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1.

Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.225.B og

Kommuneplantillæg SKA.04.05 - Helårsboliger ved Højen
Sagsfremstilling
Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg har væ ret udsendt i offentlig høring i
perioden fra den 11. marts til den 6. maj 2009. Forvaltningen har efter
indsigelses fristens udløb modtaget 14 indsigelser mod planforslaget samt en
afgørelse fra Naturklagenæ vnet, som er indarbejdet i indsigelsesnotatet. Desuden
har bygherrer/ejer kommenteret lokalplanforslagets bestemmelser om

Åben sag

tagmaterialer, som ligeledes fremgår af indsigelsesnotatet.
Indsigelserne er kommenteret i indsigelsesnotat af 29. maj 2009, hvoraf også
forvaltningens indstilling til rettelser i forhold til planforslaget fremgår.

Sagsnr: 07/429
Forvaltning: TF
Sbh: JOGE
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Indsigelserne omhandler bl.a. ændret anvendelse af arealet, udsigtsforhold,
bygningshøjden, placering af carporte, udhuse og lignende, vej og vendeplads,
(vej)belysning, beplantning, terrænregulering (kunstige klitter) og grundejerforening.
Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler økonomiudvalg og
byråd, at Lok alplan SKA.225.B og Kommuneplantillæg SKA.04.05 vedtages
endeligt med de forslag til ændringer, der fremgår af vedlagte indsigelsesnot at.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Et flertal tiltræder indstillingen. Brian Pedersen kan ikke tiltræde indstillingen.
Paul Rode Andersen og Hanne Welander deltog ikke i behandlingen af punktet.
Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Et flertal anbefaler indstillingen.
Søren Visti Jens en kan ikke tiltræde indstillingen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Byrådets flertal godkender indstillingen.
Paul Rode Andersen, Brian Pedersen og S øren Visti Jensen kan ikke tiltræde
indstillingen.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Bilag 1 - Indsigelsesnotat af 29. maj 2009 (dok.nr.55948/09)
Bilag 3 - Kommuneplantillæg SKA.04.05 (dok.nr.59745/09)
Bilag 2 - Endelig lokalplan SKA 225.B af 18 juni 09 pdf (dok.nr.62893/09)
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2.

Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.239.S og

Kommuneplantillæg SKA.22.05 for sommerhusområde ved
Jerupvej/Tranebærvej, Aalbæk
Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget traf den 14. august 2007 beslutning om at igangsætte
lokalplanlægning for sommerhusområdet syd for "Farm Fun" ved Tranebærvej I
Ålbæk. Området blev udpeget som nyt sommerhusområde i forbindelse
med tildelingen af 500 nye sommerhus grunde i Region Nordjylland ved
Landsplandirektiv fra 2007.
Den 28. januar 2009 vedtog byrådet Lokalplanforslag SKA.239.S og forslag til
Kommuneplantillæg SKA.22.05 for området med mulighed for udstykning af 60 nye

Åben sag
Sagsnr: 08/14235
Forvaltning: TF
Sbh: JOGE
Besl. komp: PMU/ØU/BR

2

sommerhusgrunde og grundstørrelser på ca. 1500 m .
Der er i høringsperioden indkommet 9 indsigelser, herunder
fra Grundejerforeningen for det tilstødende sommerhusområde. Indsigelserne
berører primæ rt antallet af grunde og grundstørrelser, stiadgange til stranden og
påvirkningen af naturen og klitområdet.
Det indstilles, at antal grunde og grundst ørrelser fastholdes, og at stiadgangen fra
sommerhusudstykningen ind over det eksisterende sommerhusområde udtages af
lokalplanen og i stedet føres nord om området. Hverken fra Frederikshavns
Kommunes eller andre myndigheders side er det vurderet, at
sommerhusudstykningen vil påvirke tilstanden af nat ur - og klitområdet i væsentlig
grad. Endelig foreslås det, at lokalplanforslagets sydøstlige naturområde, som
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, udtages af lokalplanen.
Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at Lokalplan SKA.239.S og Kommuneplantillæg SKA.22.05 vedtages
endeligt i overensstemmelse med forvaltningens indsigels esnotat af 16. april 2009.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Paul Rode Andersen og Hanne Welander deltog ikke i behandlingen af punktet.
Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Formanden for Plan- og Miljøudvalget indleder en dialog med ejerne om
jordvoldenes forløb.
Godkendt.
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Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Bilag 1 - Tiilæg SKA.22.05 til Kommuneplan (dok.nr.52343/09)
Bilag 2 - Lokalplan SKA.239.S Sommerhusbebyggelse ved Jerupvej/tranebærvej i
Aalbæk (dok.nr.52341/09)
Bilag 3 - Referat - Forslag til lokalplan SKA.239.S - Sommerhusområde ved Jerupvej/Tranebærvej,
Ålbæk (dok.nr.9483/09)
Bilag 4 - Indsigelsesnotat af 24. maj 2009 (dok.nr.52314/09)
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3.

Endelig vedtagelse af Landzonelokalplan SAE.13.01.0 -

Institutionen Nr. Vesterskov, Jyske Ås
Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget har væ ret udsendt i offentlig høring i perioden fra den 4. marts
2009 til den 4. maj 2009. Forvaltningen har eft er indsigelsesfristens
udløb modtaget 5 indsigelser mod planforslaget.
Indsigelserne er kommenteret i indsigelsesnotat af 5. maj 2009, hvoraf også

Åben sag

forvaltningens indstilling til rettelser i forhold til planforslaget fremgår.
Indsigelserne omhandler bl.a. muligheden for at placere en institution på dette sted.
Derudover omhandler én indsigelse opsætning af parabolant enne samt de

Sagsnr: 07/3252
Forvaltning: TF
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU/BR

bygningsregulerende bestemmelser, som ønskes udvidet mht. bygningshøjde,
materialevalg samt farvevalg.
Rettelserne i forhold til planforslaget indebærer, at der gives mulighed for også at
beklæde tagk onstruktionen med mat sort cementtegl, samt at der gives mulighed
for at opstille maksimalt én parabolantenne inden for lokalplanens område.
Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at
Lokalplan SAE.13.01.0 vedtages endeligt med de forslag til ændringer, der fremgår
af vedlagte indsigelsesnotat.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. maj 2009
Indstillingen tiltrædes dog således, at karme, døre og vinduer må males hvide.
Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 17. juni 2009
FødevareErhverv frafalder sin indsigelse mod planen, idet f orvaltningen har
forhandlet sig frem til en løsning med Jordbrugskommissionen for Region
Nordjylland.
Forvaltningen har foreslået, at følgende føjes til lokalplanens
anvendelsesbestemmelser, pkt. 3.3:
”Når ejendomme ikke længere anvendes til beskæftigels es formål for unge i
samarbejde med kommunen, skal den afhæ ndes til anvendelse som
landbrugsejendom efter landbrugslovens bestemmelser. Ejendommen skal i videst
muligt omfang anvendes jordbrugsmæssigt. Nærværende lokalplan skal således
ophæ ves med vedtagelse af en ny lokalplan, som udlæ gger arealet til jordbrug eller
andet formål.”
FødevareErhverv frafalder den tidligere indsigelse efter anbefaling fra
Jordbrugskommissionen på betingelse af, at den næ vnte passus indføjes i
lokalplanens bestemmelser.
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Ovenstående er derpå indføjet i lokalplanen som pkt. 3.3
Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrædes.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Steen Jensen og Knud Hjørnholm forlod mødet som inhabile.
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.

Bilag
Bilag 1 - Dagsordenbeslutning fra den 29.oktober 2008 i Frederikshavn Byråd (dok.nr.42845/09)
Bilag 3 - SAE.13.01.0-Endelig.pdf (dok.nr.58687/09)
Bilag 2 - Indsigelsesnotat, 05.05., lp SAE.13.01.pdf (dok.nr.62663/09)
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4.

Forslag til Lokalplan FRE 13.15.02 og Kommuneplantillæg

nr. 96 for butiksområde ved Hjørringvej
Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget omfatter et ca. 4 ha. stort område beliggende ved Toft egårds vej
og Hjørringvej i Frederikshavn. Området afgrænses mod syd af eksisterende
virksomheder (E N-Byg) og mod vest af eksisterende dagligvarebutik (Super Best).
Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opføre en

Åben sag

2

dagligvarebutik på 3. 500 m ved om- og tilbygning af en eksisterende
bygning. Lokalplanforslaget giver mulighed for anvendelse af området til engros - og
detailhandel, kontorer, lager, lettere industri og væ rkstedsformål samt
servicestation.

Sagsnr: 09/8508
Forvaltning: TF
Sbh: mael
Besl. komp: PMU/ØU/BR

I kommuneplanen indgår området som en del af aflastningområdet til detailhandel
langs Hjørringvej og anvendes i dag til Dagrofa/lager-bygning og Silvan
Byggemarked. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der æ ndrer
afgrænsningen af rammeområde CE. 13.15, så det s varer til lokalplanområdets
afgrænsning. Etablering af en ny dagligvarebutik udnytter rummeligheden til
detailhandel i eksisterende lokalplan og påvirk er derfor ikke den samlede
rummelighed i aflastningsområdet.
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Toft egårds vej og Hjørringvej via eksisterende
private fælles veje i området. Etablering af Silvan Byggemarked og en ny
dagligvarebutik kan påvirke trafikforholdene i området, og der pågår derfor arbejde
med forbedring af trafikafviklingen og -sikkerheden i området.
2

I lokalplanforslaget stilles der krav om, at nyt byggeri over 200 m skal opføres som
minimum lavenergiklasse 1, jf. bygningsreglement ets bestemmelser. Ombygning af
eksisterende bygninger kan udføres efter gældende bygningsreglement.
Miljømæssige konsekvenser
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i
henhold til Lov og Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en
miljøvurdering af forslaget.
Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at Forslag til Lokalplan FRE 13.15.02 samt Kommuneplantillæg nr. 96
udsendes i offentlig debat.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Indstillingen tiltrædes, dog således at energiklassekravet stilles til alt nybyggeri.
Paul Rode Andersen og Hanne Welander deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrædes.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Bilag 1 - Indretning af dagligvarebutik Hjørringvej 171, Frederikshavn (dok.nr.4281/09)
Bilag 2 - Forslag til Lokalplan FRE 13.15.02 Butiksområde ved Hjørringvej i
Frederikshavn (dok.nr.55779/09)
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5.

Forslag til Lokalplan SAE.1.21.0 og Kommuneplantillæg nr.

11 - Sundhedshus i Østervrå
Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 12. maj 2009, at projekt
sundhedshus i Østervrå skulle søges realiseret gennem ny lokalplan.
Lokalplanen åbner mulighed for at etablere et sundhedshus til bl.a. læge, tandlæge
og fysioterapi ud mod Hjørringvej i op til 2½ etage. På den resterende del af arealet

Åben sag

åbnes mulighed for etablering af boliger i form af tæt-lav boligbebyggelse i 1 etage
og event uelt 1½ etage.
Lokalplan nr. SAE.1.20.0 er i dag gældende for arealet. Den vejtilslutning, som er

Sagsnr: 09/9642
Forvaltning: TF
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU/BR

indeholdt i Lokalplan SAE.1.20.0, er fastholdt i denne lokalplan.
Ansøger har oplyst, at det vil væ re meget dyrere at bygge i energiklasse 1.
Ansøger er for sent blevet gjort opmærksom på, at kommunen kræ ver dette.
Miljømæssige konsekvenser
Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i
henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en
miljøvurdering af forslaget.
Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefal er Økonomiudvalget og
byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.1.21.0 og Kommuneplantillæg nr. 11 udsendes
i offentlig debat.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Et flertal anbefaler indstillingen.
Lars Møller kan ikke tiltræde indstillingen, men foreslår energiklasse 2.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Forslag til Lokalplan SAE.1.21.0 og Kommuneplantillæg nr. 11 - Sundhedshus i
Østervrå (dok.nr.56491/09)
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6.

Ny vandforsyningsplan 2009-2019

Sagsfremstilling
Teknisk Forvaltning har udarbejdet fo rslag til ny vandforsyningsplan 2009 -2019.
Planen er en sammenskrivning af de tidligere vandforsyningsplangrundlag for
Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner.
Forslag til plan indeholder:

Åben sag
Kommunens overordnede målsætninger for at opnå en tilfredsstillende
vandforsyning fremover
Beskrivelse af eksisterende vandforsynings forhold
Prognose over det forventede vandbehov i planperioden

Sagsnr: 08/4868
Forvaltning: TF
Sbh: kihm
Besl. komp: BR

Plan for fremtidig forsyningsstruktur
Handleplan såvel for de enkelte vandvæ rker som generelle tiltag for at
sikre tilfredsstillende vandforsyning fremover.
Overordnet fastholdes den decentrale indvindings- og forsyningsstruktur der er i
kommunen. Forsyningsstrukturen er udby gget, så alle husstande i kommunen har
mulighed for at blive forsynet med vand fra vandvæ rk.
Som noget nyt fastlægges det i planen, at alle vandværker indenfor planperioden
skal etablere forbindelsesledning til et andet alment vandvæ rk for at forøge
forsyningssikkerheden.
Vandforsyningsplanens resume er vedhæ ftet som bilag.
Der er foretaget en screening af planen efter bekendtgørelse af lov om
miljøvurdering af planer og programmer.
Der er ikke fundet væsentlige negative indvirkning er på miljøet ved de beskrevne
initiativer i vandforsyningsplanen.
Vandforsyningsplanen er udarbejdet i samarbejde med rådgiver, Frederikshavn
Vand A/S og de private vandvæ rker i kommunen.
Forslag til Vandforsyningsplan 2009 -2019 med tilhørende korttema er sendt pr.
mail til alle udvalgsmedlemmer.
Efter politisk behandling vil forslaget blive tilgængeligt på kommunen hjemmeside.
Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at Forslag til Vandforsyningsplan 2009-2019 sendes til
byrådet med anbefaling af, at forslaget fremlægges i 8 ugers offentlig høring.
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.
Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Resume til dagsorden (dok.nr.46295/09)
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7.

Tillæg til Spildevandsplan Paradishaven, Elling

Sagsfremstilling
Med nærværende forslag til tillæg til spildevandsplanen skal området omfattet af
Lokalplan FRE 02.01.01 separatkloakeres i forbindelse med en byggemodning af
området. Lokalplanområdet er om fattet af gældende spildevandsplan 2005-2016
for tidligere Frederikshavn Kommune som en del af opland 1. 21 med lokal
nedsivning af tag- og overfladevand. Som følge af periodevis højt grundvandsspejl i
området med deraf følgende risiko for vanskelige nedsivnings forhold ønskes
området udskilt i et særskilt kloakopland (opland 1.28) som separatkloak eres.

Åben sag

Fremover skal spildevandet fra dette område afledes til Frederikshavn

Sagsnr: 09/8088
Forvaltning: TF
Sbh: leje
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Cent ralrenseanlæg. Tag- og overfladevand skal afledes gennem det eksisterende
vejafvandingssystem i området til recipientudløb R176 (Elling Å) via det
eksisterende regnvandsbassin B.
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 Direkt ør indstiller, at Økonomiudvalget og by rådet godk ender,
at spildevandstillægget Paradishaven udsendes i høring.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.
Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2005-2016 (dok.nr.48564/09)
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8.

Tillæg til Spildevandsplan for Sæby Strand

Sagsfremstilling
Med nærværende forslag til tillæg til spildevandsplanen skal en del af kloakopland
A02 separatkloakeres i forbindelse med en byggemodning af et område, hvor
anvendelsen 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 A06.

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 screenet. Screeningen viser, at ændringen af projektet
ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.
Forslaget har været ude i offentlig høring i en periode på 8 uger, hvori der har
været mulighed for at komme med bemærkninger/indsigelser til tillægget. Der er
ikke indkommet forslag, bemærkni nger eller indsigelser i høringsperioden.
Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at Økonomiudvalget og by rådet godk ender
spildevandsplantillægget endeligt.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.
Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Tillæg til spildevandplan for Sæby Kommune 2000-2012 for helårsbeboelse ved Sæby
Strand (dok.nr.55257/09)
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9.

Forslag til fremrykning af anlægsinvesteringer og

prioritering af "toiletpuljen" som følge af tilsagn om lån og
tilskud til anlægsinvesteringer
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget blev på møde den 13. maj orienteret om, at Indenrigs - og
Socialministeriet har givet Frederikshavn Kommune tilsagn om lån og tilskud på i
alt 22 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Der er ans øgt om rammebeløb inden for de 3
puljers områder: borgernære serviceområder - henholds vis tilskud og lån samt renovering af toiletforhold i daginstitutioner og folkeskoler.
Administrationen har udarbejdet forslag til fremrykning af anlægsbevilling fra 2010
til 2009 for Maskinhallen og aflastningsboliger i Dybvad. Begge projekter er

Åben sag
Sagsnr: 08/9675
Forvaltning: CF
Sbh: haje
Besl. komp: ØU/BR

påbegyndt med en afsat bevilling i budget 2009.
Administrationen har udarbejdet forslag til anvendelse af tilskuddet til renovering af
toiletforhold i daginstitutioner og skoler. Renoveringerne er fordelt over 2009 og
2010. Se bilag.
Derudover har administrationen fremlagt forslag til hvilke anlægsinvesteringer, som
kommunen har optaget på investeringsoversigten i 2009 og 2010, som kan
medfinansieres af det modtagne tilskud til investeringer på borgernære
serviceområder på 12 mio. kr.
Modtagelsen af tilsagnene om yderligere tilskud og lån betyder, at kommunens
kassebeholdning set over 2009 og 2010 netto bliver tilført 14, 8 mio. kr. Vedrørende
tilskuddet på 7,2 mio. kr. igangsætter kommunen yderligere renoveringer af
toiletforhold i daginstitutioner og folkeskoler. De resterende tilskud samt
låneoptagelse gives som medfinansiering af anlægsprojekter, der allerede er
indregnet i budgettet.
En nærmere beskrivelse af virkningerne af de enkelte tilsagn fremgår af bilag til
sagen.
Økonomi ske konsekvenser
Som følge af de foreslåede disponeringer, skal der for 2009 optages yderligere
rådighedsbeløb på i alt 4,7 mio. kr. For 2010 indarbejdes netto 2,5 mio. kr.
Fordelingen af de meddelte tilsagn betyder yderligere tilskud i 2009 på i alt 12,8
mio. kr. og yderligere låneoptagelse på 2,8 mio. kr. For 2010 vil der væ re yderligere
tilskud på 6,4 mio. kr.
Denne sag betyder, at der i 2009 tilføres kassebeholdningen i alt 10,9 mio. kr. og
for 2010 tilføres kassebeholdningen 3, 9 mio. kr.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
forslag til renovering af toilet forhold i skoler og daginstitutioner i 2009 og
2010 godkendes, og at der i 2009 optages rådighedsbeløb samt frigivels e af
beløbet på 1,9 mio. kr. til investering i toilet forholdene på daginstitutioner
samt folkeskoler
forslag til fremrykning af anlæ gsbevillinger fra 2010 til 2009 godkendes og
at der i 2009 optages rådighedsbeløb samt frigivelse af rådigheds beløbet
på 2,8 mio. kr., til investering i Maskinhallen med 1,3 mio. kr. og til
investering i Dybvad Ældreboliger, aflastningsboliger med 1, 5 mio. kr.
de afledte virkninger næ vnt i bilagene for budget 2010 indregnes i
budget forslaget for 2010 – 2013
der optages en yderligere indtægt vedrørende generelle tilskud på 12, 8 mio.
kr.
der optages yderliger låneoptagelse på 2,8 mio. kr.
nettovirkningen af sagen på indtægt 10,9 mio. kr. tillægges
kassebeholdningen
Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Tiltræ des.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Bilag 1 - Forslag til renovering af toiletpulje (dok.nr.57034/09)
Bilag 2 - Forslag til investeringer i borgernære servic eområder (dok.nr.57038/09)
Bilag 3 - Forslag til fremrykning af kommunale investeringer (dok.nr.57041/09)
Bilag 4 - Uddybning af økonomisk konsekvenser vedr. sagen "Bevillingsmæssige ændringer som følge
af tilsagn på 22 mio. kr. (dok.nr.58817/09)
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10. Godkendelse af indstilling fra Landsbyggefonden helhedsplan for Skagen Boligforening Afdeling 11, Skarpæsvej,
Skagen
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte i oktober 2007 en endelig anskaffelsessum på 28.200.000 kr. til
renovering (den st øttede del) og en anskaffelsessum på 12.668. 000 kr. (den
ustøttede del). Samtidig gav kommunen tilsagn om deltagelse i kapitaltilførsel, hvor
kommunens andel udgør 900.000 kr.
Sagen er behandlet efter almenboliglovens § 97 om støtte til almene boligafdelinger
med alvorlige vanskeligheder.

Åben sag
Sagsnr: 07/3922
Forvaltning: TF
Sbh: gida
Besl. komp: ØU/BR

Den endelige indstilling er følgende:
Den samlede kapitaltilførsel er opgjort til 4.500.000 kr., hvoraf kommunens andel
fortsat udgør 900.000 kr., svarende til 1/5. Derudover yder boligorganisationen et
yderligere tilskud svarende til minimum 1/3 af landsdispositionsfondens tilskud.
Derudover påtænkes der gennemført følgende foranstaltninger:
Renovering mv. i henhold til almenboliglovens § 91

28.900.000 kr.

Forbedrings- og opretningsarbejder

12.668.000 kr.
2

Huslejen efter kapitaltilførslen vil udgøre 627 kr/m /årligt (efter kapitaltilførsel).
Der anmodes om kommunens godkendelse af indstillingen, herunder deltagelse i
den nødvendige kapitaltilførsel, og godkendels e af de øvrige forudsætninger i
indstillingen, herunder forudsætningerne om omfanget af investeringer og disses
finansiering samt det regulerede driftsbudget.
Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet,
at indstillingen godkendes, herunder både kapitaltilførslen og forudsætningerne i
indstillingen i øvrigt.
Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
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Indstilling fra Landsbyggefonden - Skagen boligforening, afdeling 11. (dok.nr.35782/09)
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11. Udkast til Praksisplan for Speciallæger - Høring
Sagsfremstilling
Praksissektoren i Region Nordjylland har udarbejdet et udkast til praksisplan for
speciallæger. Praksisplanen er efter regio nalpolitisk behandling sendt til høring
blandt kommunerne med høringsfrist den 3. juli 2009.
Praksisplanen har til formål at fastlægge i hvilken ret ning speciallægepraksis i
Region Nordjylland ønskes udviklet, og på hvilke områder man bør iværksætte
tiltag, der kan fremme den ønskede udvikling.

Åben sag

Praksisplan for speciallæ ger er dermed en samlet plan for tilrettelæggelsen af den

Sagsnr: 09/8709
Forvaltning: SSAF
Sbh: bibp
Besl. komp: SUU/BR

ambulante speciallægebetjening i speciallægepraksis i regionen og vil således
indgå som led i regionens samlede sundhedsplan.
I planen indgår følgende fokusområder, der skal sikre at borgerne i regionen fortsat
kan forvente et dækkende, tilgængeligt og effektivt primært sundhedstilbud på
speciallægeområdet:
Det sammenhængende patientforløb
S ammenhæ ng og samarbej de mellem primæ r og sekundær sektor
S ektorens og det enkelte speciales kapacitet og geografiske placering
B orgernes tilgængelighed til de praktiserende speciallæger
Rekruttering og fastholdelse
Organisering af speciallægepraksis og udvikling heraf
K valit etssikring og – udvikling i speciallægepraksis
Til hvert fokusområde er der udarbejdet en række anbefalinger, der vil få
konsek venser for borgerne i regionen.
Blandt andet anbefaler regionen at,
Der sikres smidigere arbejds- og kommunikationsgange mellem
speciallæger og almen praksis, der kan medvirke til at give et hurtigere og
mere sammenhængende patient forløb
der ikke umiddelbart foretages en udvidels e af kapaciteten, men at
administrationen løbende foret ager en vurdering af kapaciteten
der i forhold til den geografiske placering af ydernumre bør tilstræbes en
ligelig og jæ vn fordeling af praksisrelevante speciallægepraksis
der ved plac ering af nye ydrenumre – under hensyntagen til procedure i
overenskomsten og det bedst mulige regionale geografiske dækning - sker
opslag med den fornødne fleksibilitet i forhold til geografisk placering
etablering af nye praksis sker i eksisterende eller kommende behandler- og
sundhedshuse i større bysamfund med en dækkende infrastruktur
der i forhold til allerede eksisterende ydrenumre, som ikke har kunnet
besættes, og som fortsat vurderes som praksisrelevante, skal foretages
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overvejelser om flytning af ydrenumre
man på sigt udvider ant allet af uddannelsespraksis inden for de relevante
specialer

Indstilling
Spcial-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller at Sundhedsudvalget
anbefaler det udarbejdede høringss var over for Frederikshavn Byråd.

Beslutning Sundhedsudvalget den 2. juni 2009
Høringss var anbefales overfor Byrådet.
Fraværende: Steen Jørgensen, Knud Hjørnholm og Irene Hjortshøj.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Høringss varet redigeres med de i mødet faldne bemæ rkninger.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Bilag 1 - Udkast til Plan for Speciallægepraksis - Udkast til Plan for Speciallægepraksis inkl
bilag.pdf (dok.nr.49272/09)
Bilag 2 - Udkast til høringssvar (dok.nr.53889/09)
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12. Udkast til Sygehusplan i Region Nordjylland - Høring
Sagsfremstilling
Baggrund
Høringsudkast af rapporten ”Somatisk Sygehusplan i Region Nordjylland” er
modtaget til høring hos kommunerne, og dermed Sundhedsudvalg og Byråd i
Frederikshavn K ommune. Rapporten er modtaget d. 19. maj, fristen for høringss var
er 22. juni 2009.
Somatisk Sygehusplan for Region Nordjylland fastlægger de overordnede rammer
for regionens sygehus væsen i de kommende år. Sygehus planen fastlægger, med
udgangspunkt i den tidligere vedtagne Strukturplan (Maj 2007) samt
Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, den funktionsdeling, der skal væ re
gældende fremover.

Åben sag
Sagsnr: 09/9469
Forvaltning: SSAF
Sbh: bibp
Besl. komp: SUU/BR

Høring af den vedtagne Strukturplan blev behandlet af Sundheds udvalget og
Byrådet i marts/april 2007. Høringss var fra behandling af Strukturplanen (2007) er
vedhæft et som bilag.
Somatisk Sygehusplan er en del af den samlede sundhedsplan, der er under
udarbejdelse og godkendes i eft eråret 2009. I Sundhedslo ven er det fastsat, at
Sundhedsstyrelsen kan fremsætte krav for varetagelse af de specialiserede
funktioner. Disse krav er fastlagt i forbindelse med Sundhedsstyrelsens
specialegennemgang og udmøntes i den igangværende specialeplanlægning.
Sundhedsstyrelsens specialeplanlægnings proc es forventes afsluttet i efteråret
2009, hvor der foreligger endelige godk endelse af de specialis erede funktioner.
Udkast til Somatisk Sygehusplan for Region Nordjylland er udarbejdet, før de
endelige godkendelser fra Sundhedsstyrelsen foreligger, og der kan derfor ske
justeringer efterfølgende.
Sagsfremstilling
Formålet med Somatisk Sygehusplan er at beskrive de overordnede linjer for det
fremtidige nordjyske sygehus væsen, idet det der med planen vedtages en
overordnet struktur for sundheds væsenet i Region Nordjylland. Der ligges i
rapporten ikke op til grundlæggende ændringer i den funktions fordeling
sygehusene imellem, som blev vedtaget via Strukturplanen (2007). De
funktionsfordelinger som ændres i forhold i den nye rapport, Somatisk
Sygehusplan, omhandler Sygehus Himmerland og Fars ø Sygehus. Her har man
været t vunget til at omtænke oprindelig struktur, idet ans øgningen om et samlet
nybygget Sygehus Himmerland ikke er blevet imødekommet. På Sygehus
Himmerland bibeholder man samtidig Akutfunktionen, idet samlingen af
akutfunktionen til tre matrikler i Nordjylland, er afhængig af kapacitetsudbygning på
Aalborg Sygehus – enten i form af et helt nyt sygehus, eller udbyggelse af Aalborg
Sygehus Syd. Det er endnu ikke afgjort om der skal bygges et helt nyt sygehus i
Aalborg, eller om de eksisterende bygninger skal udvides.
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Rapporten indeholder udfordringer som er skitseret nedenfor:
Oprettelsen af den fælles akutmodt agelse (1) er afhæ ngig af
nybyggeri/kapacitetsudbygning af Aalborg Sygehus, og dermed ligger år ude
i fremtiden
Befolkningssammensætningen ændres i de kommende år, så der bliver flere
ældre borgere i Nordjylland. I kommuner og områder hvor befolkningstallet
generelt falder, stiger antallet af ældre borgere
Særlig opmæ rksomhed: Frederikshavn K ommune er et af de steder som
forventes at have negativ befolkningstilvækst kombineret med et stigende
antal ældre.
Den faglige udvikling på sygehusområdet har ført til øget specialisering og
øget anvendelse af ambulante ydelser. Denne udvikling fortsættes
Rekruttering og fastholdelse er en stadig større udfordring, idet antallet af
speciallæger, i lighed med antallet af alment praktiserende læger, også
falder.
Særlig opmæ rksomhed: Det er vigtigt at notere sig at speciallægerne, jf.
rapport om praksisplan for Speciallæ ger har en relativt høj gennemsnitsalder
og funktionerne på Frederikshavn Sygehus kan blive ne dlagt som følge af
vanskeligheder med at rekruttere nye speciallæ ger.
Der er indført akut behandling af visse sygdomme, hvilket medfører øget
pres på flere sygehusafdelinger og skærper krav til planlæ gning.
Den danske k valitetsmodel skal implementeres. Region Nordjylland er den
første region som skal akkrediteres.
Særlig opmæ rksomhed: Det er obligatorisk for offentlige sygehuse at
anvende Den Danske kvalitetsmodel, på sigt skal den opfatte alle udbydere
af offentligt betalte sundhedsydelser.
Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn
Er i dag et medicinsk lokalsygehus og modtager akutte, visiterede medicinske
patienter. Herunder er sygehuset elektivt (2) og dagkirurisk sygehus. Inden for
dagkirurgien varetages operationer inden for urologi (urinvejssygdomme),
gynækologi samt varicekirurgi (blodkar/åreknuder).
På sygehuset i Frederikshavn vil der fortsat modt ages patienter med lettere skader
i dagtiden. Skadefunktionen er lægebemandet i dagtid og der visiteres til den fra de
praktiserende læger. Indenfor ortopædkirurgien udføres der fortrins vis udvalgte
operationer inden for ryg-, knæ-, og hofte, samt operationer af børn. Region
Nordjylland har endvidere vedtaget at der oprettes en friklinik på sygehuset som
skal udføre elektive ort opædkirurgiske funktioner.
Særlig opmæ rksomhed: I rapporten står der:
De nuvæ rende funktioner på sygehuset fortsætter som udgangspunkt
uændret. E ventuelle ændringer sker som løbende tilpasninger i forhold til
den lægefaglige udvikling, ændringer i kapacitetsbehov,
rekrutteringsmuligheder mv. (Frederikshavn er det eneste lokalsygehus hvor
dette forbehold direkte er næ vnt ).
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Manglende uddannelse af læger
Eftersom der ikke længere er akut modtagelse på Frederikshavn Sygehus, bliver
der ikke længere uddannet læger på sygehuset. Nu og frem i tiden vil der
udelukkende blive uddannet læger i Hjørring, Aalborg og Thisted. Konsek vensen af
dette er at det allerede er blevet svæ rere at rek ruttere alment praktiserende læger
og Speciallæ ger til Frederikshavnsområdet. Dette gør det endnu mere nødvendigt
at Region Nordjylland indtænker facilitering af etablering af eksempelvis
behandlerhuse, for at tiltrække læger til de områder hvor de nye læger ikke
længere får lokal forank ring under deres uddannelse.
I lyset af den demografiske udvikling, med flere ældre borgere og stigende andel af
patienter med kroniske sygdomme vil det være afgørende, at de praktiserende
læger for mulighed for at etablere sig i lokaler hvor der er plads til det
hjælpepersonale, som er nødvendigt for at håndtere et stigende antal patienter pr.
læge. Det stigende antal ældre patient er og personer med kroniske sygdomme vil
yderligere forstærke dette pres, og det vil nødvendigheden af en tæt koordination,
mellem praktiserende læger, kommunale ydelser, lokalt sygehus og Region
sygehus, også.
(1) Den fælles akutmodtagelse betyder at akutfunktionerne organiseres efter en
diagnostik- og behandlingsmodel. Med andre ord betyder det, at patienten bliver
behandlet i akutmodtagelsen af flere specialer, frem for at blive sendt rundt til de
forskellige specialer, som det er tilfældet i dag i ”Distributionsmodellen”.
(2) Elektivt: udvalgt
Indstilling
at udvalget angiver retning for høringss var
at kompetence til udarbejdelse af høringss var gives til direktøren og
udvalgs formanden

Beslutning Sundhedsudvalget den 2. juni 2009
Forvaltningen udarbejder forslag til høringss var.
Fraværende: Steen Jørgensen, Knud Hjørnholm og Irene Hjortshøj.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Høringss varet redigeres med de i mødet faldne bemæ rkninger.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Bilag 1 - Høringssvar vedr. Sygehusplan i Region Nordjylland (dok.nr.61858/09)
Bilag 2 - Høring af Somatisk Sygehusplan for Region Nordjylland - Sygehusplan HØRINGSVERSION.pdf (dok.nr.52202/09)
Bilag 3 - Høringsbrev strukturplan 2007 (dok.nr.53141/09)
Bilag 4 - Høringssvar strukturplan 2007 (dok.nr.53135/09)

Frederikshavn Byråd - Referat - 24. juni 2009

Side 25 af 53

13. Udkast til Beskæftigelsesplan 2010
Sagsfremstilling
Udkastet til Beskæftigelsesplan 2010 er Jobcenter Frederikshavns bud på
målsætningerne for den beskæftigelsespolitiske indsats på baggrund af
beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder, mål og egne lokale
indsatsområder.
Beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af Resultatrevision 2008,
beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål samt drøftelser med ledere og

Åben sag

medarbejdere i Jobcentret.

Sagsnr: 09/3569
Forvaltning: SSAF
Sbh: sucr
Besl. komp: AMU/BR

Med det formål at gøre en særlig målrettet indsats er der til beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål - tilføjet et
indsatsområde i forhold til udsatte målgrupper: Ikke arbejdsmarkeds parate ledige
over 30 år og borgere med en varig begrænsning i arbejdsevnen og handicap.
Udkastet har været drøftet med Beskæftigelsesregion Nordjylland, der har
bemærket, at planen levede op til de formelle krav, havde ambitiøse mål og var
velskrevet.
I forlængelse heraf blev Jobcentret anbefalet at overveje:
1. Beskæftigelsesplanens sammenhæng til erhvervsstrategien
2. Jobcentrets sammenspil med uddannelsesinstitutionerne
3. A nvendelsen af Anden Aktør, herunder anvendelsen af Projektafdelingen
som intern akt ør
4. Sammenspil med andre kommuner
5. Strategi i forhold til forebyggelse af sygefravær over 26 uger
6. Fokus på de ikke arbejdsmarkedsparate unge
På baggrund heraf er målsætningerne nedjusteret, og der er tilføjet bemærkninger
om de enkelte overvejelsespunkter.
I tilknytning til godkendelses proceduren vil Beskæftigelsesplanen blive drøftet med
medarbejderne, og der vil blive udarbejdet en egentlig indsatsplan med henblik på
at realisere målsætningerne i de enkelte afdelinger. Der vil desuden blive uarbejdet
en pixiudgave.
Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsnmarkedsdirekt øren indstiller, at Beskæftigelses plan
2010 drøftes.
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2009
Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan for
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Frederikshavn anbefales overfor Byrådet med mindre redaktionelle ændringer.
Fraværende: Bruno Müller, Brian Pedersen. John Christensen deltog i pkt. 1-4.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Bilag 1 - Tilrettet UDKAST til Beskæftigelsesplan 2010 - Frederikshavn (dok.nr.59636/09)
Bilag 2 - Tilrettetde bilag til Beskæftigelsesplan 2010 - Frederikshavn (dok.nr.59637/09)
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14. Forslag til revideret driftsoverenskomst med den selvejende
institution Caspershus
Sagsfremstilling
Den eksisterende en driftsoverenskomst mellem den selvejende institution
Gigtplejehjemmet og Frederikshavn K ommune er senest revideret og godkendt af
Frederikshavn Byråd i 1998.
I den mellemliggende periode er flere grundlæggende forhold ændret, eksempelvis

Åben sag

er boligdelen ikke længere kommunalt ejet, men overdraget til en boligforening,
således at kommunen nu kun er ejer af servic earealerne. Desuden er den
selvejende institutions navn og tilknytningsforhold ændret.

Sagsnr: 08/14012
Forvaltning: SSAF
Sbh: anne
Besl. komp: SOU/BR

Der har således fra både den selvejende institutions og forvaltningens side været et
ønske om at tilrette driftsoverenskomstens ordlyd, samt foretage en generel
opdatering og tilpasning til de nuværende forhold.
Bestyrelsen på Caspershus har taget initiativ til en sådan, og fremsendt forslag til
ændret udformning af driftsoverenskomsten, idet der er lagt vægt på enkelthed og
klarhed i formuleringerne. Det fremsendte forslag har væ ret behandlet af
forvaltningen, og der har været afholdt møder med lederen af Caspershus, som har
konfereret med sin bestyrelse.
I denne proc es er der foret aget yderligere tilpasninger og justeringer, således at der
nu foreligger et forslag til ny driftsoverenskomst, som anbefales af såvel
forvaltningen som ledelse og bestyrelse på Caspershus.
Ud over en almindelig ajourføring og tilpasning af formuleringer og indhold, såle des
at dette er i overensstemmelse med praksis og aktuelle forhold, kan følgende
indholdsmæssige ændringer næ vnes:
Driftsoverenskomsten tager nu højde for at plejeboligområdet takststyres
Institutionens pligt til at gennemføre budget revisioner og rapport ere
resultatet heraf til kommunen, er indskrevet i driftsoverenskomsten
Der er indarbejdet formulering om, at dokumentation for den leverede hjælp
skal foreligge i det af kommunen anviste omsorgssystem (bemæ rk dog at
vilkår – og herunder tidsplan og økonomi herfor skal aftales nærmere)
Ældrechefens rolle som bindeled i forhold til den faglige og økonomiske
dialog er tydeliggjort
Den gensidige pligt til at indgå i forhandling, hvis en af parterne ønsker en
ændringer af driftsoverenskomsten, er fremhæ vet
Parternes stilling ved en eventuel ophæ velse af driftsoverenskomsten
klargjort
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Indstilling
Social-, Sundheds- ogf Arbejdsmarkeds forvaltningen indstiller, at Socialudvalget
overfor byrådet anbefaler, at den eksisterende driftsoverenskomst med den
selvejende institution Gigtplejehjemmet, godkendt af Frederikshavn Byråd den 14.
april 1998, erstattes af det her foreliggende forslag til driftsoverenskomst mellem
den selvejende institution Caspershus og Frederikshavn Kommune.
Beslutning Socialudvalget den 13. maj 2009
Godkendt som indstillet.
Fraværende: Steen Jørgensen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Forslag til Driftsoverenskomst mellem Fr.havn Km. og Caspershus (dok.nr.565993/08)

Frederikshavn Byråd - Referat - 24. juni 2009

Side 29 af 53

15. Frigivelse af anlægsmidler til centraliseringen af Den
Kommunale Tandpleje
Sagsfremstilling
Med vedtagelsen af budget 2009 er det besluttet at centralisere den Kommunale
Tandpleje i Colosseum i Frederikshavn K ommune.
I Frederikshavn Kommunes budget for 2009 er der på investeringsoversigten for
Børne- og Ungdoms udvalget afsat 1 mio. kr. til flytteomkostninger.

Åben sag
Der s øges om frigivelse af beløbet på 1,0 mio. kr. til afholdelse af flytteudgifter samt
øvrige udgifter til entreprenører mv. i forbindelse med flytningen af tandklinikker.
Indstilling

Sagsnr: 09/9307
Forvaltning: BKF
Sbh: anjo
Besl. komp: BUU/ØU/BR

Børne- og Kulturforvalt ningen indstiller via Børne- og Ungdomsudvalget og
Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 1,0 mio. kr. for 2009.
Beslutning Børne- og Ungdom sudvalget den 4. juni 2009
Anbefales.
Fraværende: ingen
Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
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16. Formandspost for Det Lokale Beskæftigelsesråd fra 1.
august 2009
Sagsfremstilling
I den hidtidige lovgivning om ans varet for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats, har det væ ret sådan, at ”Rådets formand og suppleanten
for denne udpeges for en 2-årig periode af rådets medlemmer”.
Folketinget vedt og den 29. maj 2009 ”Forslag til lov om ændring af lov om ans varet

Åben sag

for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats".
I loven ændres ændres § 45, stk. 4. således, at ”Borgmesteren er formand for
rådet".
"Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg, kan

Sagsnr: 09/11205
Forvaltning: SSAF
Sbh: sucr
Besl. komp: BR

borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet.
Formandens suppleant er henholds vis viceborgmesteren og næstformanden i det
stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. ”
Det fremgår af lovforslaget, at loven træder i kraft den 1. august 2009.
Fra 1. august 2009 er det således, at borgmesteren eller formanden for det stående
udvalg (A rbejdsmarkedsudvalget) skal være formand for Det Lokale
Beskæftigelsesråd..

Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til byrådet, at
borgmesteren uddelegerer formandsposten for Det Lokale Beskæftigelsesråd til
formanden for Arbejdsmarkeds udvalget.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjar ne K vist.
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17. Etablering af velkomstcentre for udenlandsk arbejdskraft
Sagsfremstilling
Kommune Kontakt Rådet i Nordjylland (KK R) har rettet henvendelse til de
nordjyske kommuner om Region Nordjyllands og Dansk Industris (DI) forslag om et
4-årigt fors øgsprojekt vedrørende etablering af velkomstcentre til integration af
udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland.
KKR anmoder kommunerne om dels at drøfte og træffe beslutning om e ventuel
videre deltagelse i projektet og dels at udfylde partnerskabserklæring, såfremt

Åben sag

videre deltagelse ønskes.

Sagsnr: 09/9740
Forvaltning: SSAF
Sbh: sucr
Besl. komp: AMU/BR

Underskrevne partnerskabserklæringer fra de kommuner, der ønsker at deltage i
det videre arbejde, er en nødvendig forudsætning for at opnå ekstern finansiering.
Der er udarbejdet en konceptbeskrivels e for projektet, et relokationsprogram, og en
tidsplan for det videre arbejde.
Projektet, der målrettes mod en indsats for rekruttering, fastholdelse og int egration
af udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland, forank res i Beskæftigelsesregion
Nordjylland i et regionalt sekret ariat og en række lokale konsortier. Hovedvæ gten af
aktivit eter skal lægges lokalt. Kommunerne fastlægger selv organiseringen af de
lokale konsortier, herunder om de skal være t væ rkommunale.
Med den regionale Beskæftigelsesregion som projektans varlig forventes projektet
finansieret via projektans øgning til relevante puljer, herunder Vækstforums
regionale udviklingsmidler, den konkurrenceudsatte pulje/Danmarks Vækstråd og
Integrationsministeriets pulje.
Ved kommunal deltagelse i projektet forventes kommunal medfinansiering, der kan
ske i form af medgåede timer.
Efter projektets afslutning kan der ikke forventes kommunal finansiering til
videreførelse af projektet, jf. KKR´s beslut ning.
Indstilling
Direkt øren indstiller, at punktet drøftes med henblik på behandling i byrådet den 24.
juni 2009.
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2009
Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at forslag til velkomstcentre ikke kan anbefales
overfor byrådet.
Fraværende: Bruno Müller, Brian Pedersen og John Christensen.
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.

Bilag
Bilag 1 - Henvendelse om Velkomstcentre.pdf (dok.nr.53178/09)
Bilag 2 - Samlet udgifts og finansieringsbudget og aktivitetsbudget.xls (dok.nr.53199/09)
Bilag 3 - Interessetilkendegivelse.pdf (dok.nr.53198/09)
Bilag 4 - Procespapir i perioden 2009-2010.pdf (dok.nr.53195/09)
Bilag 5 - Konceptpapir - Relocation program april 2009.pdf (dok.nr.53184/09)
Bilag 6 - Præcisering af rekrutteringsdelen i Relocationsprogrammet (velkomstcenter) - VS Præcisering
af rekrutteringsdelen i Relocationsprogrammet (velkomstcenter).msg (dok.nr.57142/09)
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18. Kulturalliance mellem Hjørring og Frederikshavn Kommuner
- Orienteringssag
Sagsfremstilling
I forlængelse af etablering af de nye Frederikshavn og Hjørring Kommuner, blev i
2007/2008 indledt et samarbejde på specifikke kulturområder. Som det første
konkrete samarbejde blev indledt et samarbejde på teaterområdet og et
samarbejde omkring musicalprojektet ”Lyset over Skagen”.

Åben sag
Samarbejdet er efterfølgende fulgt op med en konk ret egnsteateraftale for perioden
1. juni 2009 til 1. juni 2013.
I 2008 blev Det Musiske Hus/Maskinhallen i Frederikshavn udpeget som Regionalt

Sagsnr:
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU/BR

Spillested. Udnæ vnelsen er sket under de støttemuligheder og den lovgivning,
Kulturministeriets nedsatte Kunstråd administrerer.
Der er herved to statsstøttede institutioner i området og der er derfor i de to
forvaltninger indledt et udviklingsarbejde for at understøtte samarbejdsrelationer på
et mere generelt plan og samtidig konkr et udvikle en samarbejdsaftale på
spillestedsområdet.
Der fremlægges derfor forslag til
Rammeaftale for Kulturalliancen Hjørring og Frederikshavn
S pillestedaft ale fer Det Musiske Hus/Maskinhallen og
Sysseltinget/Vendelbohus
Rammeaftale
Rammeaftalen opstiller en række sigtemål for samarbejdet mellem de to kommuner
på kulturområdet
K ulturlivet går på t værs af kommune- og landegrænser
Det er tilfældet både med hensyn til kunstnerne og med hensyn til publikum
Det er vigtigt, at sikre en sammenhængende kulturpolitik på regionalt og
tvæ rkommunalt plan
E n koordinering af nye initiativer og projekter er vigtig, for at sikre en
maksimal udnyttelse af de kommunale ressourcer
E n udvikling af kulturområderne i samspil med samfundsudviklingen er
væsentlig for at fastholde regionen’s kulturelle tiltrækningskraft
E n høj grad af sammenhæng mellem kommunernes initiativer og projekter
på kultur-området giver en høj tiltrækningskraft i forhold til erhvervslivet
E n fælles og koordineret satsning samt fælles profilering vil skabe nye
resultater
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Gennem aftalen skabes mulighed for udvikling af fastere samarbejdsrelationer på
kulturområdet og der sikres koordinering og løbende opfølgning i de politiske
udvalg.
Rammeaftalen rummer mulighed for udvikling af supplerende aftaler på
institutionsområdet og ved øvrige konkrete udviklingsprojekter.
Spillestedsaftale
Spillestedsaftalen opstiller følgende sigtemål:
at støtte det lokale koncertudbud fra primært den danske musikscene
at udvikle viden og rammer indenfor vækstlag - upcoming bands,
øvefaciliteter, net væ rk, events
at fastholde og udvikle områdets talentarbejde og tiltrækningskraft – og
underst øtte udviklingen på ungdoms - og uddannelses området
at placere området som et fyrtårn i regionen og bidrage til
publikumsudviklingen på koncertområdet
I både Frederikshavn og Hjørring er der udviklede traditioner på de større
spillesteder, og i begge byområder er der et godt og solidt udbygget vækstlag.
I Hjørring gælder det Sysseltinget/Vendelbohus og Nocontainer og i Frederikshavn
Det Musiske Hus/Maskinhallen og eks. Maigaarden og øvrige øvefaciliteter for
upcomingbands mv.
Frederikshavn K ommune understøtter den nuværende egnsteateraftale med et
årligt støttebeløb på 0.5 mio. kr. Denne støtte skaber grundlag for at tiltrække øget
statsstøtte til området. På tilsvarende vis er målet med spillestedsaftalen at genere
yderligere midler til dette område gennem udvikling af nye projekter og events.
Hjørring Kommune støtter spillestedsaftalen med 0.5 mio. kr. årligt.
Rammeaftalen igangsættes efter behandling i Kommunernes Kultur – og
Fritidsudvalg og spillesteds aftalen ivæ rksættes pr. 1. september 2009.
Indstilling
Børne- og Kulturforvalt ningen indstiller, at
K ultur – og Fritidsudvalget tilslutter sig KulturAlliancens rammeaftale
K ultur – og fritidsudvalget tilslutter sig Spillestedsaftalen
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 3. juni 2009
Godkendt. Sagen sendes til orientering i Byrådet.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Til efterretning.
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Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Bilag 1 - KulturAlliancen Frederikshavn-Hjørring - KulturAlliancen Frederikshavn-Hjørring, rammeaftale,
090421.doc (dok.nr.53038/09)
Bilag 2 - KulturAlliancen Frederikshavn-Hjørring - KulturAlliancen Frederikshavn-Hjørring,
spillestedsaftale, 090421.doc (dok.nr.53039/09)
Bilag 3 - KulturAlliancen Frederikshavn-Hjørring - Egnsteateraftale mellem Hjørring Kommune og
Frederikshavn Kommune 2009-13.pdf (dok.nr.53045/09)
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19. Udkast til Resultatrevision 2008 - Jobcenter Frederikshavn
Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsstyrelsens koncept for den årlige resultatrevision i Jobindsats er
blevet ændret. Styrelsen stiller ikke længere præcise formkrav til udformningen af
resultatrevisionen, men stiller fire små res ultatrapporter til rådighed og anbefaler, at
Jobcentrene især koncentrerer sig om resultat er, der er dårligere end året før og
resultater der er dårligere end resultat erne i sammenligningsgrundlaget.
Sammenligningsgrundlaget er en klynge af kommuner, der har sammenlignelige
rammevilkår, hvilket for både Frederikshavn og især for Læs øs vedkommende vil

Åben sag

sige ugunstige rammevilkår.

Sagsnr: 09/3746
Forvaltning: SSAF
Sbh: lebe
Besl. komp: AMU/BR

Hensigten med resultat revisionen er at sætte fokus på de områder, hvor
jobcentrene har dårlige resultater. Det bliver en udfordring for den fremtidige
beskæftigelsesindsats at forbedre disse resultater. Strategier og mål herfor vil blive
fremlagt i den beskæftigelsesplan for 2010, som vi skal i gang med at lave i
umiddelbar forlæ ngelse af resultatrevisionen.
Resultatrevisionen for 2008 peger på større og mindre udfordringer på alle tre
områder: Sygedagpengeområdet, kontanthjælpsområdet og de forsikrede ledige.
I Frederikshavn er det især kontanthjælps området og til en vis grad ogs å
sygedagpengeområdet, der har haft en negativ udvikling i 2008. Til gengæld er det
på statens område, der er flest penge at spare, fordi a-dagpengemodtagernes
andel af befolkningen er uforholdsmæssig stor.
Læsø fremstår med et meget flot resultat i resultat revision for 2008. Læsøs
resultater sammenlignes dog kun med en enkelt kommune, idet der kun findes en
anden komm une, der har tilnærmelses vis lige så ugunstige rammevilkår som
Læsø. Også på Læs ø er det især kontanthjælpsområdet og til en vis grad også
sygedagpengeområdet, der har haft en negativ udvikling i 2008, selv om det er på
statens område, der er penge at spare, fordi a-dagpengemodtagernes andel af
befolkningen også her er uforholdsmæssig stor.
Indstilling
Det indstilles, at LBR drøfter udkast til resultatrevision med henblik på at indhente
LBR´s bemærkninger.
Resultatrevisionen vil herefter blive drøftet i Arbejdsmarkedsudvalget
Direkt øren indstiller, at udkast til resultatrevision drøftes.
Beslutning Det Lokale Beskæftigel se sråd den 22. april 2009
Udvalget var ikke beslutningsdygtigt.
Fraværende: Jørn Larsen, S øren Selsmark-Larsen, Jytte Møller Pedersen, Morten
Broberg, Lingathasan Ramalingam Sornaligam, Viggo Jensen, Jørgen Helledie.
Punktet udsættes til næste møde.
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Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2009
LBR har endnu ikke drøftet udkast til Resultatrevion, da udvalget ikke var
beslutningsdygtigt på sidste møde. Resultatrevisionen vil blive drøftet på det
ordinære møde den 13.05.2009.
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2009
Udsat til juni mødet.
Fraværende: Jens Ole Jensen
Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2009
Det Lokale Beskæftigelsesråd har ikke fremsendt bemæ rkninger, da udvalget ikke
har været beslutningsdygtigt på de sidste 2 ordinære møder.
Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2009
Direkt øren indstiller, at udkast til resultatrevision drøftes.
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2009
Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at udkast til resultatatrevision anbefales overfor
byrådet.
Fraværende: Bruno Müller, Brian Pedersen. John Christensen deltog i pkt. 1-4.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Resultatrevision 2008 - Frederikshavn (dok.nr.36241/09)
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20. Udpegning eller valg til nyt Integrationsråd
Sagsfremstilling
Ifølge Integrationslovens § 42, stk. 2, udpeges medlemmer af Integrationsrådet af
kommunalbestyrelsen blandt medlemmer af lokale flygtninge - og
indvandrerforeninger eller andre tils varende personer i kommunen samt blandt
personer med tilknytning til arbejdsmarkedets part er, skolebestyrelser og lokale
foreninger i kommunen.
Begrebet udpegning fort olkes forskelligt, og i praksis sker følgende:
K ommunalbestyrelsen udpeger selvstændigt
K ommunalbestyrelsen udpeger efter et egentligt valg via etniske lister
K ommunalbestyrelsen udpeger på baggrund af indstillinger fra et niske
minoritets foreninger

Åben sag
Sagsnr: 09/5646
Forvaltning: SSAF
Sbh: suan
Besl. komp: AMU/BR

Uans et hvilken metode der benyttes, og uanset om fokus er på demokratisk
metode, er der fordele og ulemper.
Udpegning på baggrund af et valg via etniske lister
I kommuner, hvor de enkelte etniciteter har grupperet sig, kan et valg væ re at
foretrække. Hvor disse grupperinger ikke er etableret, vil en udpegning være at
foretrække, idet erfaringer viser, at der, som følge af et lille antal kandidater, kan
opstå freds valg, hvilket kan væ re problematisk for Int egrationsrådets demokratiske
legitimitet. Kandidater kan blive valgt med meget få stemmer. Minoritetsbo rgere
skal definere sig selv ud fra etnisk tilhørsforhold, hvorfor arbejder i Integrationsrådet
kan blive et spørgsmål om "etnisk interesse", herunder politik, og ikke
Integrationsrådsarbejde generelt.
Udpegning på baggrund af valg i etniske foreninger
Ved denne metode udpeges kandidaterne ud fra en anbefaling fra de etniske
minoritetsgrupper. Metoden kræ ver få ressourcer samtidig med at
minoritetsgrupperne er aktive. En forudsætning for denne metode er, at
minoritetsgrupperne er organiseret som beskrevet ovenfor. Ulempen er, at det ikke
er gennemskueligt for kommunalbestyrelsen, hvordan udpegningen har fundet
sted.
"Ren udpegning"
Ved denne metode udpeger kommunalbestyrelsen Integrationsrådets medlemmer
uden forudgående valghandling. Baggrunden for at benytte denne metode kan
være, at kommunalbestyrelsen har gode erfaringer med at håndplukke
medlemmer, idet der ofte er tale om medlemmer, som i forvejen er aktive og
engagerede i integrationsarbejdet, og idet flere af de udpegede medlemmer ofte
har erfaringer fra arbejdet i Integrationsrådet.
I og med at der ikke er etableret etniske grupperinger i Frederikshavn kommune, er
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det vigtigt at nå den etniske målgruppe på anden vis, for på den måde at øge
interessen for arbejdet i Integrationsrådet. Den seneste periodes erfaringer viser, at
sammensætningen af det nuværende Integrations råd nu er meget homogent,
hvilket blandt andet afspejles i aktiviteterne i arbejdsgrupperne, og medlemmernes
interesse for at være med til at gøre en forskel, ikke mindst som fri villig i projekt
"Integrationsservice". Denne sammensætning og homogenitet ønskes bevaret.
Forvaltningen foreslår at de nuvæ rende medlemmer indstilles til udpegning af
byrådet. I erkendelse af, at der er behov for flere såvel medlemmer som
suppleanter, foreslår forvaltningen tillige, at repræsentanter fra det nuværende
Integrationsråd afholder informationsmøder på Sprogcentret og i de frivillige
foreninger, som har jæ vnlig kontakt med målgruppen. Det er vigtigt, at
Integrationsrådets repræsentanter er kendte af målgruppen, og at såvel de frivillige
foreninger som gruppen med anden etnisk baggrund end dansk er repræsenteret.
Formålet med denne aktivitet er, at få udbredt kendskabet til arbejdet i
Integrationsrådet, og dermed at få tilstrækkeligt med interesserede borgere til
indstilling både som medlemmer og som suppleanter.
Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forvaltningens forslag
tages til efterretning.
Beslutning Integrationsråd den 21. april 2009
Forvaltningen gennemgik sagen, hvorefter fordele og ulemper ved de 3 skitserede
muligheder blev konkretiseret. Selv om der tidligere har væ ret et markant ønske om
gennemførelse af et egentligt valg, var der nu enighed om, at fordelen ved om
muligt at genindstille de nuvæ rende medlemmer med anden etnisk baggrund end
dansk var langt større end ønsket om at gennemføre et valg. Det nuværende råds
homogenitet og interessen for at deltage i integrations råds arbejdet blev næ vnt som
værende meget vigtig.
Forvaltningens forslag om " Ren udpegning" blev taget til efterretning.
Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2009
Under henvisning til Sammenlægningsudvalgets ans vars fordeling og Aftalen om
etablering af Jobcenter i Frederikshavn Kommune fremgår, at Byrådet har
uddelegeret ans var for Integrationsrådet til Arbejdsmarkedsudvalget.
Som det fremgår af sags fremstillingen til Integrationsrådsmødet den 16. april 2009,
har forvaltningen lavet research på muligheder og erfaringer, og et enigt
Integrationsrådet besluttede at følge forvaltningens konklusion.
I følge ans varsfordelingen er der behov for Arbejdsmarkedsudvalgets stillingtagen
til Integrationsrådets forslag.
Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2009
Direkt øren indstiller punktet til drøftelse og efterfølgende taget til efterretning, inden
videresendelse til endelig beslut ning i Byrådet.
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2009
Arbejdsmarkedsudvalget indstiller at anbefale Byrådet, at de nuværende
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medlemmer genudpeges.
Fraværende: Bruno Müller, Brian Pedersen og John Christensen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
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21. Udnyttelse af ledig låneramme for 2009
Sagsfremstilling
I det korrigerede budget er det forventet at der skal optages lån for 96,9 mio. kr.
vedr. afholdelse af låneberettigede udgifter i 2009.
For at undgå at belaste kassebeholdningen med udlæg til låneberettigede udgifter
til slutningen af året, hvor der normalt hjemtages lån, foreslås det, at der
hjemtages et lån nu på 40,0 mio. kr., til dækning af låneberettigede udgifter til
skolerenoveringer og rådhus renovering.
I henhold til kommunens finansielle strategi fremgår der, at byrådet skal træffe
beslutning om lånest ørrelse samt løbetid i forbindelse med kommunens
låneoptagelse.

Åben sag
Sagsnr: 09/10947
Forvaltning: CF
Sbh: LECH
Besl. komp: ØU/BR

Indstilling
Cent ralforvaltningsdirekt øren indstiller at, Økonomiudvalget anbefaler by rådet, at
der optages et lån på 40,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
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22. Regelsæt for reklamering
Sagsfremstilling
Lov nr. 490 af 1. juli 2006 giver kommuner og regioner mulighed for at anvende
bygninger og løs øre til reklamering for andre. Direktionen har haft nedsat en
arbejdsgruppe til at udarbejde et forslag til regelsæt om reklamering for andre i
Frederikshavn K ommune. Regelsættet foreligger nu til behandling.
Regelsættet har væ ret sendt til høring i den t værgående budgetgruppe og har
været behandlet i Direktionen.
Regelsættet skal dels ses som en regulering af området, idet byrådet allerede har
tilladt reklamer bl.a. på hjemmeplejebiler jf. byrådsbeslut ning om ”Socialudvalgets
udgiftsreduktion 2008” af 25. juni 2008, dels er formålet at støtte op om

Åben sag
Sagsnr: 08/9292
Forvaltning: CF
Sbh: HAVE
Besl. komp: ØU/BR

kommunens øvrige generelle politikker og sikre, at der kommer ensartede
muligheder og retningslinjer for hele Frederikshavn Kommunes organisation.
Regelsættet kræver en overordnet stillingtagen til:
Hvorvidt Frederikshavn Kommune skal gøre brug af muligheden for at lade
reklamering for andre indgå i kommunens finansiering
Hvilke begræns ninger, der ønskes i forhold til produkter/ydelser, som
Frederikshavn K ommune vil tillade reklame for på bygninger og løsøre
Hvorvidt bestemte bygninger og løsøre ikke må gøres til genstand for
reklamering
Hvordan fordelingen af indtægter og kompetence til at indgå aftaler om
reklame skal placeres i Frederikshavn Kommune
Regelsættet lægger op til at tillade reklame for andre, hvilket ligger i tråd med den
tidligere næ vnte vedtagelse i byrådet fra 25. juni 2008.
Regelsættet indeholder en kort oversigt over nogle af de lovgivningsmæssige
bestemmelser, der regulerer reklame for bestemte produkter og ydelser. Herudover
må der ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved kommunens neutralitet og saglighed
i øvrigt.
Det er endvidere lagt op til, at medarbejderes uniformer og Frederikshavn
Kommunes elektroniske medier ikke må gøres til genstand for reklame.
Regelsættet lægger op til, at kompetencen til at indgå a ftaler samt råderetten over
indtægterne placeres ved fagudvalgene med mulighed for delegation.
Det er Direktionens opfattelse, at Frederikshavn K ommune, som altid, skal
fokusere på de muligheder, der ligger for at sikre de bedst mulige økonomiske
forudsætninger for kommunens drift.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at
Frederikshavn Kommune udnytter mulighederne for finansiering via
reklamering
”Udkast til regelsæt for brug af reklame og sponsorater i Frederikshavn
Kommune” sendes til høring i de respektive fagudvalg efter behandling i
Økonomiudvalget.
Høringen af fagudvalgene skal afklare:
1. om der skal være begrænsninger i brugen af reklamer for bestemte
produkter og ydelser udover de i regelsættet nævnte
2. om bestemte bygninger og løs øre udover de i regelsættet næ vnte ikke
kan benyttes i reklameøjemed
3. om indtægter og kompetence til at indgå reklameaftale skal placeres i
forvaltningen eller på omkostningsstedet
Beslutning Økonomiudvalget den 18. februar 2009
Regelsættet sendes i høring som foreslået.
Søren Visti Jens en ønsker ikke at give mulighed for reklamefinansiering.
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.
Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 13. maj 2009
Fagudvalgene har nu behandlet ”Udkast til regelsæt for brug af reklame og
sponsorater i Frederikshavn Kommune”, som Økonomiudvalget vedtog at sende i
høring hos fagudvalgene på sit møde 18. februar 2009. De enkelte fagudvalgs
beslutninger samt forvaltningernes indstillinger er anført i vedlagte bilag
"Høringss var afgivet til Økonomiudvalget vedrørende ”Udkast til regelsæt for brug
af reklame og spons orat er i Frederikshavn Kommune”.
Beslutning Økonomiudvalget den 13. maj 2009
Et flertal af økonomiudvalgets medlemmer godkender direktionens indstilling,
herunder at det overlades til forvaltningerne at fastlægge lokale retningslinier for
udmøntning af regelsættet.
Regelsættet evalueres efter 1 år.
Søren Visti Jens en ønsker ikke at give mulighed for reklamefinansiering.
Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain
Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Efter anmodning fra Frederikshavn Byråd fremsendes sagen til Byrådets
behandling.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Regelsættet blev sat til afstemning.
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For 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 Larsen (A ), Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Steen
Jensen (A ), Hanne Welander (A ), Palle Thomsen (A), Jytte Schaltz (A), Hans
Jørgen Kaptain (V), Hans Rex Christensen (V), Jens Ole Jensen (V ), John
Christensen (V ), Erik Janum (V), Anders Broholm (V ), Mogens Brag (V), Per
Nilsson (V), Peter E. Nielsen (C) og Steen Jørgensen (T).
Imod stemte 4: Søren Visti Jensen (F), Brian Peders en (F), Paul Rode Andersen
(F) og Anders Starberg Pedersen (A ).
Regelsættet blev godkendt.
Regelsættet evalueres efter 1 år.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Bilag 1 - Udkast til regelsæt vedr. brug af kommunale bygninger og løsøre til reklame for
andre (dok.nr.940/09)
Bilag 2 - Returmelding fra BUU vedr. høring reklamering (dok.nr.35928/09)
Bilag 3 - Høringssvar og konsekvensbeskrivels e (dok.nr.46317/09)
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23. Anmodning om udtrædelse af Frederikshavn Byråd
Sagsfremstilling
Byrådsmedlem Knud Hjørnholm s øger om fritagelse fra sit borgerlige ombud
(hvervet som medlem af Frederikshavn Byråd) med virkning fra 1. august 2009.
Ansøgningen begrundes med arbejdsmæssige forhold.
I henhold til § 103 i valgloven skal et byrådsmedlem efter anmodning frit ages for sit
medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af

Åben sag

andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig

Sagsnr: 09/11381
Forvaltning: BRS
Sbh: ANAE
Besl. komp: BR

fritaget for medlemskabet.
Afgørelsen om, hvorvidt en anmodning skal imødekommes træffes af byrådet.
1.stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste til byråds valget den 15.
november 2005 er Brian Kjær, Frederikshavn.
Knud Hjørnholm er des uden medlem af Sundhedsudvalget, B ørne- og
Ungdoms udvalget, Distriktsudval get, Folkeoplysningsudvalget (stedfortræ der), KL
Delegeretmøde (stedfortræder), Lokal aktionsgruppe for Frederikshavn og Hjørring
og er udpeget til bestyrelserne i Hospice Vendsyssel, KamillianerGården,
Ungdommens Uddannelses vejledning Vendsyssel og Mette Marie Simonsens og
Nicoline Foverskovs Fond.
Indstilling
Borgmesteren indstiller, at
anmodningen om udtræden imødekommes med baggrund i Knud
Hjørnholms arbejdsmæssige forhold
1. stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste den 15. november
2005, Brian Kjær, indtræ der som medlem af Frederikshavn Byråd i den
resterende del af byrådsperioden med virkning fra 1. august 2009
der udpeges medlemmer til de ovenfor næ vnt e udvalg og bestyrelser,
Knud Hjørnholm har været udpeget til

Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Godkendt.
Steen Jensen indtræ der som medlem af B ørne - og Ungdoms udvalget pr. 1. august
2009, og udt ræder samtidig som medlem af Socialudvalget.
Brian Kjær indtræder pr. 1. august 2009 som medlem af de øvrige i
sagsfremstillingen næ vnte udvalg, bestyrelser m.m. Desuden indtræder Brian Kjær
som medlem af Socialudvalget i stedet for Steen Jens en.
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Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
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24. Palm City - Venstres henvendelse til borgmesteren om fejl i
sagsbehandling og sagsforløb
Sagsfremstilling
Lars Møller har med vedlagte brev af 28. maj 2009 på vegne af Venstres
byrådsgruppe henvendt sig til Borgmester Erik Sørensen med en ræk ke
overvejelser og spørgsmål vedrørende sagsbehandling og sags forløb i forbindelse
med salget af arealerne ved Lerbæk til Palm City. Lars Møller har i brevet anmodet
om s var senest på Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2009.
S var på Lars Møllers spørgsmål fremgår af vedlagte redegørels e med tilhørende
bilag.

Åben sag
Sagsnr: 07/1344
Forvaltning: BRS
Sbh: jaw i
Besl. komp: ØU/BR

Indstilling
Spørgsmål og s var fremlæ gges til Økonomiudvalgets orientering.
Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Søren Visti Jens en forlanger redegørelsen forelagt byrådet til orientering.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Til efterretning.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Bilag 1 - Henvendelse fra Venstres Byrådsgruppe - Palm City (dok.nr.60018/09)
Bilag 2 - Kopi af skriv else til Statsforvaltningen - Palm City (dok.nr.60027/09)
Bilag 3 - Redegørelse for sagsforløbet omkring Palm City (dok.nr.60012/09)
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25. Genbrugsplads Ousenvej 16, Sæby

Lukket sag
Sagsnr: 08/9524
Forvaltning: TF
Sbh: jehj
Besl. komp: ØU/BR
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26. Eventuelt køb af ejendommen Højlundsvej 94, Østervrå.

Lukket sag
Sagsnr: 09/4351
Forvaltning: TF
Sbh: toka
Besl. komp: ØU/BR
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27. Anvendelse af ejendommen Strandbyvej 119, Bannerslund
Sagsfremstilling
Handelsstandsforeningen Frederik ans øger sammen med ejer om tilladelse til at
indrette lagersalg fra hallen på ovennæ vnt e ejendom. Samtidig ans øger ejer om
tilladelse til at indrette livsstilscampingplads på ejendommen med opstart sæson
2010 (påsken).
Der har i tidligere år væ ret lagersalg på ejendommen betinget af, at
campingpladsen etableres inden en nærmere fastsat tidsfrist.
Frederik begrunder ans øgningen med, at der er handlende i midtbyen, der grundet
tidernes ugunst har brug for at gå nye veje for at supplere omsætningen. Hallen på
Bannerslund er derfor kommet i fokus, som en mulighed og i øvrigt med en

Åben sag
Sagsnr: 08/8734
Forvaltning: TF
Sbh: tosn
Besl. komp: PMU/BR

beliggenhed tæt på landevej med megen sommertrafik.
På campingpladsen vil der blive etableret et hytteområde med 6 hytter og ud mod
Strandby vej mulighed for parkering af autocampere. I den nuvæ rende hal er der
toilet og badefaciliteter.
Ejendommen er omfattet af Lok alplan nr. 02.08.01, der udlægger området til
campingplads med hytter og tilhørende servic efaciliteter.
Juridi ske konsekvenser
Jf. Lov om planlæ gning § 19 kan der dispenseres fra en lokalplan, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, det vil sige planens mål og
anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved at tilvejebringe en ny
lokalplan.
Jf. Miljøministeriets skrivelse dateret den 28. februar 2009 skal outlets betragtet
som en butik jf. bemæ rkningerne til Lov om planlægning. Det er op til kommunen at
vurdere, om der er tale om en permanent situation.
Planmæssige konsekvenser
Etablering af campingplads er i overensstemmelse med lokalplanens
anvendelsesbestemmelser. Etablering kræ ver dog særlig tilladelse efter
Campingreglementet.
Lokalplanen muliggør, at der på pladsen etableres tilhørende servicefaciliteter,
herunder butik, cafeteria, opholdsby gning og idrætsfaciliteter. Varers ortimentet i
butikken vil naturligt afspejle behov affødt af plads en faciliteter mv.
Ibrugt agning af campingpladsen betinger, at der et ableres støjvold med
beplantning til afskærmning af området mod Skagens vej.
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Med Ministreriets tilkendegivelse om salgs formens outlets er det op til
kommunen at vurdere, om der i det konkrete tilfælde er tale om permanent
butiksdrift.

Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at
der meddeles tilladelse til lagersalg i begrænserede perioder jf.
Miljøministeriets skrivelse af 28. februar 2009
etablering af den ans øgte campingplads tillades

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 24. juni 2009
Udvalget tiltræder et ablering af campingplads.
Et flertal tiltræder en midlertidig tilladelse med udløb den 31. 03.2010, hvorefter
sagen genoptages. Tilladels en er ikke begræ nset til medlemmer af "Frederik".
SF kan ikke tiltræde indstillingens 1. pind, idet man ønsker campingpladsen
etableret forinden tilladelse gives.
SF begærede sagen i Byrådet.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2009
Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling kom til afstemning.
For stemte 14: Erik Sørensen (A ), Jens Hedegaard Kristensen (A), Knud Hjørnholm
(A), Birthe Marie Pilgaard (A), Jørn Larsen (A), Bruno Müller (A), Anders Gram
Mikkelsen (A), Anders Starberg Pedersen (A ), Hanne Welander (A ), Palle Thomsen
(A), Hans Jørgen Kaptain (V), Jens Ole Jensen (V), John Christensen (V), Erik
Janum (V ).
Imod stemte 11: Ole Rørbæk Jensen (A), Jytte Schaltz (A), Hans Rex Christensen
(V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V ), Per Nilsson (V ), Søren Visti Jensen (F),
Brian Peders en (F), Paul Rode Andersen (F), Peter E. Nielsen (C), Steen
Jørgensen (T).
Undlod 3: Birgit S. Hansen (A ), Irene Hjortshøj (A), Steen Jensen (A ).
Indstillingen blev godkendt.
Fraværende: Lars M. Møller, Frode Thule Jensen og Bjarne K vist.
Bilag
Kommentarer fra FREDERIK (dok.nr.65000/09)
Accept og tilbud (dok.nr.66009/09)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Hans Jørgen Kaptain

Hans Rex Christensen

Jens Ole Jensen

John Christensen

Lars M. Møller

Frode Thule Jensen

Anders Broholm

Mogens Brag

Per Nilsson

Erik Janum

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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