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1.

Klager over optælling af personlige stemmer til

byrådsvalget den 17. november 2009
Sagsfremstilling
Der er indkommet to klager henholds vis fra by rådskandidat Irene Hjortshøj (A) og

Åben sag
Sagsnr: 09/20763
Forvaltning: Borgmesteren
Sbh: tibr
Besl. komp: BR

byrådskandidat Hanne Lundholm (C) over opgørelsen af resultatet af
stemmeafgivningen. Begge personer har fremstillet krav om fornyet fintælling på
grund af de meget tætte personlige stemmetal.
Irene Hjortshøj og Hanne Welander, begge liste A, fik ved fintællingen onsdag den
18. november 2009 begge 198 personlige stemmer. I overensstemmelse med
loven foretog valgbestyrelsen derfor lodtrækning om, hvilken af de to kandidater,
der skulle have det ellevte og sidste socialdemokratiske mandat. Lodtrækningen
blev vundet af Hanne Welander, som derfor fik mandatet, mens Irene Hjortshøj
blev 1. suppleant for den socialdemokratiske gruppe.
Irene Hjortshøj har den 23. november 2009 sendt en klage, hvor hun fremsætter
krav om fornyet fintælling af samtlige stemmer afgivet ved byråds valget. Kravet
begrundes med de ændringer, der var i de pe rsonlige stemmetal fra den foreløbige
stemmeoptælling tirsdag aften og fintællingen onsdag, og med at stemmetallene
ligger så tæt, at der er brug for ekstra sikkerhed om, hvem det ellevt e
socialdemok ratiske mandat skal tilfalde.
Hanne Lundholm har den 24. november 2009 sendt krav om fornyet fintælling. Hun
begrunder kravet om fornyet fintælling med, at der kun er 8 stemmers forskel
mellem den kandidat, der modt og det andet konservative mandat Jens Pors borg og
hende selv.
Det fremgår af Lov om kommunale og regionale valg § 93, at klager over valget
skal indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen og at klager skal afgøres på et
kommunalbestyrelsesmøde efter klagefristens udløb senest ugedagen efter
valgdagen.
Indstilling
Borgmesteren indstiller, at byrådet tager stilling til, hvorvidt der skal foretages
fornyet fintælling på baggrund af henholds vis Irene Hjortshøjs og Hanne
Lundholms klager.
Hvis byrådet beslutter, at der skal foretages fornyet fintælling, skal byrådet
yderligere tage stilling til, hvorvi dt man ønsker, at den fornyede fintælling skal
foretages af hele stemmematerialet eller kun på dele her af, det vil sige på
henholds vis Socialdemokratiets og Det Konservative Folkepartis
stemmer, inklusive de blanke og ugyldige stemmer.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
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Irene Hjortshøj og Brian Kjær forlod mødet som inhabile.

Der foretages fornyet fintælling af hele stemmematerialet fra byråds valget.
Fintællingen foregår torsdag den 26. november 2009 kl. 9.00 på Ørnevej 6,
Frederikshavn.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander
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2.

Situationen for afskedigede medarbejdere ved MAN Diesel

og Martin Professional A/S
Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune er hårdt ramt af den finansielle krise

Åben sag
Sagsnr: 09/18439
Forvaltning: SSAF
Sbh: mean
Besl. komp: AMU/BR

med massive afskedigelser til følge. Det har ligeledes ført til større afskedigelser på
blandt andet MAN Diesel og Martin Professional A/S.
MAN Diesel i Frederikshavn afskedigede i foråret 2009 119 medarbejdere og
yderligere 400 medarbejdere blev i august 2009 varslet afskediget. Lysfabrikken
Martin Professional A/S afskedigede i perioden maj 2008 – juni 2009 174
medarbejdere, og yderligere 130 medarbejdere blev – efter 26 ugers
arbejdsfordeling - varslet afskediget i august 2009. Senest har virksomheden i
oktober orienteret om, at yderligere 100 medarbejdere afskediges.
I bestræbelserne på at yde den bedste støtte til de afskedigede medarbejdere, er
det blevet synligt, at den gældende lovgivning gør det s vært at iværksætte konkrete
omskolings- og opk valificeringsinitiativer og at finde nye beskæftigelsesmuligheder
for de afskedigede.
Konkret drejer det sig om følgende:
S atsberegning på statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Efter det nuvæ rende regelsæt beregnes SVU-satsen efter det antal
arbejdstimer som arbejdstiden bliver nedsat som følge af uddannelsen.
Arbejdstiden kan i den sammenhæ ng kun nedsættes med det antal
arbejdstimer personen har haft i gennemsnit de seneste 10 uger. Da en stor
del af de afskedigede medarbejdere fra Martin Professional har deltaget i
arbejdsfordeling de seneste 26 uger før afskedigelsen, vil disse få beregnet
SVU-støtte ud fra arbejdstidsnedsættelse i forhold til forudgående
deltidsbeskæftigelse.
En mulig løsning på problemet kan være at sidestille personer der har været
omfattet af arbejdsfordeling med personer omfattet af syge - og barselsregler
i beregningsmæssig henseende, således at de får b eregnet SVU-st øtte ud
fra tidligere fuldtidsbeskæftigelse.
Retten til vejledning og opk valificering ud over 6 uger
(Fors øgsbekendtgørelse – BEK nr. 728 af 03/ 07/2009)
Med fors øgs bekendtgørelsen er det blevet muligt at bevilge vejledning og
opk valificering til ledige ud over 6 uger i første ledighedsperiode, såfremt
personerne ikke har en uddannelse på niveau med erhvervs uddannelse eller
højere, eller såfremt personerne har en forældet uddannelse. Desuden skal
personerne ikke umiddelbart kunne henvises til arbejde indenfor sit faglige
område, og den bevilgede opk valificering skal væ re indenfor områder med
gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.
Specielt de mange afskedigede faglige maskinarbejdere på MAN Diesel
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bliver ramt af reglen om uddannelsesniveauet. Disse personer er i en
situation, hvor der ikke er andre lignende beskæftigelsesmuligheder i
kommunen eller nærkommunerne, og hvor det derfor vil give mening, at
omskole til andre områder, således at pers onerne får de k valifikationer der
faktisk efterspørges på arbejdsmarkedet.
En mulig løsning kan væ re en regelændring, hvor det overlades til
jobcentrene – ud fra en behovs vurdering – at afgøre, om også faglærte med
flere kan få tilbud om opk valificering ud over 6 uger i første ledighedsperiode.
Dette vil medføre et mere smidigt regelsæt der giver mulighed for at tilpasse
beskæftigelsespolitikken til en periode med lavkonjunktur.
30 ugers reglen for supplerende dagpenge (aftale indgået den 28. februar
2008)
Med indgåelsen af aftalen om30 ugers reglen for supplerende dagpenge, er
det nu kun muligt at modtage supplerende dagpenge i 30 uger indenfor 104
uger.
De mange personer der på Martin Professional A/S har været omfattet af 26
ugers arbejds fordeling før afskedigelsen, vil have opbrugt det meste af retten
til supplerende dagpenge inden de bliver ledige. Regelsættet på området
fastsætter, at alle uger i arbejds fordelingen tæller med ved beregningen af
supplerende dagpenge, og de berørte medarbejdere på f.eks. Martin
Professional A/S vil således kun have ret til yderligere 4 uger med
supplerende dagpenge.
En mulig løsning kan væ re en lempelse af aftalen, således at personer der
omfattes af arbejdsfordeling og som i umiddelbar forlængelse heraf
afskediges, ikke bliver trukket i rettet til de 30 uger på baggrund af de
perioder i arbejds fordelingen, hvor der er udbet alt supplerende dagpenge.
St øtte til iværksættere
Det har siden januar 1997 ikke væ ret muligt at få økonomisk hjælp til start af
egen virksomhed. Før 1997 var det muligt i en periode, at modtage ydelse
svarende til halv underst øttelse, mens det i dag udelukkende er muligt at få
op til 4 timers råd og vejledning i Væksthusene, hvis man ønsker at starte
virksomhed på fuld tid.
Dette regelsæt var hensigtsmæssigt i en periode med højkonjunktur, men
med lavk onjunktur skal der være en højere grad af sikkerhed for fors ørgelse,
før der er incitament til at personer fors øger sig som ivæ rksættere.
En mulig løsning kan væ re genindførelse af muligheden for at bevilge støtte i
form at iværksætterydelse via det beskæftigelsespolitiske system.
Indstilling
Sagen har været drøftet på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5.10.09, hvor
udvalget besluttede, at sagen skulle rejses i Det Lokale Beskæftigelsesråd den
21.10. 09.
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Byrådet anmodes om
at rette henvendelse til Beskæftigelsesministeren, Økonomi- og Erhvervsministeren
og Kommunernes Landsforening med en opfordring til, at lovgivningen tilpasses de
aktuelle konjunkturelle forhold jf. forvaltningens skitserede regelændringer.
Beslutning Det Lokale Beskæftigel se sråd den 21. oktober 2009
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Indstillingen godk endt.
Fraværende: Viggo Jensen. Cai Møller deltog i behandlingen af punkterne 1, 2 og
3.

Supplerende sagsfremstilling - Det Lokale Beskæftigel se sråd den 21. oktober
2009

Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november
2009
Det Lokale Beskæftigelsesråd har drøftet sagen den 21.10.09 og anbefaler, at
Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at Byrådet retter henvendelse til
Beskæftigelsesministeren, Økonomi- og Erhvervsministeren og Kommunernes
Landsforening.
Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november 2009
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det indstilles til
Byrådet, at Byrådet retter henvendelse til Beskæftigelsesministeren, Økonomi - og
Erhvervsministeren og Kommunernes Landsforening med en opfordring til, at
lovgivningen tilpasses de aktuelle konjunkturelle forhold jf. forvaltningens
skitserede regelændringer.
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november 2009
Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Byrådet retter
henvendelse til Beskæftigelsesministeren, Økonomi- og E rhvervsministeren og
Kommunernes Lands forening med en opfordring til, at lovgivningen tilpasses de
aktuelle konjunkturelle forhold jf. forvaltningens skitserede regelæ ndringer.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Godkendt.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander

Bilag
Udkast til brev til Beskæftigelses- og Erhvervsministrene samt Kommunernes
Landsforening (dok.nr.131592/09)
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3.

Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.242.B og

Kommuneplantillæg SKA.23.05 - Vesterby, Skagen
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog den 29. april 2009 Lokalplanforslag SKA.242.B og Forslag til

Åben sag
Sagsnr: 09/3761
Forvaltning: TF
Sbh: JOGE
Besl. komp: PMU/ØU/BR

kommuneplantillæg SKA.23.05 for boligområdet Vesterby, Skagen. Forslaget har
været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. maj 2009 til den 8. juli
2009. Lokalplanforslag SKA.244.B fremlagdes i offentlig høring i samme
periode. Lokalplan nr. SKA.244.B og Kommuneplantillæg SKA.25.05 blev vedtaget
af Byrådet den 28. oktober 2009.
Lokalplan SKA.242.B blev taget af dags ordenen på Økonomiudvalgets møde den
21. oktober 2009, idet det vurderedes, at den af forvalt ningen foreslåede ændring,
§ 7.11, var af en sådan karakter, at borgere, der direkte blev berørt af ændringen
skulle have lejlighed til at udtale sig. Ændringen udsendtes til de berørte borgere
ved høringsbrev af 22. oktober 2009. Bemærk ning er til ændringen og
forvaltningens indstilling fremgår af bilag "partshøring" af 3. november 2009, hvor
også ordlyden af ændringen fremgår.
Til det oprindelige lokalplanforslag indkom der 550 "listeunderskrifter" og 45
enkelt vise indsigelser. "Listeunderskrifterne" vedrører problematikken omkring
beboelse i helårsboliger og fritidsboliger, ligesom over halvdelen af de individuelt
fremsendte indsigelser berører samme emne.
De øvrige indsigelser vedrører hoveds ageligt bebyggelsesmæssige forhold, fx
bebyggelsesprocenten/det beby ggede areal, højden på plankeværker,
materialeanvendelse, farver ol. Desuden stilles spørgsmål ved anvendelsen af
arealet beliggende på hjørnet af Hans Baghs Vej/Vestre Strandvej (" Den røde
Fabrik").
Forvaltningen peger i indsigelsesnotatet på, at området skal fastholdes til
helårsbeboelse. Udlæg af ferieboliger i kystnær byzone betragtes som en
omgåelse af forbuddet mod udlægning af nye sommerhusområder i
kystnærhedszonen, jf. Miljøministeriets landsplanredegørelse 2009. Forvaltningen
peger desuden på enkelte ændringer til bebyggelsens ydre udformning.
Ændringer til Lokalplan SKA.242.B, som svarer til ændringerne foretaget
i i Lokalplan SKA.244.B, ændres begge steder.
Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at Lokalplan SKA.242.B og Kommuneplantillæg SKA.23.05 vedtages
endeligt i overensstemmelse med forvaltningens indstillingsnotat af 3. september
2009 og "partshøring" af 3. november 2009.
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. november 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009
Et flertal anbefaler indstillingen.
Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde det i planen næ vnte vedr. højden på plank eværk.
Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Der vedlægges bilag fra Foreningen for Bygning- og Landskabskultur, Skagen,
modtaget den 18. november 2009.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Tilbagesendes til behandling i Plan - og Miljøudvalget.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander

Bilag
Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 -

Referat fra møde den 29-04-2009 i Frederikshavn Byråd (dok.nr.42575/09)
Referat fra møde den 21-10-2009 i Økonomiudvalget (dok.nr.117433/09)
Indsigelsesnotat LP SKA.242.B Vesterby 17.09.09 (dok.nr.102656/09)
Lokalplan P SKA.242.B (dok.nr.124879/09)
Kommuneplantillæg SKA.23.05 (dok.nr.124878/09)
Partshøring Vesterby (dok.nr.124315/09)
Foreningen for Bygnings- og landskabskultur.pdf (dok.nr.131590/09)
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4.

Forslag til Lokalplan SAE.O.03.06.01 - Mariested, Sæby

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 11. august 2009, at udvidelse af
Plejecenter Mariested s øges realiseret gennem ny planlægning på grundlag af de

Åben sag
Sagsnr: 09/17376
Forvaltning: TF
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU/BR

fremsendte skitser.
Eksisterende plejecenter påtænkes ombygget til 26 boliger fordelt på 3
bofællesskaber og serviceareal. Umiddelbart vest herfor tænkes opført en ny
gårdhavebebyggelse som ramme om 3 bofællesskaber med i alt 18 boliger. De to
"afdelinger" forbindes med en overdækket passage. Ny byggeriet opføres i en etage
som eksisterende bebyggelse.
Forvaltningen har i samarbejde med ans øger tilvejebragt lokalplanforslag som
åbner mulighed for ovenstående udvidelse af plejecenteret.
Det eksisterende plejecent er Mariested er beliggende i rammeområde
SAE.O.03.60. Tilbygningen til Mariested ligger i nuværende ram meområde
SAE.0.03.64. I dette område kan der alene opføres enkelt e bygninger til brug for
områdets funktioner som vandværk og rekreativt område. For at bringe
overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan, er der udarbejdet
kommuneplantillæg nr. 09. 03, der sikrer, at hele lokalplanområdet ligger i
rammeområde SAE.O.03.60.
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 anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.O.03.60.01 og kommuneplantillæg nr. 09.03
udsendes i offentlig debat.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. november 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Godkendt.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. november 2009

Side 11 af 43

Larsen, Hanne Welander
Bilag
Forslag til Lokalplan SAE.O.03.60. 72dpi.pdf (dok.nr.128654/09)
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5.

Forslag til lokalplan SAE.B.07.06.01 - Tæt-lav

boligbebyggelse ved Savværksvej 1, Voerså
Sagsfremstilling
Ejer af ejendommen Savværks vej 1A, Voerså, har ans øgt om principiel tilladels e til

Åben sag
Sagsnr: 09/16794
Forvaltning: TF
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU/BR

at ændre status for ferieboligerne på ejendommen til helårsbeboelse.
2

På ejendommen findes i dag 14 ferieboliger på hver ca. 80 m . Lejlighederne er i
1½ etage, og er i de senere år søgt solgt som ferieboliger men uden held. Ejer
ønsker nu, at der skabes mulighed for, at lejlighederne kan anvendes til
helårsbeboelse, evt. 2 lejligheder sammenlagt.
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 10. marts 2009, at man ville væ re
positivt medvirkende til, at statusændring fra ferieboliger til helårsbeboelse for
ejendommen s øges realiseret gennem ny planlæ gning.
Forvaltningen har i samarbejde med ans øger tilvejebragt lokalplanforslag, som
overfører ejendommen til helårsbeboelse.
Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til ferie-/ fritidsformål. For at overføre
området til boligformål er der derfor udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 09.02.
Økonomi ske 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 anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.B.07.06.01 og Kommuneplantillæg nr. 09.02
udsendes i offentlig debat.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. november 2009
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Godkendt.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander
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Bilag
Forslag til Lokalplan nr. SAE.B.07.06.01 samt Kommuneplantillæg nr. 09.02. Tæt-lav boligbebyggelse
ved Savværksvej 1, Voerså (dok.nr.124954/09)
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6.

Toppen af Danmark - Forslag til strategi- og handlingsplan

2010
Sagsfremstilling
Toppen af Danmark har fremsendt deres strategi - og handlingsplan for 2010 til

Åben sag
Sagsnr: 09/12333
Forvaltning: UE
Sbh: LISG
Besl. komp: ETU/ØU/BR

godkendelse i Frederikshavn K ommune. I denne godkendelsesproces har
Erhvervs- og Turismeudvalget til opgave at fremsætte en indstilling til
Økonomiudvalget og by rådet.
Den overordnede turismeindsats i Frederikshavn Kommune fastlægges indenfor
rammerne af Toppen af Danmark suppleret med lokale aftaler med de lokale
turistforeninger. I den forbindelse har Toppen af Danmark udarbejdet en strategi og handlingsplan som fortsat sætter fokus på at:
Toppen af Danmark skal konsolidere sin position som Danmarks førende
destination for kystferie kombineret med oplevelser og aktiviteter
Toppen af Danmarks turisme skal skabe udvikling med vækst til følge - i
både den enkelte turist virksomhed som samfundet generelt
Udviklingen af turisme i Toppen af Danmark skal bygge på miljømæssig
sociokulturel og økonomisk bæredygtighed.
Indenfor denne ramme har Toppen af Danmark valgt en handlingsplan der
overordnet fokuserer på:
Børnefamilier
Seniorer på over 50 år
Markederne Danmark, Norge, S verige, Tyskland og Holland
Toppen af Danmarks markedsføringsmæssige indsats vil være koncent reret om at
bevare status som et førende dansk rejsemål i Danmark for danskere og
nordmænd, og fastholde og øge betydelige andele i S verige og Tyskland. Desuden
forsøges i tæt samarbejde med VisitNordjylland fortsat at afprøve en
markeds føringsmæssig indsats i Holland med henblik på at øge ant allet af de
hollandske gæster, og dermed opnå større spredning i de markeder, der ope reres
på. Derudover analyseres og evt. afprøves mulighederne for at gøre tiltag på det
italienske og engelske marked.
En fortsat stor satsning for Toppen af Danmark er projekt Nat uren+, VisitDenmarks
store udviklingsprojekt "Udvikling af ny e superhelårsd estinationer", som nu er i sin
implementerings- og igangsætningsfas e. Projektet skal sætte nye standarder for
udvikling af de bedste kystferiedestinationer i Danmark, og det overordnede mål
med projektet er at skabe helårsturisme på lang sigt og sæsonudvik ling på kort sigt.
Projeket afvikles som et selvstændigt udviklingsprojekt de kommende tre år
indenfor rammerne af destinationsselskabet.
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Fra 2009 og fremadrettet beregnes kommunernes bidrag til Toppen af Danmark
med den kommunale fremskrivningsprocent, som for 2010 er på 3.1%. Det betyder
at bidraget for 2010 bliver på 14,70 kr. pr. indbygger s varende til 922.000 kr.
Sekretariatet vurderer, at Toppen af Danmarks strategi og handlingsplan er i
overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes øvrige vedtagne strategier
indenfor erhverv og turisme.
Indstilling
Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget
indstiller til Økonomiudvalget og by rådet, at strategi og handlingsplanen med
tilhørende budgetter godkendes som en strategisk satsning på turismeområdet.
Beslutning Erhvervs- og Turi smeudvalget den 12. august 2009
Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd.

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 18. november 2009
Forslag til Strategi- og handlingsplan 2010 er tidligere blevet behandlet i Læsø og
Hjørring kommuner, som er de to øvrige deltagerkommuner i Toppen af Danmark.
Læsø Kommune har godkendt Strategi- og handlingsplanen inklusiv det ans øgte
kontingentbidrag på 14,70 kr. pr. indbygger. Hjørring Kommune har godkendt
Strategi- og handlingsplanen, men har valgt at fastholde kontingentbidraget på
14,25 kr. pr. indbygger s varende til bidraget i 2009.
Vælger Frederikshavn Kommune at fastholde kontingentbidraget fra 2009 på 14,25
kr. pr. indbygger, vil det s vare til et bidrag på 894. 000 kr. i modsætning til det
ans øgte beløb på 922.000 kr.
Indstilling - Økonomiudvalget den 18. november 2009
I forlængelse af den supplerende sags fremstilling indstiller kommunaldirektøren, at
Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at strategi- og handlings plan godkendes, dog
således at kontingentbidraget fra 2009 på 14,25 kr. pr. indbygger fastholdes.
Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Godkendt.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander
Bilag
Bilag 1 - Vedr. Forslag til strategi- og handlingsplan 2010 - inkl. budget (dok.nr.82871/09)
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Bilag 2 - Forslag til strategi og handlingsplan 2010 - for Distinationsselskabet Toppen af Danmark
A/S (dok.nr.82867/09)
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7.

Eventuel udtræden af det kommunale fællesskab Sindal

Lufthavn I/S
Sagsfremstilling
Bestyrelsen i Sindal Luft havn I/S henvendte sig i maj 2009 til Frederikshavn

Åben sag
Sagsnr: 09/7888
Forvaltning: CF
Sbh: tibr
Besl. komp: BR

Kommune for at høre, hvorvidt kommunen fortsat ønsker at delt age i
interessentskabet omkring lufthavnen. Lufthavnen står over for at tage beslutning
om større investeringer i fremtiden, og bestyrelsen har derfor ønsket at få afklaret
de fremtidige ejerforhold.
Sindal Lufthavn I/S ejes af Frederikshavn og Hjørring kommuner med andele på
henholds vis 37 og 63 %.
Sindal Lufthavn I/S modtager årligt driftstilskud fra de to ejerkommuner på i alt ca.
1.300. 000 kr. Det fremgår af regnskabet for 2008, at driftstilskuddet i de senere år
er blevet gradvist mindre, og at driftstilskuddet ikke er fremskrevet siden 2002.
Lufthavnen er med udgangen af 2009 gældfri og har ultimo 2008 en egenkapital på
1.301. 170 kr.
I 2009 har Frederikshavn Kommune bidraget med et tilskud på 510.230 kr., og i
2010 er der i lufthavnens budget budgetteret med et tilskud fra kommunen på
436.415 kr.
Lufthavnen benyttes til hobby- og erhvervs fly vning. Der er cirka 5.000
fly veoperationer om året, og tallet er stigende. Derudover bliver lufthavnen brugt til
forskellige arrangementer som fx testkørsler og fly vemesterskaber. Lufthavnen
beskæftiger 3 ansatte. Derudover er der på lufthavnens område en række
lufthavnsrelaterede virksom heder, der beskæftiger i alt cirka 25 personer. Der er
ingen rutefly i Sindal Luft havn. Der har væ ret flere tiltag til udvikling af en ny rute,
men indtil videre uden resultater.
Ifølge overenskomsten for Sindal Lufthavn I/S § 9 kan samarbejdet opsiges ti dligst
fra 2011 med 1 års varsel.
Hvis byrådet beslutter, at Frederikshavn Kommune udtræder af Sindal Lufthavn I/S,
kan dette ske pr. 1. januar 2012. Hvis en kommune opsiger overenskomsten har
pågældende kommune ikke krav på andel i selskabets formue.
Økonomiudvalget forhåndstilkendegav på sit møde den 13. maj 2009, at
Frederikshavn K ommune ikke ønsker at fortsætte samarbejdet efter 2011.

Økonomi ske konsekvenser
Frederikshavn K ommune skal fra 2012 ikke længere betale et årligt driftstilskud på
cirka 500.000 kr. til Sindal Lufthavn.
Indstilling
Kommunaldirekt øren indstiller, at byrådet beslutter at udt ræde af det kommunale
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fællesskab Sindal Lufthavn I/S med virkning fra 1. januar 2012.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Godkendt.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander
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8.

Etablering af partnerskabsaftale med LO

Sagsfremstilling
LO Frederikshavn har rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune med henblik
på drøftelser om etablering af en partnerskabsaftale. Part nerskabsaftale har til

Åben sag
Sagsnr: 09/14065
Forvaltning: SSAF
Sbh: sucr
Besl. komp: AMU/BR

formål at styrke den samlede beskæftigelsesindsats over for de forsikrede ledige,
som er medlemmer af en LO a-kasse.
Indholdet i partnerskabsaftalen er foreslået som værende formidlingsarbejde,
herunder gennemførelse af det samlede kontaktforløb ved hjælp af 5 oplistede
basisydelser, som fremgår af bilag X (Partnerskabsaftale om aktiv
beskæftigelsesindsats mellem Frederikshavn Kommune og LO Frederikshavn´s
fagforeninger og a-kasser.)
Efter drøftelse med LO’s repræsentanter; S øren Larsen fra Dansk Metal, Jørgen
Helledige fra 3F og Steen Christensen fra LO og jobcenterchef Flemming Søborg
samt arbejdsmarkedschef Mai Hein vurderes det hensigtsmæssigt at udvide en
eventuel samarbejds aftale med følgende særlige fokusområder:
Unge under 30 år
Sygemeldte forsikrede ledige. Se bilag X ( Oplæ g ved aftaler om
partnerskab, punkt 3)
Flaskehalsledige som ikke længere kan påregne at finde arbejde på udvalgte
områder som eksempelvis produktion af sikkerhedssko (tidl. Sæby) mv
Sikring af et læringsrum for medarbejdere i de berørt e a-kasser, faglige
organisationer og arbejdsmarkedscentret, hvor også erfaringsudveksling kan
finde sted løbende
K ombination af part nerskabsaft alens 5 oplistede basisydelser med aktive
tilbud efter beskæftigelseslovens kapital 10, 11 og 12 med det formål at sikre
75 % refusion
Indstilling
Direkt øren indstiller til udvalget, at
der indledes forhandlinger med LO Frederikshavn med henblik på et ablering
af partnerskabsaftaler indenfor rammerne af de forhold, som er beskrevet i
bilag X (oplæg ved aftaler om partnerskab)
det drøftes om, hvorvidt der ønskes indgået aftale om brug af LO s om anden
aktør i relation til udarbejdelse af jobplaner mv.
det drøftes om, hvorvidt aftalen skal indgås med samtlige organisationer
under LO Frederikshavn her og nu, eller om der i første omgang skal indgås
en pilot-aftale med et enkelt forbund
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009
Søren Visti Jens en erklæret inhabil.
Forvaltningen forhandler en aftale for hele LO -området i dagpengeperioden indtil
aktiveringsperiodens start.

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. november 2009

Side 20 af 43

Brian Peders en er af den opfattelse, at A-kasserne principielt skal have betaling for
udførelse af kommunale opgaver.
Supplerende sagsfremstilling - Det Lokale Beskæftigel se sråd den 10.
september 2009
Orientering om beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009.
Indstilling - Det Lokale Beskæftigelse sråd den 10. september 2009
Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Det Lokale Beskæftigel se sråd den 10. september 2009
Orienteringen taget til efterretning.
Ovenstående beslutning er under forudsætning af, at de ikke tilstedeværende kan
godkende.
Udvalget var ikke beslutningsdygtigt.
Ingen af de ikke tilstedeværende medlemmer har haft indvendinger til referatet,
som således er godk endt.
Fraværende: Cai Møller, Ivan B. Leth, S øren Selsmark -Larsen, Jytte Møller
Pedersen, Mort en Broberg, Lingathasan Ramalingam Sornaligam, Viggo Jensen
og Inger Jensen
Sagsfremstilling - Det Lokale Beskæftigel se sråd den 21. oktober 2009
Som tidligere orienteret er A rbejdsmarkedscentret i gang med at indgå
partnerskabs aftale med LO A-kasserne omkring kont akten med forsikrede ledige i
første ledighedsperiode (5 basisydelser). Arbejdsmarkedscentret har i den
forbindelse aftalt med LO´s repræsentant er, at der fremsendes nyt kontraktudk ast
med de aftalt e ændringer.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller at orienteringen tages til efterret ning.
Beslutning Det Lokale Beskæftigel se sråd den 21. oktober 2009
Taget til efterretning.
Fraværende: Viggo Jensen. Cai Møller deltog i behandlingen af punkterne 1, 2 og
3.
Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november
2009
Ved Frederikshavn Kommunes budgetforlig for året 2010 og overslagsårene 2011,
2012 og 2013 er indskrevet følgende budgetbemærkning:
” KL og LO indgik den 11. Juni en hensigtserklæring om det fremtidig e samspil
mellem jobc entrene i kommunerne, LO A-kasserne og de faglige organisationer.
Hensigtserklæringen er udarbejdet på baggrund af Folketingets beslutning om at
etablere det enstrengede beskæftigelsessystem forankret i kommunerne med
virkning fra den 1. august 2009. Det fremgår af erklæringen, at det er vigtigt at
inddrage A-kassernes branchekendskab mv. og tilrettelægge dette samspil efter de
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lokale forhold. På den baggrund vil Frederikshavn Kommune indgå en
partnerskabs aftale med LO-Frederikshavns fagforeninger og A-k asser for at styrke
den samlede beskæftigelsesindsats over for de forsikrede ledige,
partnerskabs aftalen skal sikre
en forbedring af de lediges muligheder for hurtigst muligt at vende tilbage til
ordinær beskæftigelse
at snitfladerne mellem Jobc enter Frederikshavn og LO A-kasserne
forenkles.
et tæt samarbejde mellem parterne om at skaffe forsikrede ledige i
beskæftigelse på ordinæ re vilkår, baseret på LO A-kassernes faglige viden
og branchekendskab.”
Forvaltningen har modt aget udkast til Partnerskabsaftale fra LO Frederikshavn, og
har i forlængelse heraf udarbejdet tillæg til Partnerskabsaftalen. Forvaltningen og
LO Frederikshavn er enige om indholdet i tillægskontrakten, der dels sikrer
Jobcentrets mulighed for afgivelse af rettidigt aktiveringstilbud, dels at
medarbejdere fra jobcentret og LO A-kasserne involveres i den videre
planlægningsproces, og endelig at der foretages hensigtsmæssig evaluering af
aftalen med henblik på eventuel videreførelse.
Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november 2009
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til byrådet, at udkast til
partnerskabs aftale med tillæg godkendes.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november 2009
Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at udkast til partnerskabsaftale med
tillæg godkendes.
Søren Visti Jens en erklæret inhabil.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Godkendt.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander
Bilag
Bilag 1 - Partnerskabsaftale mellem Frederikshavn Kommune og LO (dok.nr.79629/09)
Bilag 2 - Tillægsaftale til Partnerskabsaftale (dok.nr.119663/09)
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9.

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for

Socialudvalgets budgetområde 2009/2010
Sagsfremstilling
På investeringsoversigten er der i 2009 et nettobudget på 1.013.000 kr. samt i 2010

Åben sag
Sagsnr: 09/19405
Forvaltning: SSAF
Sbh: bihj
Besl. komp: SOU/ØU/BR

et nettobudget på 6.243.000 kr. anført til ”Tilbud til senhjerneskadede”.
Disse beløb ønskes frigivet.
Byggestart er april 2010 og forventes afsluttet april 2011. Bevillingen finansieres af
det på budgettet afsatte rådighedsbeløb.
Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget og
byrådet, at nettobeløbene vedrørende 2009 på 1.013.000 kr. og nettobeløbene
vedrørende 2010 på 6.243.000 kr. til ”Tilbud til senhjerneSkadede” frigives.
Beslutning Socialudvalget den 11. november 2009
Anbefales frigivet.
Afbud: Bruno Müller.
Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Godkendt.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. november 2009

Side 23 af 43

10. Ændring af vedtægter - Den selvejende institution
Sæbygård
Sagsfremstilling
Den selvejende institution Sæbygård anmoder om godkendelse af 2

Åben sag
Sagsnr: 07/6383
Forvaltning: TF
Sbh: gida
Besl. komp: BR

vedtægtsændringer, som er en konsek vens af, at Civilstyrelsen har
undtaget fonden fra fondsloven.
Der er tale om følgende ændringer:
Nuværende § 12.1 har følgende ordlyd: Ændring af nærværende vedtægt kræ ver
beslutning med 3/4 majoritet af institutions bestyrelse. godkendelse af
Frederikshavn K ommune, samt samtykke fra fondsmyndigheden og Fondsregistret.
Forslag til ny formulering: Ændring af nærværende vedtægt kræ ver beslutning med
3/4 majoritet af imstitutionens bestyrelse og godkendelse af Frederikshavn
Kommune. Væsentlige ændringer af vedtægten skal tillige godkend es af
Civilstyrelsen.
Nuværende § 13.1. har følgende ordlyd: Ophør af institutionen herunder eventuel
sammensmeltning med en anden institution eller fond, forudsætter at bestyrelsen
ensstemmigt stemmer herfor, Frederikshavn kommunes godkendelse, samt
fondsmyndighedens og Fondsregistrets samtykke.
Forslag til ny formulering: Ophør af inistitutionen herunder eventuel
sammensmeltning med en anden institution eller fond, forudsætter at bestyrelsen
ensstemmigt stemmer herfor, Frederikshavn Kommunes samt Civils tyrelsens
godkendelse.
Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller til byrådet, at vedtægtsændringerne godkendes.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Godkendt.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander
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11. Ændring af vedtægter - Fonden for Skagen Tennis- og
Badmintonhaller
Sagsfremstilling
Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller sender ændring af vedtægt er til

Åben sag
Sagsnr: 09/16910
Forvaltning: BKF
Sbh: gida
Besl. komp: KFU/BR

godkendelse. Ifølge vedtægterne skal ændring af vedtægten godkendes af byrådet.
De konkrete ændringer er følgende
§ 6 - stifteren har fremover ikke fortrins ret til at leje hallerne
§ 7 - bestyrelsen består af 5-9 medlemmer - hidtil har der været 7-9
medlemme
§ 8 - der skal nedsættes et forretningsudvalg, bestående af formand,
næstformand og kassereren. Forretningsudvalgets opgave er at forestå
den daglige drift. Hidtil har det været bestyrelsen, der stod for den daglige
drift.
Forretningsudvalget kan antage lønnet medhjælp og fastsætte vilkårene
herfor. Bestyrelsen ansætter halinspektøren, hvorimod øvrige ansættelser
forestås af Forretningsuvalg efter indstilling fra halins pekt øren. Hidtil har
der ikke været fastsat regler herom.
Derudover er der foretaget de nødvendige sproglige tilretninger som følge
af kommunesammenlægningen
Indstilling
Børne- og Kulturforvalt ningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler
overfor byrådet, at vedtægtsændringerne godk endes.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 30. september 2009
Anbefales.
Fraværende: Bjarne K vist.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Godkendt.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander
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12. Ændring af vedtægter - Fonden Skagen Ridehus
Sagsfremstilling
Skagen Ridehus fremsender årsregnskab for 2008 til Kultur- og Fritidsudvalgets
godkendelse samt godkendelse af vedtægtsændringer for Fonden Skagen

Åben sag
Sagsnr: 07/4953
Forvaltning: BKF
Sbh: aach_old
Besl. komp: KFU/BR

Ridehus.
Ændringerne i vedtægterne er
Punkt 2. Fonden har hjemsted i Frederikshavn Kommune
Bestyrelsen er ændret fra 5 til 7 medlemmer

Indstilling
Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at
Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor byrådet, at
vedtægtsændringerne godk endes

Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 4. november 2009
Godkendt.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Godkendt.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander
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13. Forslag til implementering af regelsæt for reklamer og
sponsorater på Børne- og Ungdomsudvalgets områder
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på sit møde i juni 2009 et regelsæt for reklamering, og det påhviler

Åben sag
Sagsnr: 07/7768
Forvaltning: BKF
Sbh: beto
Besl. komp: BUU

nu fagforvaltningerne at implementere regelsættet.
Regelsættet giver mulighed for, at de enkelte fagud valg kan fastsætte særlige
regler på eget ressortområde og opgaven med at udarbejde særlige regler for det
enkelte udvalgs fagområde ligger hos de respektive fagforvaltninger.
På Børne- og Ungdoms udvalgets område er der sporadisk erfaring i dagtilbud,
skoler m.m. med at bruge reklame - og sponsoraftaler – f.eks. velkomstmaterialer
fra banker til skolernes børnehaveklasser.
Regelsættet tjener flere formål – bl.a.:
at skabe opmæ rksomhed om kommuners muligheder for at indgå reklameog spons oraftaler
at give de decentrale enheder et incitament til at ops øge og indgå aftaler
om reklamer og sponsorater og derved opnå alternative indtægtskilder
at sikre, at beslutninger om brug af reklamer og sponsorater træffes under
hensyntagen til faglig int egritet, hensyntagen til lokale forhold m.m. og
indgås i overensstemmelse med gældende lovgivning
Børne- og Kulturforvalt ningen gør opmærksom på, at B ørne- og Kulturudvalgets
implementering af regelsættet kan påvirke andre ressortområders reklame - og
sponsorpraksis. F.eks. benytter børn og unge i vid udstrækning haller og
idrætsanlæg. De overvejelser man kunne have om f.eks. at skærme børn og unge
fra visse reklametyper - f.eks. alkohol - kan være i uoverensstemmelse med
reklame- og sponsorpraksis på f.eks. hal- og idrætsområdet.
Børne- og Kulturforvalt ningen anbefaler, at Børne- og Kulturudvalget balanc erer sit
regelsæt så det i videst mulig omfang viser hensyn til den praksis og de muligheder
og vilkår, der måtte gælde for andre fagområder.
Børne- og Kulturforvalt ningen foreslår følgende implementering af regelsættet på
Børne- og Ungdoms udvalgets område:
Kompetencen til at ops øge, forhandle og indgå sponsor- og reklameaftaler
udlægges decentralt til de respektive omkostningssteder og deres
bestyrelser
Omkostningsstederne og deres bestyrelser kan rådføre sig med relevante
ressourc epersoner i B ørne- og Kulturforvaltningen og Centralforvaltningen
m.fl.
Omkostningsstederne og deres bestyrelser orienterer sig i forhold til
Frederikshavn Byråd - Referat - 25. november 2009

Side 27 af 43

gældende lovgivning, ombudsmandsudtalelser, lokale politikker og ud sit
kendskab til lokalområde m.m. som baggru nd for at træffe beslut ning om
evt. indgåelse af reklame-/sponsorkont rakt
Omkostningsstederne og deres bestyrelser skal konkret vurdere om en
evt. aftale kan væ re kompromitterende eller i modstrid med den faglighed,
service m.m. som omkostningsstedet er forpligtet på. Bl.a. kan der være
diskretionshensyn - f.eks. kan familierådgivere og medarbejdere på
krisecentre ikke benytte kommunale biler med reklamer, da det vil gøre
dem genkendelige
Omkostningsstederne og deres bestyrelser underretter
Cent ralforvaltningens Økonomiafdeling om indgåede aftaler, der fører en
samlet fortegnelse over indgåede aftaler
Omkostningsstederne og deres bestyrelser får dispositionsretten til
indtægter og afholder udgift en til moms (25 %), som skal afre gnes af
vederlag eller væ rdi af sponseret aktiv
Selvejende institutioner skal ved indgåelse af (fornyet ) aft ale med Frederikshavn
Kommune tilslutte sig regelsættet for reklame og sponsorater.
Børne- og Kulturforvalt ningen foreslår, at omkostningsstederne tilsendes
regelsættet for reklame og sponsorater i Frederikshavn Kommune og at de tilbydes
en mundtlig orientering og drøftelse af regelsættet, f.eks. på et dialogmøde for
bestyrelser og politikere.
Implementeringen af regelsættet evalueres om et år, dvs. medio 2010. Derudover
skal regelsættet revideres mindst én gang i hver byrådsperiode.
Børne- og Ungdoms udvalget belsuttede i april 2009 at afsætte 50.000 kr. i 2009 til
en demokratipulje. Af puljen er der i 2009 disponeret ca. 25.000 kr. i forbindel se
med afvikling af aktiviteter for unge i forbindelse med kommunalvalg efteråret 2009.
De resterende midler søges overført til 2010.
Forvaltningen anbefaler, at tidligere drøftelse i Børne - og Ungdomsudvalget vedr.
oprettelse af demok ratipulje kommer til at indgå i en kommende evaluering af
regelsæt for reklame og sponsorat er, således der i forbindelse med evaluering
tages stilling til, om der er mulighed for, fremadrettet at finansiere demokratipuljen
ved at en procent del af reklameindtægterne tilfalder demokratipuljen - og dermed
forbliver på skoler og institutioner, men efter ans øgning til konkrete demokrati initiativer.
Indstilling
Børne- og Kulturforvalt ningen indstiller, at Børne - og Ungdomsudvalget godkender:
at kompetencen til at ops øge, forhandle og indgå reklame- og spons oraftaler
tillægges de res pektive omkostningssteder og deres bestyrelser
at omkostningsstederne og deres bestyrelser får dispositionsretten til
indtægter
at omkostningsstederne og deres bestyrelser selv afholder udgiften til moms
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af reklamest øttede eller sponserede aktiver
at regelsættet og implementeringen heraf drøftes på et dialogmøde
at Børne- og Ungdomsudvalget får en årlig orientering om praks is og
erfaringer på området
Beslutning Børne- og Ungdom sudvalget den 8. oktober 2009
Et flertal i udvalget ønsker sagen udsat.
Mogens Brag og Frode Thule Jensen kan godk ende indstillingen og begærer
sagen i byrådet.
Fraværende: Anders Broholm
Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdom sudvalget den 5. november
2009
Børne- og Ungdoms udvalget drøftede den 8. oktober 2009 et forslag til
implementering af Frederikshavn Kommunes regelsæt om brugen af reklamer og
sponsorater på B ørne- og Ungdomsudvalgets områder. Et flertal i udvalget
ønskede sagen udsat med henblik på at drøfte evt. restriktioner i implementeringen
af regelsættet. To medlemmer begærede sagen i Byrådet.
Børne- og Kulturforvalt ningen har udarbejdet et notat om børn, unge og
markeds føring (115715-09). Notatet tager afsæt i Markedsføringslovens skærpede
bestemmelser om markeds føring i forhold til børn og unge, samt i
Forbrugerstyrelsens vejledning på området. Notatet indeholder også en kort
redegørelse for andre kommuners regelsæt om reklamer og sponsorater, samt
illustrative eksempler fra praksis i Frederikshavn Kommune.
Med hensyn til begæringen om bringe sagen for Byrådet igen, har Børne- og
Kulturforvalt ningen fået oplyst fra en af kommunens jurister, at standsningsretten
omfatter kun egentlige udvalgsbeslutninger. Beslutninger, hvis indhold alene er af
informativ karakter eller vedrører udvalgets sagsbehandling, falder uden for
bestemmelsens anvendelsesområde, jf. Styrelseslovens § 23.
Venstre og byrådsmedlem Mogens Brag har til byrådsmøde den 28. oktober 2009
fremsendt forslag om at kommunens decentrale enheder tillægges kompetencen til,
inden for det vedt agne regelsæt at tage konkret stilling til reklamering på det
enkelte omkostningssted, og at byrådet på baggrund af erfaringer med dette tager
stilling til, om der er behov for at revidere regelsættet. Frederikshavn Byråd
besluttede at sende sagen til videre behandling i Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling - Børne- og Ungdom sudvalget den 5. november 2009
Børne- og Kulturforvalt ningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter
byrådsbeslutning af 28. oktober 2009 og notatet om børn, unge og markedsføring,
og træffer beslut ning om, at
kompetencen til at ops øge, forhandle og indgå reklame- og sponsoraftaler
tillægges de res pektive omkostningssteder og deres bestyrelser
omkostningsstederne og deres bestyrelser får dispositionsretten til

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. november 2009

Side 29 af 43

indtægter
omkostningsstederne og deres bestyrelser selv afholder udgiften til moms
af reklamest øttede eller sponserede aktiver
regelsættet og implementeringen heraf drøftes på et dialogmøde
Børne- og Ungdoms udvalget får en årlig orientering om praksis og
erfaringer på området

Beslutning Børne- og Ungdom sudvalget den 5. november 2009
Godkendt.
Anders Starberg Peders en fremlagde i mødet forslag til udmønt ning af reklame- og
sponseringspolitik.
Et flertal i udvalget bakker op omkring forslaget.
Mogens Brag, Frode Thule Jensen og Anders Broholm begæ rer sagen i byrådet.
Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Anders Starberg Peders en fremlagde i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5.
november 2009 Socialdemokraternes reklame og sponseringspolitik på børne - og
ungdomsområdet. Politikken har som formål at tilpasse Frederikshavn Kommunes
regelsæt for brug af reklame og sponsorater for så vidt angår børne- og
ungeområdet, for at beskytte børnene mod unødig og intensiv markedsføring.
Politikken har følgende 5 tilpasninger:
1.

skoler og institutioner skal have en lokal reklame og sponserings politik

2.

ingen reklame for produkter, der henvender sig til børn og unge

3.

ingen reklame for usunde fødevarer

4.
5.

ingen reklame fra virksomheder uden overenskomst for sine medarbejdere
ingen produktudviklende aft aler mellem virksomheder og
skoler/institutioner.

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bakker op omkring forslaget.
Mogens Brag, Frode Thule Jensen og Anders Broholm begæ rer sagen i byrådet.
Indstilling - Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Børne- og Kulturforvalt ningen oversender sagen til Frederikshavn Byråd med
baggrund i begæring i B ørne- og Ungdomsudvalgets møde 5. november 2009 fra
Mogens Brag, Frode Thule Jensen og Anders Broholm.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009

Flertalsindstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget kom til afstemning.

For stemte 15:
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Erik Sørensen (A), Bjarne K vist (A), Birgit S. Hansen (A), Jens Hedegaard
Kristensen (A ), Ole Rørbæk Jensen (A ), Irene Hjortshøj (A), Bruno Müller (A ),
Anders Gram Mikkelsen (A ), Anders Starberg Pedersen (A ), Steen Jensen (A),
Jytte Schaltz (A), Brian Kjær (A), Søren Visti Jensen (F), Brian Pedersen (F), Paul
Rode Andersen (F)

Imod stemte 11:
Hans Jørgen Kaptain (V ), Jens Ole Jensen (V), John Christensen (V ), Lars M.
Møller (V ), Frode Thule Jensen (V), Anders Broholm (V ), Mogens Brag (V), Per
Nilsson (V), Erik Janum (V), Peter E. Nielsen (C), Steen Jørgensen (T)

Flertalsindstillingen blev godkendt.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander

Bilag
Bilag 1 - Regelsæt for brug af reklame og sponsorater i Frederikshavn Kommune (dok.nr.100133/09)
Bilag 2 - Socialdemokraternes reklame- og sponseringspolitik (dok.nr.125526/09)
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14. Stillingtagen til engagement i kommunal begravelsesplads i
Sæbygård Skov
Sagsfremstilling
Byårdet godkendte den 25. juni 2008, at kommunen skulle medvirke ved etablering

Åben sag
Sagsnr: 07/3259
Forvaltning: TF
Sbh: gida
Besl. komp: ØU/BR

af mulighed for urnenedsættelser i en del af Sæbygård Skov. Det blev overladt til
forvaltningen at foretage de nødvendige dispositioner i samarbejde med skovens
ejer og event uelle andre akt ører, herunder udfærdigelse af dokumenter mv.
Der er efterfølgende meddelt landz onetilladelse til etablering af
begravelsesgravpladsen, og udarbejdet udkast til vedtægter mv. Der har væ ret tale
om, at kommunen i samarbejde med Løvfald I/S skulle forestå projektet og den
efterfølgende drift, således at administrationen i så vidt omfang som muligt skulle
udføres af Løvfald I/S.
Kirkeministeriet, som skal godkende etableringen af en kommunal
begravelsesplads, har imidlertid stillet en række krav som betingelse for at
godkende etableringen. Der henvises til vedlagte notat.
På baggrund heraf ønskes en principiel stillingtagen til, om byrådet ønsker, at
kommunen etablerer og driver begravelsespladsen på de af ministeriet opstillede
vilkår, herunder med en bestyrelse, hvis flertal består af byrådsmedlemmer, de
driftsmæssige og tilsynsmæssige opgaver mv.
Endvidere skal der i givet fald tages stilling til, under hvilket stående udvalg
opgaven skal placeres.
Økonomisk er det forudsat, at kommunen vil kunne løse opgaven
omkostningsneutralt - via brugerbet aling og i samarbejde med de to private aktører.
Om denne forudsætning holder, afhænger dog af hvor stor interessen vil væ re for
at erhverve urnegravstederne. Der må derfor forudses en vis usikkerhed omkring
denne forudsætning.
Indstilling
Teknisk Direkt ør indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale overfor byrådet, at der
tages principiel stilling til om kommunen ønsker at etablere og drive en kommu nal
begravelsesplads på de af kirkeministeriet opstillede vilkår i samarbejde med de i
sagsfremstillingen næ vnte private aktører.
I bekræ ftende fald indstilles det, at der tages stilling til under hvilket stående udvalg
opgaven skal henhøre, således at det pågældende udvalg hereft er
foretager alle nødvendige tiltag, herunder indgåelse af de aftaler, udarbejdelse af
vedtægter mv., og således, at udvalget bemyndiges til at udpege medlemmer til
bestyrelsen blandt udvalgets medlemmer.
Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009
Økonomiudvalget udt rykker principiel velvilje overfor etablering af gravplads på de
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af Kirkeministeriet fremsatte betingelser.
Økonomiudvalget anbefaler, at opgaven i givet fald henlæ gges til teknisk udvalg.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Videresendes til behandling i Teknisk Udvalg.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander

Bilag
Notat om etablering af mulighed for skovbis ættels er i Frederikshavn kommune (dok.nr.127189/09)
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15. Ydelses- og kvalitetskatalog for handicap- og
psykiatriområdet samt området for socialt udsatte i
Frederikshavn Kommune

Åben sag
Sagsnr: 08/15348
Forvaltning: SSAF
Sbh: cheg
Besl. komp: SOU/BR

Sagsfremstilling
I forlængelse af Deloittes udvidede forvaltningsrevision 2008 blev det besluttet at
indføre k valitetsstandarder og BUM -model pr. 1. januar 2010 på Handicap-,
Psykiatri- og Misbrugsområdet i Frederikshavn Kommune. Formålet med
indførelsen af BUM -modellen er at skabe en mere effektiv og hensigtsmæssig
organisering af de 3 områder med en styrket ressourcestyring og sikring af et mere
ensartet serviceniveau.
KL, Finansministeriet samt Indenrigs- og Socialministeriets har i juni 2009 udgivet
en pjece med anbefalinger til redskaber, som støtter kommunernes inds ats og
prioritering af det specialiserede socialområde. Anbefalingerne fra pjecen peger
bl.a. på at der skal udarbejdes politisk vedt agne serviceniveauer for
opgaveløsningen. Dette lever Frederikshavn Kommu ne op til med indførelsen af
BUM modellen, og udarbejdelsen af k valitetsstandarder for det specialiserede
socialområde.
Arbejdsgruppe B har udarbejdet vedlagte udkast til ydelses - og k valitetskatalog for
handicap- og psykiatriområdet samt området for socialt udsatte. Kataloget
indeholder ydelseskatalog og k valitetsstandarder for flg. paragraffer, hvoraf især §
85 (i egen bolig), § 99 og § 104 har haft arbejdsgruppe B’s bevågenhed:
§ 80: Hus vilde, midlertidigt husly mod bet aling
§ 85: (egen bolig): Socialpædagogisk hjælp
§ 85: (botilbud/bofællesskab): Socialpæ dagogisk hjælp
§ 85: (Specialtilbud): Socialpædagogisk hjælp
§ 98: Kontaktpersoner til døvblinde
§ 99: Støtte- og kontaktperson til socialt udsatte borgere med en sindslidelse, stof eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer
§ 101: Behandling af stofmisbrugere
§ 102: Behandlingstilbud (Styregruppen bedes afklare, om denne paragraf skal
med i kataloget)
§ 103: Beskyttet beskæftigelse
§ 104: Aktivitets- og samværstilbud
§ 107: Midlertidige botilbud (er beskrevet ud fra Tilbudsportalens oplysninger, men
skal beskrives nærmere på et senere tidspunkt.)
§ 108: Længerevarende ophold i boformer (er beskrevet ud fra Tilbudsportalens
oplysninger, men skal beskrives nærmere på et senere tidspunkt.)
§ 110: Botilbud til misbrugere, hjemløse og socialt udsatte
Ydelses- og k valitetskatalogets opbygning og indhold
Ydelses- og k valitetskataloget på handicap- og psykiatriområdet samt området for
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socialt udsatte er opbygget efter samme skabelon som k valitet skataloget for
ældreområdet, og det forventes, at disse to kataloger sammenskrives. Derved
lettes visitatorernes/sagsbehandlernes arbejde med at orientere sig i ydelses - og
kvalitetskataloget, der er opdelt eft er paragrafinddelingen i Servic eloven.
Ydelses- og k valitetskataloget er en overordnet fortælling om Servicelovens
bestemmelser, og Frederikshavn Kommunes udmøntning af dem. Ydelses - og
kvalitetskataloget beskriver dermed bl.a. lovgrundlaget, de forskellige ydelser samt
kvalitetsstandarderne for ydelserne. Ydelses- og k valitetskataloget indeholder
ligeledes k valitetsmål for tildelingen af hjælp samt k valitetsmål for, hvad man
ønsker at opnå ved at tildele borgeren en specifik ydelse. Ydelses - og
kvalitetskataloget indledes med en beskrivelse af de tre væ rdigrundlag, der er
vedtaget for de tre forskellige områder (væ rdigrundlaget for handicap -området
indarbejdes, når det foreligger senere på året). Disse væ rdigrundlag beskriver,
hvorledes medarbejderen skal møde borgeren, når hjælpen skal udføres.
Ydelses- og k valitetskatalogets tilblivelse
I forbindelse med udarbejdelsen af ydelses- og k valitetskataloget har relevante
medarbejdere fra de tre forskellige områder samt fra bestillerenhederne væ ret
inddraget, så ydelserne er blevet beskrevet med udgangspunkt i både bestilleres
og udføreres erfaringer med målgrupperne og deres behov.
I udarbejdelsen af ydelses- og k valitetskataloget har det været en vigtig faktor, at
kataloget ikke måtte blive for detaljeret, men skal kunne rumme kompleksiteten i
brugergruppens problemstillinger og medarbejdernes behov for handlefrihed. Dette
sikrer bl.a., at de medarbejdere, der skal levere ydelserne, får mulighed for at
benytte sig af deres faglige og metodiske frihed i den enkelte situation med
borgeren – alt sammen inden for den fastsatte ramme og det politiske
serviceniveau. Dermed bliver ydelses- og k valitetskataloget og borgerens
individuelle behov samlet set styrende for udførernes arbejde og den ydelse, der
gives til borgeren.
Fastsættelse af normtider for § 85
Der har ligeledes væ ret nedsat en underarbejdsgruppe, der har haft til formål at
fastsætte normtider for de enkelte ydelser og områder på § 85. Normtiderne er
fastsat ud fra medarbejdernes vurderinger af det gennemsnitlige serviceniveau for
budget 2009 for hvert af de tre områder. Normtiderne fremgår af ydelses - og
kvalitetskataloget.
Paragraffer i ydelses- og k valitetskataloget
Arbejdsgruppe B har som næ vnt hovedsageligt arbejdet med at beskrive §§§ 85 (i
egen bolig), 99 og 104, idet det er disse paragraffer, der er relevante ift. indførelsen
af BUM fra 1. januar 2010 på handicap - og psykiatriområdet samt området for
socialt udsatte. Konsulenterne har derudover indarbejdet de yderligere paragraffer
fra Serviceloven, som der arbejdes efter på de tre områder.
Konsulenterne arbejder videre med at beskrive den resterende del af § 85
(botilbud/bofællesskaber og specialtilbud). § 85 i botilbud/bofællesskaber skal ligge
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klar den 1. januar 2011. § 85 i specialtilbud skal ligge klar 1. januar 2012. I
processen inddrager konsulenterne relevante medarbejdere fra Bestiller - og
Myndighedskont oret, Socialafdelingen og udførerområderne.
Forslag om § 85 som individuel og/eller gruppe -ydelse
Arbejdsgruppe B lægger op til, at den socialpædagogiske hjælp både skal kunne
ydes som en individuel ydelse og/eller som en ydelse, der gives i samvær med
andre ligestillede. Forslaget indebæ rer, at selvom nogle ydelser modtages i
fællesskab med andre, kan borgeren godt derudover modtage individuelle ydelser.
§ 85- ydelser leveret i grupper kan fx dreje sig om:
Rådgivning, vejledning og motivering (herunder fx: Råd og vejledning om
forældrerollen, kost, motion og alkohol, parforholdsproblematikker,
udvikling af værkt øjer/mestringsstrategier til at håndt ere sin
sygdom/handicap/problemstillinger)
Træning i almindelig daglig livsførelse i samarbejde med borgeren
(herunder fx: støtte til madlavning, støtte til årstidsbestemte aktiviteter,
støtte til at gennemgå og handle på post)
De ydelser, der gives i samvær med andre, kan evt. udføres i én af borgernes eget
hjem, i et støttecenter, i et dagtilbud, i en fælleslejlighed eller lignende.
Det skal bemærkes, at det selvfølgelig ikke er alle borgere inden for § 85’s
målgruppe, der vil væ re i stand til at pro fitere af at modtage ydelsen i fællesskab
med andre. Disse borgere bør derfor udelukkende gives individuelle ydelser. Det er
op til udførers vurdering, om borgeren skal have sine § 85-ydelser (eller dele af
den) leveret i en gruppe sammen med ligestillede.
Vejledning til visitation efter § 85
Det er hensigten, at konsulenterne fra arbejdsgruppe B udarbejder en vejledning til
visitatorerne vedrørende visitation efter § 85. Ydelses - og k valitetskataloget
suppleres ligeledes af et leverandørkat alog, der udarbejdes af konsulentgruppen.
Processen
Ydelses- og k valitetskataloget er sendt til høring i MED BMK, MED
Socialafdelingen, MED Sundhed og Handicap, Handicaprådet og
Koordineringsgruppen, BUM.

Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget
anbefaler byrådet at godkende ydelses- og k valitetskatalog for handic ap- og
psykiatriområdet samt området for socialt uds atte i Frederikshavn Kommune
Beslutning Socialudvalget den 7. oktober 2009
Anbefales godkendt som indstillet - udvalget ønsker en "evaluering" af
anvendeligheden af k valitetskataloget.
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Fraværende: Bruno Müller.
Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
MED Sundhed og Handicap har i forbindelse med deres høringss var til ydelses - og
kvalitetskataloget for handicap- og psykiatriområdet samt området for socialt
udsatte stillet spørgsmål om, hvorvidt man må have ventelister på SEL 85.
Spørgsmålet er opstået, fordi udførerområderne er bekymrede for, at bestilleren
tildeler borgeren en hjælp, som det enkelte område ikke kan levere her og nu,
eksempelvis fordi der ikke er det nødvendige personale ansat. Dette vil betyde, at
der kan opstå ventetid på udførelsen af den tildelte hjælp.
Konsulentgruppen har derfor undersøgt problemstillingen, og ifølge KL og
Socialministeriet er ventetid dvs. vent elister et helt anerkendt begreb. Skulle dette
forekomme, skal der foretages en individuel vurdering af den enkelte borg er i
forhold til, hvilke dele af hjælpen, der skal sættes i værk med det samme og hvilke
dele, der eventuelt kan vente.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Godkendt.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander

Bilag
Bilag 1 - Udkast til ydelses- og kvalitetskatalog (dok.nr.102369/09)
Bilag 2 - Handicaprådets høringssvar vedr. ydelses- og kvalitetskatalog for handicap- og
psykiatriområdet samt området for socialt udsatte (dok.nr.108149/09)
Bilag 3 - Koordineringsgruppens høringssvar vedr. ydelses- og kvalitetskatalog (dok.nr.107648/09)
Bilag 4 - Høringssvar fra BMK, Socialafdelingen og MED Sundhed og Handicap (dok.nr.111712/09)
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16. Ophævelse og sammenlægning af legater
Sagsfremstilling
Frederikshavn K ommune administrerer en række mindre legater, der gennem tiden
er oprettet af personer og institutioner i kommunen. Se bilag for en liste af legat er.

Åben sag
Sagsnr: 09/17983
Forvaltning: CF
Sbh: kajo
Besl. komp: ØU/BR

Flere af disse legater har en legatkapital, som er så lille, at de beløb, der kan
uddeles hvert år, bliver meget små. Dertil kommer, at legaterne er oprettet så de
geografisk dækker de gamle kommuner. Disse forhold betyder at der er en
uforholdsmæssig stor administrativ byrde forbundet med at administrere legaterne.
Det forslås derfor enten, at
s øge Civilstyrelsen om at ophæ ve legaterne og udbetale legatkapitalen til de
anførte formål
s øge Civilstyrelsen om at sammenlæ gge de legater, som har til formål at
"støtte væ rdigt trængende" med Frederikshavn Kommunes Fond for
vanskeligt stillede. Denne fond har en samlet kapital og beholdning på
370.143,81 kr. og vil, såfremt dette realiseres, få tilført 210.624,63 kr. De
resterende legater, som ikke har som formål at "støtte værdigt trængende"
foreslås stadigt nedlagt
Juridi ske konsekvenser
Ingen.
Økonomi ske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Direktionen indstiller at søge Civilstyrelsen om at sammenlægge de legater, som
har til formål at "støtte væ rdigt trængende" med Frederikshavn Kommunes Fond
for vanskeligt stillede. De resterende legater, som ikke har som formål at "støtte
værdigt trængende" nedlæ gges.
Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byrå d den 25. november 2009
Godkendt.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander
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Bilag
Ophævelse eller sammenlægning af legater (dok.nr.110952/09)
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17. Budgetopfølgning pr. 30. september 2009
Sagsfremstilling
I henhold til budgetopfølgningsproceduren, der er godk endt i Økonomiudvalget,
skal der 3 gange årligt forelægges en budgetopfølgning for by rådet.

Åben sag
Sagsnr: 09/1823
Forvaltning: CF
Sbh: BJFR
Besl. komp: ØU/BR

Hvert enk elt udvalg har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2009 for
eget udvalgsområde. Forvaltningernes indstillinger og udvalgenes beslutninger
fremgår af budgetopfølgningsmaterialet. I budgetopfølgningsmaterialet findes også
Direktionens sammenfattende komm entarer.
Indstilling
Direktionen indstiller, at budget opfølgningen pr. 30. september 2009 godkendes.
Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009
Anbefales.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2009
Godkendt.

Fraværende: Hans Rex Christensen, Birthe Marie Pilgaard, Palle Thomsen, Jørn
Larsen, Hanne Welander

Bilag
Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 (dok.nr.114627/09)
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18. Salg af del af matr. nr. 2h, Strandby Elling sogn

Lukket sag
Sagsnr: 09/14323
Forvaltning: TF
Sbh: toka
Besl. komp: ØU/BR

Frederikshavn Byråd - Referat - 25. november 2009

Side 41 af 43

19. Salg af bygning, Hjørringvej 234, Thorshøj

Lukket sag
Sagsnr: 09/491
Forvaltning: TF
Sbh: toka
Besl. komp: ØU/BR
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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

Brian Kjær

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

Ole Rørbæk Jensen

Jens Hedegaard Kristensen

Birgit S. Hansen

Bjarne K vist

Erik Sørensen
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