
Afstemningsområde Jerup:
- Paul Rode Andersen, F (formand)
- E va Birgitta Fiedler, A
- Gunnar Sørensen, O
- Bjarne Møller, V
- Frands Eising, V
Afstemningsområde Elling:
- Palle Thomsen, A (formand)
- Helle Pedersen, A
- Ida Skov, Enhedslisten
- Hans Ulrik Vadmann, V
- Bent Christensen, V
Afstemningsområde Strandby:
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- Steen Jørgensen, Kommunelisten (formand)
- Preben Hjørnet, V
- Bjørn Danielsen, A
- Leo S vendsen, A
- Hanne Lundholm, C
Afstemningsområde Frederikshavn Nord:
- John Christens en, V (formand)
- Villy Møller, C
- Henning Pedersen, A
- Gret e Næser, A
- Jan Andersen, F
Afstemningsområde Frederikshavn Midt:
- Erik Sørensen, A (formand)
- Anders Broholm, V
- Anna Lise Munk Pajhede, A
- Kim Dalsager. A
- Erik Christensen, V
Afstemningsområde Syd:
- Jens Hedegaard Kristensen, A (formand)
- Jens Ole Jensen, V
- Brian Kjær, A
- Anders Gram Mikkelsen, A
- Kirsten Christensen, V
Afstemningsområde Ravns høj:
- Jørn Larsen, A (formand)
- Charlotte Strandbygaard, Enhedslisten
- Ninna Kaigaard Boisen, V
- Bente Mølbak, V
- Henny Thomsen, V
Afstemningsområde Gærum:
- Jytte Schaltz, A (formand)
- Stig Lundbo, A
- Jens Chr. Larsen, V
- Jens Mølbak, V
- Lene Christensen, V
Afstemningsområde Sæby:
- Hans Jørgen Kaptain, V (formand)
- Birgit Hansen, A
- Bent Heironymus Pedersen, A
- Bente Schultz-Larsen, V
- Henning Bak, Kommunelisten
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Afstemningssted Brønden:
- Lars M. Møller, V (formand)
- Jørgen E. Helledie, A
- Poul Hermansen, Folkebevægelsen mod EU
- Lone Elneff Sørensen, O
- Finn Jensen, V
Afstemningssted Dybvad:
- Anders Starberg Pedersen, A (formand)
- Hans Jørgen Nygaard, Det Radikale Venstre
- Karl Johansen, A
- Lars Mellemkær, V
- Kirsten Jensen, V
Afstemningssted Hørby:
- Steen Jensen, A (formand)
- Mogens Vestergaard Pedersen, A
- Marianne Etheridge, Det Radikale Venstre
- Ole Jørgensen, V
- Holger Almholt, C
Afstemningssted Præstbro:
- Bjarne Fjordbak, V (formand)
- Jacob Dalsgaard, A
- Per Schmidt, V
- Klaus Mortensen, V
- Inge Lise Djernø, F
Afstemningssted Thorshøj:
- Bruno Muller, A (formand)
- Flemming Hvid Christens en, A
- June Menne, A
- Bjarne Madsen, V
- Hans Krarup Olesen, Kommunelisten
Afstemningssted Understed:
- Brian Pedersen, F (formand)
- Bjarne H. Andersen, A
- Mirian Højmark, A
- Henning Nielsen, V
- Børge Egebak Jensen, V
Afstemningssted Voers å:
- Mogens Brag, V
- Jørgen Tousgaard, A
- Gitte Kjærsgaard, F
- Asger Olsen, Folkebevægelsen mod EU
- Folmer Hansen, V
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Afstemningssted Volstrup:
- Ole Rørbæk Jensen, A (formand)
- Jørgen Rørbæk Henriksen, A
- Peter Jacobsen, V
- Per Holst-Hansen, V
- Erik Vejby, V
Afstemningssted Østervrå:
- Knud Hjørnholm, A (formand)
- Frode Thule Jensen, V
- Danny Munk Andersen, A
- Karl Erik Jepsen, C
- Else Dahl, Kommunelisten
Afstemningssted Lyngså:
- Søren Visti Jensen, F (formand)
- Ralf Steinmeier, A
- Finn Jakobsen, V
- Torben Janum, V
- Henrik Melchiorsen, V
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
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15. Valg af valgstyrere i forbindelse med folkeafstemning om
ændring af tronfølgeloven
Sagsfremstilling
Søndag den 7. juni 2009 skal der afholdes folkeafstemning om ændring af
tronfølgeloven.
I henhold til § 97 i Lov om valg til Folketinget vælges valgbestyrelser, valgstyrere
og tilforordnede vælgere i forbindelse med folkeafstemninger efter reglerne i kapitel

Åben sag

5 i Lov om valg til Folketinget.
Samme dag skal der endvidere afholdes valg af danske medlemmer til EuropaParlamentet.

Sagsnr: 08/12619
Forvaltning: CF
Sbh: ANAE
Besl. komp: BR

I Velfæ rdsministeriets vejledning af 27. november 2008 er det anført, at der skal
vælges særskilte valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere til
henholds vis valg til Europa-Parlamentet og til folkeafstemningen om ændring af
tronfølgeloven. Der er dog intet til hinder for, at personer, der er medlemmer af
valgbestyrelsen til valg til Europa -Parlamentet i de enkelt e opstillingskredse, tillige
er medlemmer af valgbestyrelsen til folkeafstemningen om ændring af
tronfølgeloven. Det samme gælder personer, der er valgt som valgstyrere eller
tilforordnede vælgere.
Byrådet vælger for hvert afstemningsområde mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at
forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningss tedet.
Valgstyrere vælges ved forholdstals valg under eet blandt de vælgere, der har
bopæl i kommunen.
En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer.
Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en formand for valgst yrerne for
hvert afstemningsområde.
Formændene vælges ved forholdstals valg.
Valgstyrerne fører en afstemningsbog, hvori indføres alle væsentlige oplysninger
om afstemningen i afstemningsområdet samt resultatet heraf. Velfæ rdsministeren
fastsætter nærmere regler om afstemningsbogens indhold og udformning.
Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede
vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter
reglerne i lov om kommunernes styrelse.
Der skal vælges valgstyrere til Frederikshavn Kommunes 22 afstemningsområder.
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Indstilling
Det indstilles, at

der vælges 5 valgstyrere til hvert af kommunens afstemningssteder
der i hvert afstemningsområde vælges en formand for valgstyrerne

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Følgende er valgt:
Afstemnings område Skagen:
- Hans Rex Christensen, V (formand)
- Bjarne K vist, A
- Inger Støtt, V
- Irene Hjortshøj, A
- Hanne Heilmann, F
Afstemningsområde Hulsig:
- Hanne Welander, A (formand)
- Niels Chr. Larsen, A
- Ingolf Hedegaard, F
- Anni Norsk, V
- Pia Karlsen, V
Afstemningsområde Ålbæk:
- Birthe Marie Pilgaard, A (formand)
- Per Nilsson, V
- Peter E. Nielsen, C
- Søren Kjellberg, A
- Vita Lillelund, V
Afstemningsområde Jerup:
- Paul Rode Andersen, F (formand)
- E va Birgitta Fiedler, A
- Gunnar Sørensen, O
- Bjarne Møller, V
- Frands Eising, V
Afstemningsområde Elling:
- Palle Thomsen, A (formand)
- Helle Pedersen, A
- Ida Skov, Enhedslisten
- Hans Ulrik Vadmann, V
- Bent Christensen, V
Afstemningsområde Strandby:
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- Steen Jørgensen, Kommunelisten (formand)
- Preben Hjørnet, V
- Bjørn Danielsen, A
- Leo S vendsen, A
- Hanne Lundholm, C
Afstemningsområde Frederikshavn Nord:
- John Christens en, V (formand)
- Villy Møller, C
- Henning Pedersen, A
- Gret e Næser, A
- Jan Andersen, F
Afstemningsområde Frederikshavn Midt:
- Erik Sørensen, A (formand)
- Anders Broholm, V
- Anna Lise Munk Pajhede, A
- Kim Dalsager. A
- Erik Christensen, V
Afstemningsområde Syd:
- Jens Hedegaard Kristensen, A (formand)
- Jens Ole Jensen, V
- Brian Kjær, A
- Anders Gram Mikkelsen, A
- Kirsten Christensen, V
Afstemningsområde Ravns høj:
- Jørn Larsen, A (formand)
- Charlotte Strandbygaard, Enhedslisten
- Ninna Kaigaard Boisen, V
- Bente Mølbak, V
- Henny Thomsen, V
Afstemningsområde Gærum:
- Jytte Schaltz, A (formand)
- Stig Lundbo, A
- Jens Chr. Larsen, V
- Jens Mølbak, V
- Lene Christensen, V
Afstemningsområde Sæby:
- Hans Jørgen Kaptain, V (formand)
- Birgit Hansen, A
- Bent Heironymus Pedersen, A
- Bente Schultz-Larsen, V
- Henning Bak, Kommunelisten
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Afstemningssted Brønden:
- Lars M. Møller, V (formand)
- Jørgen E. Helledie, A
- Poul Hermansen, Folkebevægelsen mod EU
- Lone Elneff Sørensen, O
- Finn Jensen, V
Afstemningssted Dybvad:
- Anders Starberg Pedersen, A (formand)
- Hans Jørgen Nygaard, Det Radikale Venstre
- Karl Johansen, A
- Lars Mellemkær, V
- Kirsten Jensen, V
Afstemningssted Hørby:
- Steen Jensen, A (formand)
- Mogens Vestergaard Pedersen, A
- Marianne Etheridge, Det Radikale Venstre
- Ole Jørgensen, V
- Holger Almholt, C
Afstemningssted Præstbro:
- Bjarne Fjordbak, V (formand)
- Jacob Dalsgaard, A
- Per Schmidt, V
- Klaus Mortensen, V
- Inge Lise Djernø, F
Afstemningssted Thorshøj:
- Bruno Muller, A (formand)
- Flemming Hvid Christens en, A
- June Menne, A
- Bjarne Madsen, V
- Hans Krarup Olesen, Kommunelisten
Afstemningssted Understed:
- Brian Pedersen, F (formand)
- Bjarne H. Andersen, A
- Mirian Højmark, A
- Henning Nielsen, V
- Børge Egebak Jensen, V
Afstemningssted Voers å:
- Mogens Brag, V
- Jørgen Tousgaard, A
- Gitte Kjærsgaard, F
- Asger Olsen, Folkebevægelsen mod EU
- Folmer Hansen, V
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Afstemningssted Volstrup:
- Ole Rørbæk Jensen, A (formand)
- Jørgen Rørbæk Henriksen, A
- Peter Jacobsen, V
- Per Holst-Hansen, V
- Erik Vejby, V
Afstemningssted Østervrå:
- Knud Hjørnholm, A (formand)
- Frode Thule Jensen, V
- Danny Munk Andersen, A
- Karl Erik Jepsen, C
- Else Dahl, Kommunelisten
Afstemningssted Lyngså:
- Søren Visti Jensen, F (formand)
- Ralf Steinmeier, A
- Finn Jakobsen, V
- Torben Janum, V
- Henrik Melchiorsen, V
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
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16. Valg af tilforordnede vælgere i forbindelse med valg af
danske medlemmer til Europa-Parlamentet
Sagsfremstilling
Søndag den 7. juni 2009 skal der afholdes valg af danske medlemmer til EuropaParlamentet.
I henhold til § 16 i Lov om valg af danske medlemmer til Europa Parlamentet
vælges valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere efter reglerne i kapitel

Åben sag

5 i Lov om valg til Folketinget.
Samme dag skal der endvidere afholdes folkeafstemning om ændring af
tronfølgeloven.

Sagsnr: 08/12619
Forvaltning: CF
Sbh: ANAE
Besl. komp: BR

I Velfæ rdsministeriets vejledning af 27. november 2008 er det anført , at der skal
vælges særskilte valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere til
henholds vis valg til Europa-Parlamentet og til folkeafstemningen om ændring af
tronfølgeloven. Der er dog intet til hinder for, at personer, der er medlemmer af
valgbestyrelsen til valg til Europa-Parlamentet i de enkelt e opstillingskredse, tillige
er medlemmer af valgbestyrelsen til folkeafstemningen om ændring af
tronfølgeloven. Det samme gælder personer, der er valgt som valgstyrere eller
tilforordnede vælgere.
Kommunalbestyrelsen vælger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget.
De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstals valg under eet blandt de vælgere,
der har bopæl i kommunen.
En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som tilforordnet
vælger.
Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede
vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæter ydes efter reglerne i
Lov om kommunernes styrelse.
Indstilling
Det indstilles, at Byrådssekretariatet bemy ndiges til at udpege det nødvendige antal
tilforordnede vælgere, primæ rt blandt indstillede pers oner fra
partierne/kandidatlisterne/bevægelserne.
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Godkendt.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
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17. Valg af tilforordnede vælgere i forbindelse med
folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven
Sagsfremstilling
Søndag den 7. juni 2009 skal der afholdes folkeafstemning om ændring af
tronfølgeloven.
I henhold til § 97 i Lov om valg til Folketinget vælges valgbestyrelser, valgstyrere,
og tilforordnede vælgere i forbindelse med folkeafstemninger efter reglerne i kapitel

Åben sag

5 i Lov om valg til Folketinget.
Samme dag skal der endvidere afholdes valg af danske medlemmer til EuropaParlamentet.

Sagsnr: 08/12619
Forvaltning: CF
Sbh: ANAE
Besl. komp: BR

I Velfæ rdsministeriets vejledning af 27. november 2008 er det anført, at der skal
vælges særskilte valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere til
henholds vis valg til Europa-Parlamentet og til folkeafstemningen om ændring af
tronfølgeloven. Der er dog intet til hinder for, at personer, der er medlemmer af
valgbestyrelsen til valg til Europa -Parlamentet i de enkelt e opstillingskredse, tillige
er medlemmer af valgbestyrelsen til folkeafstemningen om ændring af
tronfølgeloven. Det samme gælder personer, der er valgt som valgstyrere eller
tilforordnede vælgere.
Kommunalbestyrelsen vælger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget.
De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstals valg under eet blandt de vælgere,
der har bopæl i kommunen.
En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som tilforordnet
vælger.
Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede
vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæter ydes efter reglerne i
Lov om kommunernes styrelse.
Indstilling
Det indstilles, at Byrådssekretariatet bemy ndiges til at udpege det nødvendige antal
tilforordnede vælgere, primæ rt blandt de indstillede personer fra
partierne/kandidatlisterne/bevægelserne.
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Godkendt.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
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18. Udpegning af brevstemmemodtager på Hirsholmene i
forbindelse med valg af danske repræsentanter til EuropaParlamentet og folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven
Sagsfremstilling
I forbindelse med gennemførelse af valg af danske repræsentanter til EuropaParlamentet og folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven søndag den 7. juni
2009, skal der udpeges en brevstemmemodtager på Hirsholmene.
I henhold til valglovens bestemmelser kan vælgere, der har bopæl på afsides
liggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, brevstemme på
øen.

Åben sag
Sagsnr: 08/12619
Forvaltning: CF
Sbh: ANAE
Besl. komp: BR

På sådanne øer udpeger byrådet en eller flere vælgere til at fungere som
brevstemmemodtagere.
Byrådet har ved tidligere val ghandlinger udpeget strandfoged på Hirs holmene Jens
Haaning Klingenberg, Smedevej 12, Frederikshavn, som brevstemmemodt ager på
Hirsholmene.
Indstilling
Det indstilles, at strandfoged Jens Haaning Klingenberg udpeges som
brevstemmemodtager på Hirsholmene i forbindels e med de 2 valghandlinger.
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Godkendt.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
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19. Valg af 1 medlem samt 1 stedfortræder til Klitgården
Fonden
Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd har den 28. februar 2007 valgt Karen Krause-Jensen som
medlem af bestyrelsen og Hanne Welander som stedfortræder i Klitgården Fonden.
Karen Kraus e-Jensen har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen med
virkning fra 1. juli 2009.
Jf. § 6 i vedtægter for Klitgården Fonden består bestyrelsen af 5 medlemmer, heraf
udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem (med bopæl i Skagen). Medlemmet kan til
enhver tid supplere sig med indtil 2 medlemmer samt suppleanter for disse.

Åben sag
Sagsnr: 06/5523
Forvaltning: BRS
Sbh: DA
Besl. komp: BR

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til Klitgården Fondens bestyrelse for
den resterende byrådsperiode.
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Lisette Vind Ebbesen udpeges som medlem af bestyrelsen, Hanne Welander
fortsætter som stedfort ræder.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
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20. Ændring i den kommunale styrelseslov pr. 1. juli 2009 indførelse af kvalitetskontrakt med borgerne og dermed
forbundne krav til øget service, offentlighed og
gennemskuelighed - Efterretningssag
Sagsfremstilling
Folketinget har den 24. februar 2009 foretaget visse ændringer i den kommunale
styrelseslov.

Åben sag

Ændringerne har følgende hovedindhold:

Sagsnr: 08/15695
Forvaltning: CF
Sbh: mimb
Besl. komp: BR

Byrådet forpligtes til at vedtage en k valitetskontrakt, dvs. vurdere, hvordan
kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. I den
forbindelse skal byrådet opstille k vantificerbare mål for hvert
serviceområde.
Hovedformålet med lovændringen er at sikre borgerne bedre information
om byrådets mål for udvikling af k valiteten i den borgerrettede
opgavevaretagelse.
Byrådet skal første gang vedtage og offentliggøre en k valitetskontrakt
senest den 1. juli 2010.
Byrådet skal hvert år senest samtidig med vedt agelsen af årsbudgettet og
de flerårige budgetoverslag redegøre for, hvordan byrådet følger op på
kvalitetskontrakten. Opfølgningsredegørelsen skal offentliggøres
Byrådet skal inden udgangen af funktionsperiodens første år i en
udbudsstrategi vurdere, hvilke driftsområder, som byrådet har ans varet for,
som påtænkes i udbud, og hvordan anvendelse af udbud kan øges.
Udbudsstrategien skal offentliggøres.
Byrådet skal følge op på udbudsstrategien inden udgangen af det år, hvor
valg til byrådet finder sted. I den forbindelse skal byrådet følge op på, om
de opstillede mål for konkurrenceudsættelse er nået.
Opfølgningsredegørelsen skal godkendes af byrådet og offentliggøres.
Der kan oprettes en borgerrådgiverfunktion, der ikke hører under
Økonomiudvalget eller de stående udvalgs umiddelbare forvaltning, og som
ikke er underlagt borgmesterens øverste daglige administrative ledelse.
Borgerrådgiverfunktionen administreres således direkte under byrådet, og
varetager kun opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og
vedrørende tilsyn med kommunens administration.
Indstilling
Kommunaldirekt øren indstiller, at byrådet tager ændringerne til efterretning.
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Til efterretning.
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Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
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21. Svar fra Justitsministeren vedrørende døgnbemanding af
Frederikshavn Politistation - Efterretningssag
Sagsfremstilling
Justitsministeren har i brev af 10. marts 2009 fremsendt s var på den henvendelse,
som borgmesteren på vegne af Frederikshavn Byråd tidligere sendt e til
Justitsministeren m. fl. med indsigelse mod overvejelser om nedlæ ggels e af
døgnbemanding af Frederikshavn Politistation.

Åben sag
Justitsministeren udtrykker forståelse for byrådets synspunkt om, at politibetjening i
aften- og nattetimerne har stor betydning for borgerne.
Ministeren gør opmærksom på, at det allerede da rammerne for politireformen blev

Sagsnr: 08/13775
Forvaltning: EDS
Sbh: BECR
Besl. komp: BR

lagt fast, blev besluttet at der skulle være døgnbemanding på politistationen i
Frederikshavn.
I seneste aftale af 8. november 2008 mellem forligspartierne bag politirefo rmen
understreges, at ”at eventuelle ændringer i antallet af døgnbemandede
politistationer ikke kan ske uden forudgående samtykke fra forligspartierne”.
Ministeren udtrykker, at eventuel reduktion af døgnbemandingen i Frederikshavn vil
forudsætte forudgående drøftelser mellem Nordjyllands Politi og Frederikshavn
Kommune samt efterfølgende tilslutning til ændringerne i forligskredsen.
Indstilling
Direktionen indstiller til byrådet, at Justitsministerens s var tages til efterretning.
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Til efterretning.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
Bilag
Svarbrev fra Justitsministeren vedrørende døgnbemanding af Frederikshavn
Politistation.pdf (dok.nr.27578/09)
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22. Forslag fra SF om oprettelse af en borgerrådgiver
Sagsfremstilling
Brian Peders en, Søren Visti Jensen og Paul Rode Andersen (alle F) har bedt om at
få følgende optaget på dags ordenen:
”Forslag om oprettelse af en borgerrådgiver.
Formål.
Det overordnede formål med at etablere en borgerrådgiver er at signalere åbenhed

Åben sag

i den kommunale sagsbehandling. Borgerrådgiveren skal som en uafhængig

Sagsnr: 09/3304
Forvaltning: BRS
Sbh: ANAE
Besl. komp: BR

klagefunktion styrke dialogen med borgerne.
Det er vigtigt at formidle til både borgere og medarbejdere, at de eksisterende
klagerettigheder er uforandrede.
Opgaver
Borgerrådgiveren kan udelukkende behandle forvaltningsmæssige sager og ikke
politiske beslutninger.
Borgerrådgiveren kan modtage henvendelser fra borgere, virksomheder og andre
aktører, der ønsker at beklage:
- Kommunens sagsbehandling.
- Personalets optræ den.
- Udførelsen af praktiske opgaver.
- Diskrimination.
Man kan kun klage over egne sager. Klager kan afgives både mundtligt og skriftligt.
Et konkret eksempel kan væ re en borgers klage over for lang sagsbehandlingstid.
Der kan også tænkes henvendelser fra borgere om ønsker til servic es, kommunen
ikke yder p.t., ligesom borgerne kan komme med forslag til, hvordan kommunens
nuvæ rende sagsbehandling og service kan forbedres. Borgerrådgiveren tillægges
derfor en rådgivnings- og vejledningsfunktion for hele kommunens virksomhed.
Borgerrådgiveren kan på eget initiativ foretage unders øgelser af kommunens
sager, sagsgange og sagsbehandling. Det kan f.eks. være:
- Persons ager, uans et hvilken lovgivning, afgørels en er truffet efter.
- Sager, hvor der er begrundet forventning (f.eks. på baggrund af omtale i presse)
om, at der med fordel kunne ske forbedringer i sagsgangen eller
sagsbehandlingen.
.
Borgerrådgiveren hjælper også, hvis borgeren ønsker hjælp til at:
- Få genskabt dialogen med kommunen.
- Mægle mellem borgeren og kommunens medarbejder.
- Finde vej i klagesystemet.
- Forstå et brev fra kommunen.
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Borgerrådgiveren kan vurdere en konkret sag ud fra:
- Juridisk perspektiv: Er offentlighedsloven, forvaltningsloven og andre love
overholdt.
- Etisk perspektiv: Er borgeren blevet be handlet ordentligt.
- Er kommunens væ rdigrundlag blevet overholdt.
Borgerrådgiveren refererer direkte til kommunaldirekt øren.
Borgerrådgiveren aflægger en skriftlig årsrapport til Byrådet.
Heri har borgerrådgiveren mulighed for at påpege generelle problemstillinger i
forhold til de administrative procedurer og borgerbetjeningen.
Desuden skal borgerrådgiveren medvirke til, at der udarbejdes en demokrati - og
borgerinddragels espolitik, som forelægges byrådet.
Stillingen kan finansieres af markedsføringsko ntoen. ”

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009
Et flertal i byrådet kunne ikke tiltræde SF’s forslag.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
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23. Henvendelse fra SF om kommunens økonomiske situation
Sagsfremstilling
Søren Visti Jens en, Brian Pedersen og Paul Rode Andersen (alle F) har bedt om at
få følgende optaget på byrådets dagsorden:
”SF ANMODER OM EN RE DEGØRELSE FOR KOMMUNE NS ØKONOMISKE
SITUA TION
Vi vil bede Borgmesteren give byrådet en redegørelse for den økonomiske situation
i lyset af den aftale som KL og regeringen har indgået om at hæ ve anlæ gsloftet ”.

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 25. marts 2009

Åben sag
Sagsnr: 09/3862
Forvaltning: BRS
Sbh: ANAE
Besl. komp: BR

Borgmesterens redegørelse blev taget til efterret ning.
Fraværende: Hans Rex Christensen, Inger St øtt, Jørn Erik Larsen og Knud
Hjørnholm
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Hans Jørgen Kaptain

Hans Rex Christensen

Jens Ole Jensen

John Christensen

Inger St øtt

Lars M. Møller

Frode Thule Jensen

Anders Broholm

Mogens Brag

Per Nilsson

Peter E. Nielsen

Søren Visti Jens en

Brian Peders en

Paul Rode Andersen

Steen Jørgensen

Jytte Schaltz

Palle Thoms en

Hanne Welander

Steen Jensen

Anders Starberg Peders en

Anders Gram Mikkelsen

Bruno Müller

Jørn Erik Larsen

Birthe Marie Pilgaard

Irene Hjortshøj

Knud Hjørnholm

Ole Rørbæk Jensen

Jens Hedegaard Kristensen

Birgit S. Hansen

Bjarne K vist

Erik Sørensen
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