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1. 2. behandling af forslag til budget for 2010 og 

budgetoverslagsårene 2011 - 2013 

 

Sagsfremstilling 

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget, som blev behandlet på byrådets 

møde den 23. september, er mandag den 5. oktober kl. 09.00.  

  

Indkomne ændringsforslag vil blive udsendt til byrådets medlemmer efter fristens 

udløb.  

  

Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevil lingsniveauet 

for 2010. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 3 - 7 i 

budget forslag 2010 (hvilket er uændret i forhold til 2009). Hovedreglen er én 

nettobevilling pr. udvalg. Dog særskilt bevilling for det takstfinansierede område: 

Renovation.  

  

Ved budgetbehandlingen skal byrådet træffe bindende beslutning om, hvilken 

metode, der skal anvendes ved budgetteríng af udskrivningsgrundlag og 

tilskudsordninger.  

  

Valget står mellem:  

 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskudsbeløb (der foretages ikke 

senere regulering)  

eller  

 Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag og tilskudbeløb (i 2013 foretages 

der regulering på grundlag af de faktiske tal)   

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for år 2010 og gælder for 

kommuneskat, kirkeskat, generelle tilskud og udligningsordninger. 

  

I budgetforslaget er der indregnet de statsgaranterede beløb. Falder valget på 

selvbudgettering, skal byrådet tage stilling til, hvilket udskrivningsgrundlag der 

skønnes for 2010 og tage stilling til hvilket budgetbeløb, der skal indregnes 

vedrørende generelle tilskud og udligningsordninger. Se bilag.  

  

Udskrivningsprocenterne, som er indregnet i budgettet, fremgår af side 11 

(nederst) i budgetforslaget. 

  

På Økonomiudvalgets møde den 16. september blev det besluttet, at Direktionens 

forslag til udmøntning af reduktionspulje på anlæg skulle sendes til udtalelse i 

fagudvalgene. På baggrund af datoer for afholdelse af udvalgsmøderne, kan disse 

udtalelser først foreligge samlet ved byrådsbehandlingen af budget 2010 - 2013. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/694 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: LECH 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Udtalelserne udsendes samlet inden byrådsbehandlingen.    

  

I forbindelse med færdiggørelsen af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag, 

foreslås det, at Centralforvaltningen, Økonomiafdelingen, bemyndiges til at foretage 

de omplaceringer af budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige 

årsager, inden for den samlede besluttede budgetramme.  

  

  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at  

 der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 

for 2010 med de i statsgarantien forudsatte tal for udskrivningsgrundlaget 

og grundværdier  

 budget forslaget samt indkomne ændringsforslag fremsendes til 2. 

behandling i byrådet  

 Økonomiafdelingen bemyndiges til at omplacere beløb inden for den 

samlede ramme  

 bevillingsniveauet fastsættes som anført i budget forslaget  

 taksterne fastsættes som anført i takstoversigten  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 7. oktober 2009  
Anbefales. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 14. oktober 2009  

Der er indkommet et fælles ændringsforslag fra Konservative, Kommunelisten, 

Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet. Derudover er der indkommet 

ændringsforslag fra Venstre. 

  

Direktionens forslag til udmøntning af reduktionspuljen på anlæg på 25 mio. kr. i 

2010 og 2011 og på 10 mio. kr. i 2012 og 2013 har været til høring i fagudvalgene. 

Fagudvalgenes indstillinger fremgår af bilag. Udmøntningen er indregnet i 1. 

behandlingsforslaget. Alle fagudvalg kan godkende Direktionens udmøntning af 

reduktionspuljen på anlæg.  

  

Fra Børne- og Ungdomsudvalget er der indkommet ændringsforslag til taksterne på 

dagpasningsområdet. Ændringsforslaget vedrører optagelse af takster for 

børnepasning i tilbud uden madordning.  

  

Der er udarbejdet forslag til prioritering af midlerne i kvalitetsfondspuljen.  

 

Indstilling - Økonomiudvalget den 14. oktober 2009  

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at  

  

        modtagne ændringsforslag fremsendes til Byrådets behandling  

        takstændringer på dagpasningsområdet for tilbud uden madordning 
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fremsendes til godkendelse 

         Direktionens forslag til udmøntning af reduktionspuljen på anlæg på 

baggrund af fagudvalgenes udtalelser godkendes 

         forslag til udmøntning af kvalitetsfondsmidlerne fremsendes til Byrådets 

behandling 

 

Indstilling - Frederikshavn Byråd den 14. oktober 2009  

Indstillingen fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådets møde.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 14. oktober 2009  

Anbefales. 

  

Investeringsoversigten fremsendes som ændringsforslag til byrådets 2. behandling 

af budgettet. 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 14. oktober 2009  

Irene Hjortshøj forlod mødet som inhabil.  

  

Stedfortrædere Niels Chr. Larsen (A) og Ole Jørgensen (V) deltog i 2. behandling 

af budgettet. 

  

Økonomiudvalgets ændringsforslag blev godkendt.  

  

Ændringsforslag fra Venstre blev sat til afstemning.  

  

For stemte 10:  

Hans Jørgen Kaptain (V), Hans Rex Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), John 

Christensen (V), Lars M. Møller (V), Frode Thule Jensen (V), Anders Broholm (V), 

Mogens Brag (V), Ole Jørgensen (V), Erik Janum (V).  

  

Imod stemte 21:  

Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit S. Hansen (A), Jens Hedegaard 

Kristensen (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Niels Chr. Larsen (A), Birthe Marie 

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

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

Thomsen (A), Jytte Schaltz (A), Brian Kjær (A), Søren Visti Jensen (F), Brian 

Pedersen (F), Paul Rode Andersen (F), Peter E. Nielsen (C), Steen Jørgensen (T).  

  

Derefter blev ændringsforslag fra Det konservative Folkeparti, Kommunelisten, 

Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne sat til afstemning.  

  

For stemte 21:  

Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit S. Hansen (A), Jens Hedegaard 

Kristensen (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Niels Chr. Larsen (A), Birthe Marie 

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

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

Thomsen (A), Jytte Schaltz (A), Brian Kjær (A), Søren Visti Jensen (F), Brian 
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Pedersen (F), Paul Rode Andersen (F), Peter E. Nielsen (C), Steen Jørgensen (T)  

  

Imod stemte 10:  

Hans Jørgen Kaptain (V), Hans Rex Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), John 

Christensen (V), Lars M. Møller (V), Frode Thule Jensen (V), Anders Broholm (V), 

Mogens Brag (V), Ole Jørgensen (V), Erik Janum (V).  

  

Ændringsforslaget fra Det konservative Folkeparti, Kommunelisten, Socialistisk 

Folkeparti og Socialdemokraterne blev vedtaget. 

  

Fraværende: Per Nilsson 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Notat - selvbudgettering eller statsgaranti (dok.nr.108815/09) 

Bilag 2 - Konsekvens af lukning af "Tema Team" (dok.nr.111042/09) 

Bilag 3 - Høringssvar fra Caspershus (dok.nr.111026/09) 

Bilag 4 - Høringssvar Budget 2010-2013, Ældreafdelingens MED (dok.nr.111299/09) 

Bilag 5 - Ældrerådets høringssvar vedr. budget 2010-13 (dok.nr.111003/09) 

Bilag 6 - Til Socialudvalget, Ny Frederikshavn Kommune (dok.nr.111308/09) 

Bilag 7 - Høringssvar fra Handicaprådet (dok.nr.111689/09) 

Bilag 8 - Høringssvar vedr. budget 2010-2012 for træningsområdet (dok.nr.111684/09) 

Bilag 9 - Ændringsforslag til takstoversigt til budget 2010 - 2013 (dok.nr.109451/09) 

Bilag 10 - Fagudvalgenes udtalelser i forbindelse med udmøntning af reduktionspulje på 

anlæg. (dok.nr.113102/09) 

Bilag 11 - Venstres ændringsforslag til budget 2010-2013 (dok.nr.113120/09) 

Bilag 12 - Budgetforlig for året 2010 og overslagsårene 2011, 2012 og 2013 (dok.nr.112497/09) 

Bilag 13 - Resultatopgørelse 2009-2013 + Forligsgruppens ændringsforslag (dok.nr.113251/09) 

Bilag 14 - Finansieringsoversigt 2009-2013 + Forligsgruppens ændringsforslag (dok.nr.113254/09) 

Bilag 15 - Forslag til forøgelse af takster fra budget 2010 (dok.nr.112601/09) 

Bilag 16 - Opgørelse af anlægsmidler indenfor kvalitetsfondområderne (dok.nr.113252/09) 

Bilag 17 - Investeringsoversigt 2010-2013 til 2. beh. ekskl. ændringsforslag (dok.nr.114914/09) 
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2. Rammeaftalerne for social- og 

specialundervisningsområdet, 2010 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund og formål 

Rammeaftalerne for 2010 på social- og specialundervisningsområdet skal indgås 

inden den 15. oktober 2009, og har virkning fra 1. januar 2010. Rammeaftalerne 

skal sikre den nødvendige koordinering af tilbud indenfor rammeaftalens område, 

så borgere i Region Nordjylland dels modtager de tilbud, de har behov for, og dels 

modtager tilbud af høj faglig kvalitet. Rammeaftalerne er et værktøj til at sikre en 

sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. Derudover skal 

rammeaftalerne bidrage til, at sikre et smidigt og tillidsfuldt samarbejde imellem 

såvel kommunerne som imellem kommunerne og Region Nordjylland.    

  

Rammeaftalerne er således et planlægnings- og udviklingsværktøj til koordinering 

af udbud og efterspørgsel af pladser. I rammeaftalerne aftales desuden 

  

       mål og visioner for social - og specialundervisningsområdet i Nordjylland 

       principper for den regionale forsyningsforpligtigelse  

       retningslinjer og principper for takstberegning og betalingsmodeller 

       etablering og fastholdelse af faglige netværk 

       samarbejde omkring dokumentation og faglig udvikling gennem 

medlemskab af JYFE - Jysk Forsknings- og Evalueringssamarbejde 

  

De to rammeaftaler regulerer 

Der udarbejdes i Region Nordjylland 2 rammeaftaler - rammeaftalen på det sociale 

område og rammeaftalen for specialundervisningsområdet.  

  

Rammeaftalen på det sociale område regulerer Regionsrådets opgaver og 

forsyningsforpligtigelse på det det sociale område. Aftalen regulerer desuden 

grundlaget for Kommunalbestyrelsernes indbyrdes aftale om forpligtigelsen i forhold 

til de tilbud, som den enkelte kommune har overtaget i henhold til Servicelovens § 

186 og 190 samt Almenboliglovens § 185c, hvor tilbuddene indgår i den regionale 

forsyningsforpligtigelse. 

  

Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter de af Region Nordjylland 

drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 

år, jf. Folkeskolelovens § 20, stk. 3 og for voksne jf. lov om specialundervisning for 

voksne § 1 stk. 2 samt undervisningstilbud for voksne med tale-, høre- og 

synsvanskeligheder, jf. Lov om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3. Nogle af 

ydelserne på undervisningsområdet leveres også efter Serviceloven og fremgår 

således af rammeaftalen for socialområdet.  

  

Socialudvalget behandler rammeaftalen for socialområdet.  Børne- og 

Ungdomsudvalget behandler rammeaftalen for socialområdet og rammeaftalen for 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5571 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU/BR 
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specialundervisningsområdet.  

  

Den regionale forsyningsforpligtigelse  

De kommunale tilbud, som er reguleret af rammeaftalen, er de tilbud, hvor 

kommunerne har overtaget driftsherreopgaven på tidligere amtslige tilbud. For 

disse tilbud gælder den regionale forsynings-forpligtigelse. For kommunerne 

betyder dette en forpligtigelse til at stille pladser til rådighed for borgere fra andre 

kommuner på disse tilbud. Hvis kommunerne vælger at overtage yderligere tilbud 

fra regionen, indgår de pågældende pladser i den regionale forsyningsforpligtigelse. 

I de tilfælde, hvor kommunerne vælger at sammenlægge tilbud under rammeaftalen 

med andre tilbud, vil det antal pladser, som var rammeaftalepladser stadig indgå i 

rammeaftalen. Nye pladser, der oprettes af kommuner eller Region Nordjylland, 

som følge af behov beskrevet i rammeaftalen, vil ligeledes indgå i rammeaftalen og 

dermed være omfattet af den regionale forsyningsforpligtigelse.  

  

Forventninger til efterspørgsel efter pladser og tilbud 

I de kommunale redegørelser melder kommunerne ind om forventede ændringer i 

behov for pladser/tilbud. Som dri ftsherrer melder kommunerne ind om ændringer i 

indhold og pladser for tilbud under rammeaftalen. Disse to indmeldinger danner 

baggrund for udarbejdelsen af rammeaftalerne.  

  

Socialområdet 

Flere kommuner har i redegørelserne for 2010 helt generelt meldt ind, at de 

forventer eller har igangsat analyser af behov for tilbud til egne borgere og 

iværksættelse af forebyggende foranstaltninger indenfor flere målgrupper. Det 

fremgår ikke af rammeaftalen hvilke målgrupper, der er tale om.  

  

For de enkelte målgrupper er følgende meldt ind 

  

       En forventet stigning i behovet for tilbud til målgrupperne handicappede børn 

og unge. Det drejer sig især om stigende behov for tilbud til børn med ADHD, 

autisme, tourette og tilsvarende lidelser. Der viser sig ligeledes et stigende 

behov for aflastningspladser til børn og unge.  

       En stigning i efterspørgslen efter pladser til psykisk handicappede voksne. 

Kommunerne forventer selv at kunne imødekomme dette behov.  

       En vis stigning forventes i nogle kommuner i forhold til efterspørgslen efter 

pladser til målgruppen fysisk handicappede voksne. Igen forventer 

kommunerne at kunne løse opgaven i eget regi.  

       På misbrugsområdet melder kommunerne om et generelt behov for 

afrusningspladser, behov for tilbud til borgere med dobbeltdiagnose og 

behov for tilbud til unge. De 3 himmerlandske kommuner er desuden i dialog 

med Region Nordjylland om den fremtidige opgavevaretagelse. Hvis de 

opgaver, som løses af Misbrugscenter Syd overgår til de himmerlandske 

kommuner, kan det gå ud over kvaliteten i det resterende tilbud – 

Misbrugscenter Nord, ligesom det kan betyde en højere takst for anvendelse 

af tilbuddet. Frederikshavn Kommune anvender Misbrugscenter Nord. Der 

nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et forslag til kommissorium 

og forudsætninger for en solidarisk afviklingsplan for Misbrugscentret.  
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Specialundervisningsområdet  

       På specialundervisningsområdet har kommunerne generet meldt om et 

uændret forbrug i 2010 set i forhold til det eksisterende niveau.  

       For Aalborgskolen meldes dog om et mindreforbrug af pladsantallet på 

småbørnsområdet, hvilket har ført til en justering af pladsantallet på 

Aalborgskolen 

       Generelt er der på børne området foretaget en nedskrivning af pladsantallet, 

som en konsekvens af mindre efterspørgsel efter pladser for elever med 

høretab og yderligere funktionsnedsættelser  

       Der meldes om et uændret forbrug af pladser til både børn og voksne på 

Døvblindecentret  

  

Fokusområder for 2010  

Hvert år udpeges en række fokusområder, som skal være genstand for særlig 

opmærksomhed i det følgende år. På socialområdet fortsætter de to fokusområder 

fra 2009 og der peges på 1 nyt: 

  

       ADHD – udviklingen af gruppen 18-30 år (fortsætter fra 2009) 

       Evaluering af faglige netværk. Denne har foranlediget i en række 

anbefalinger, som følges op. (dermed fortsætter fokusområdet fra 2009)  

       Psykiatriområdet. Der nedsættes en gruppe bestående af kommunale og 

regionale direktører, som nærmere afklarer og specificerer fokusområdet 

(nyt) 

  

På specialundervisningsområdet fortsætter det fokusområde, som var udpeget i 

2009 

  

       Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 

år (fortsætter fra 2009). Status er, at der i Region Nordjylland er to tilbud, 

som er i gang med processen vedrørende planlægning og implementering af 

Den Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Der er indgået aftale om, at 

Aalborgskolen tilbyder en sådan med start august 2009. Herudover er 

Specialsektoren og Døvblindecentret i Region Nordjylland i gang med at 

udrede mulighederne samt potentialerne i at oprette en særligt tilrettelagt 

ungdomsuddannelse for døvblinde unge   

  

Årlig status på ledige pladser eller behovet for flere pladser  

Som noget nyt er det i rammeaftalen for 2010 aftalt, at kommunerne sammen med 

den kommunale redegørelse årligt indsender en ventelisteoversigt på de 

rammeaftaletilbud, som kommunen driver. Region Nordjylland udarbejder som 

driftsherre en tilsvarende oversigt på deres rammeaftaletilbud.  

  

Ændring i rammeaftalen vedrørende finansiering af akutpladser  

I forhold til afsnittene om akutbehov sker der en tilretning i afsnit 4.2.1. i 

rammeaftalen for det sociale område samt afsnit 4.2.3. i rammeaftalen for 

specialundervisningsområdet i den endelige udgave af rammeaftalerne. Det 
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kommer til at fremgå, at i tilfælde af, at der ikke er fysisk plads til at imødekomme 

behovet for en akutplads, er det myndigheden/kommunen, der betaler den fulde 

udgift. I den nuværende formulering står der, at det er driftsherren, der bærer en 

eventuel ekstraudgift i de tilfælde, hvor der ikke er fysisk mulighed for at stille en 

akutplads til rådighed.  

  

Kontaktudvalgets indstilling  

Kontaktudvalget har på møde den 1. september anbefalet de 11 

kommunalbestyrelser samt Regionsrådet at godkende rammeaftalerne for 2010.  

  

Handicappolitiske konsekvenser  

Den kommunale redegørelse (i foråret), som ligger til grund for 

rammeaftalerne, samt udkastene til rammeaftaler for det kommende år, sendes til 

høring i Handicaprådet forinden den politiske behandling i fagudvalg og 

byråd. Rammeaftalerne regulerer tilbuddene på det mest specialiserede 

socialområde. Det har derfor stor betydning, at rammeaftalens formål med 

koordinering og planlægning af indsatsen opnås. På den måde sikrer kommunerne 

og Region Nordjylland, at der er et velproportioneret og kvalificeret tilbud til de 

borgere, der har aller mest behov for det.  

  

Handicaprådets høringssvar  

Rammeaftalerne har været til høring i Handicaprådet den 24. september 2009.  

Handicaprådet tager rammeaftalen til efterretning. Dog stiller rådet spørgsmål til, 

om der med udgangspunkt i skrivelse fra Blindes Oplysnings Forbund Region 

Nordjylland (skrivelse vedlagt), er nogle konsekvenser i forhold til kommunens 

planlægning. 

 

Økonomiske konsekvenser  

Kontaktudvalget har på foranledning af et ønske fra KKR anbefalet en generel 

takstreduktion i budgetlægningen for 2010 på 5 % af institutionernes/tilbuddenes 

driftsudgifter. Besparelser, som allerede er indarbejdet i forhold til 2009 kan dog 

modregnes i reduktionen.  

  

Der kan derfor forekomme en genberegning og tilretning af de takster som fremgår 

af bilagsmaterialet, inden den endelige offentliggørelse af rammeaftaler ultimo 

oktober.  

 

Organisatoriske konsekvenser 

I rammeaftalerne for 2010 peger Region Nordjylland på den problemstilling, at 

rammeaftalen ikke bibringer det totale overblik over tilbuddene til de forskellige 

brugergrupper. De kommunale tilbud, som er eller bliver etableret udenfor 

rammeaftaleregi, er ikke synlige i rammeaftalekonstruktionen. Region Nordjylland 

peger på, at der er en risiko for, at rammeaftalesystemet udhules, fordi der ud over 

rammeaftalerne indgås kommunale samarbejdsaftaler, som omfatter tilbud udenfor 

rammeaftaleregi. Problemstillingen rejses i efteråret 2009 i Den Administrative 

Styregruppe. Det er således planlagt, at Den Administrative Styregruppe drøfter 

begrebet ”specialiserede tilbud”, ligesom den drøfter og foreslår handlinger i forhold 
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til hvordan rammeaftale-konceptet kan afbureaukratiseres.   

 

Indstilling 

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

udkast til rammeaftalerne for social- og specialundervisningsområdet 2010 overfor 

byrådet. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2009  

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm 

  

Indstilling Socialudvalget den 7. oktober 2009  

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget 

anbefaler byrådet at godkende rammeaftalen for det sociale område 2010.  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 7. oktober 2009  

Anbefales godkendt som indstillet. 

  

Fraværende: Bruno Müller.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 14. oktober 2009  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Udkast til rammeaftale, Socialområdet, 2010 (dok.nr.94732/09) 

Bilag 2 - Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller 2010 (dok.nr.94733/09) 

Bilag 3 - Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af 

tillægsydelser (dok.nr.94734/09) 

Bilag 4 - Bilag fra Handicaprådet, Brev fra Blindes Oplysnings Forbund Region 

Nordjylland.PDF (dok.nr.108473/09) 

Bilag 5 - Udkast til Rammeaftale specialundervisning 2010 (dok.nr.94728/09) 
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3. Partnerskabsaftale mellem DONG Energy A/S og 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Partnerskabsaftalen består af selve Partnerskabsaftalen mellem DONG Energy A/S 

og Frederikshavn Kommune og delaftale om Frederikshavn Kommunes køb af 

”grøn” strøm produceret af de nye off-shore vindmøller, Bilag 1: ”Aftale om køb og 

indløsning af RECS certifikater, Frederikshavn” mellem DONG Energy A/S og 

Frederikshavn Kommune.  

  

Partnerskabsaftalen er et vigtigt strategisk instrument i gennemførelsen af visionen 

for Energibyen Fredrikshavn, idet DONG forpligter sig til positivt at medvirke ved 

realiseringen af centrale energianlæg inden for bl.a. vindmøller, affalds kraftvarme, 

biogas, varmepumpeanlæg og elbiler, herunder investeringer, som kan realiseres 

på et fornuftigt forretningsmæssigt grundlag.  

  

Partnerskabsaftalen bygger videre på det gode samarbejde, der allerede er i dag 

mellem DONG Energy A/S og Frederikshavn Kommune inden for blandt andet 

energirådgivning. Parterne vil yderligere udbygge dette samarbejde gennem 

kampagner vedrørende energieffektivisering og reduktion af energiforbruget, 

byggende på den allerede etablerede kommunale indsats. 

  

Aftalerne gennemføres i overensstemmelse med de gældende konkurrence - og 

udbudsretlige regler.  

  

Forpligtelsen gælder kun i den takt, DONG´s nye møller opføres og er i stand til at 

producere.  

  

Aftalen om køb af ”grøn” strøm er gældende fra 1. januar 2011 og til 31. december 

2011. Herefter kan den genforhandles for ét år af gangen.  

  

Partnerskabsaftalen gælder indtil den opsiges af én af parterne, dog tidligst udløb 

af 2012. 

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Aftalen om køb af ”grøn” strøm ved hjælp af de såkaldte RECS certifikater 

(Renewable Energy Certificate System) binder Frederikshavn Kommune til at 

aftage op til 5000 MWh/år til 75 kr. pr. MWh, svarende til 375.000 kr. pr. år, 

svarende til kommunens elforbrug i Energibyens område i 2009.  

 

Personalemæssige konsekvenser 

Aftalerne indebærer deltagelse af kommunale medarbejdere i en 

partnerskabsgruppe, en styregruppe og diverse projektgrupper i begrænset 

omfang.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/17826 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: lipe 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 

tiltræde Partnerskabsaftale med delaftale, Bilag 1 mellem DONG Energy og 

Frederikshavns Kommune. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 7. oktober 2009  

Anbefales. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 14. oktober 2009  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Oplæg til Frederikshavn Partnerskabsaftale.pdf  (dok.nr.109438/09) 

Bilag 2 - Bilag 1,aftale om køb og indløsning af RECS certif ikater.pdf  (dok.nr.109437/09) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Hans Jørgen Kaptain 
   

      

John Christensen 
   

      

Anders Broholm  
   

      

Erik Janum  
   

      

Brian Pedersen 
   

      

Brian Kjær 
   

      

Hanne Welander 
   

      

Anders Gram Mikkelsen 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

      

Erik Sørensen 
   

 

      

Hans Rex Christensen 
   

      

Lars M. Møller 
   

      

Mogens Brag 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Jytte Schaltz 
   

      

Steen Jensen 
   

      

Bruno Müller 
   

      

Irene Hjortshøj 
   

      

Birgit S. Hansen 
   

 

      

Jens Ole Jensen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Per Nilsson 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

      

Steen Jørgensen 
   

      

Palle Thomsen 
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

      

Jørn Erik Larsen 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Bjarne Kvist 
   

 

 
 


