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1.   Anmodning fra Ældrerådet om udbetaling af diæter i 

forbindelse med møder i arbejdsgrupper m.m. 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget vedtog den 29. maj 2007 Lov 192 - Forslag til lov om ændring af lov om 

retssikkerhed og administration, herunder diæter mv. til medlemmer af ældrerå d.  

  

Loven trådte i kraft den 1. juli 2007, og med lovændringen indførtes pligt for 

kommunalbestyrelsen til at udbetale diæter, erstatning for dokumenteret tabt 

arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter § 16 a i lov om kommunernes 

styrelse til ældrerådets medlemmer i forbindelse med deltagelse i ældrerådets 

møder.  

  

Ældrerådets virke omfatter dels ældrerådets møder, men samtidig er der udpeget 

medlemmer fra ældrerådet til at deltage i: 

A. Kommunalt nedsatte arbejdsgrupper. Her kan som eksempel nævnes: 

Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af politik for borger- og 
brugerinddragelse på ældreområdet, arbejds- og styregruppe vedr. 
fremtidig organisering og drift af køkkenområdet samt arbejdsgruppe vedr. 

nyt seniorblad i Ældreafdelingen  
B. Møder i Klagerådet på hjemmehjælpsområdet. Af Retssikkerhedslovens § 

35 fremgår, at der til klagerådet vælges 3 medlemmer fra kommunens 

ældreråd blandt dets medlemmer  
C. Samarbejdsmøder med øvrige ældreråd i Region Nordjylland. I forbindelse 

med at det tidligere Amtsældreråd er nedlagt, er der afholdt 

samarbejdsmøder mellem ældrerådsformændene i Region Nordjylland 
bl.a. omkring drøftelse af et Regions Ældreråd  

D. Der er endvidere tilknyttet hvert Bruger- og pårørenderåd ved de 

kommunale plejeboliger en repræsentant fra Ældrerådet. Der er pt. 12 
bruger- og pårørenderåd i Frederikshavn Kommune. Udpegningen fremgår 
af § 2 i vedtægten for bruger- og pårørenderåd  

E. Desuden deltager ældrerådsmedlemmerne i bl.a. i debat- og dialogmøder, 
hvortil man er inviteret af kommunale forvaltninger, og man deltager i 
relevante kurser omkring ældrerådsarbejdet  

Ældrerådet har siden vedtagelsen af Lov 192 arbejdet på at få fastlagt retningslinjer 

for, hvilke møder der udløser diæter. Ifølge landsorganisationen Danske Ældreråd 

har Velfærdsministeriet fortolket reglerne således: ”I de tilfælde, hvor 

kommunalbestyrelsen har godkendt vedtægter for ældrerådet, hvoraf det fremgår, 

at ældrerådet organiseres i specifikke underudvalg, arbejdsgrupper mv. skal 

ældrerådsmedlemmerne have diæter mv. i forbindelse med møder i disse”.  

  

Det er således op til Byrådet at beslutte, hvorvidt der skal udbetales diæter til 

møder i øvrige råd og arbejdsgrupper, som ældrerådsmedlemmerne er udpeget til.  

  

Ældrerådet er af den opfattelse, at ældrerådsmedlemmernes deltagelse i de 

nævnte mødetyper A, B og C er af grundlæggende betydning for ældrerådsarbejdet 

samt Ældrerådets opfyldelse af lovkravet til sit virke, jævnfør Retssikkerhedsloven 

§ 30, nemlig at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål samt 

formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2017 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: BR 
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spørgsmål, der vedrører de ældre.     

  

Ældrerådet anmoder derfor byrådet om, at der udbetales diæter i forbindelse med 

mødetyperne A, B og C; at ændringen bliver med tilbagevirkende kraft fra den 1. 

januar 2008 samt at Ældrerådets vedtægt justeres i forhold til byrådets vedtagelse.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Udgiften til afholdelse af diæter i forbindelse med mødetyperne A, B og C anslås til 

24.050 kr. årligt, der kan afholdes indenfor Ældrerådets eget budget. 

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning Socialudvalget den 11-06-2008 

Ældrerådets anmodning om udbetaling af diæter anbefales overfor byrådet  . 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Økonomiudvalget den 18-

06-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

  

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25-06-2008 

  

GODKENDT. 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen Fraværende:  

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

 

Bilag: Økonomiske konsekvenser vedr. diæter (dok.nr.515963/08) 

 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Dagsorden - 25. juni 2008 Side 7 af 42 

 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Dagsorden - 25. juni 2008 Side 8 af 42 

 

2.   Årsregnskab 2007 for Den selvejende institution Sæbygård 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for den selvejende institution Sæbygård (fond) fremsender 

til byrådets godkendelse institutionens årsregnskab 2007.  

  

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet 

anledning til forbehold. Årsregnskabet er godkendt af den samlede 

bestyrelse den 8. april 2008.Årets resultat udviser et underskud på 

51.404 kr. 

  

Underskuddet (årets underskud på 51.404 kr. samt underskud fra 

tidligere år på 50.614 kr.) er afholdt af fondens egenkapital og overført 

til næste år. Underskuddet skyldes primært stigende udgifter til 

forbrugsafgifter samt vedligeholdelses-omkostninger. 

  

Fondens kapital (bundne aktiver) udgør pr. 31. december 2007 i alt 

8.277.947 kr., der består af ejendom, interiør, aktier, 

investeringsbeviser, obligationer og indestående i pengeinstitut. 

Herudover er det tilgodehavender og likvide aktiver på 252.282 kr. De 

samlede aktiver udgør således 8.543.110 kr. Der er i balancen anført 

gældsforpligtelser på 276.966 kr. Institutionens egenkapital udgør 

herefter 8.266.144 kr.  

  

Fondens formål er at bevare og restaurere Sæbygård og dets interiør 

samt virke for at almenheden får adgang til stedet. Fondsbestyrelsen har 

i årets løb bl.a. arbejdet med plan for færdiggørelse af nordfløjen, plan 

for restaurering af anlægget omkring herregården samt renovering af 

vinduer samt renovering af loft i sydfløjen.  

  

Fondsbestyrelsen oplyser, at man har modtaget tilsagn om årlige 

driftstilskud på 500.000 kr. fra Frederikshavn Kommune samt et tilskud 

på 170.000 kr. fra Frederikshavn kommunes Erhvervs- og 

Turismeudvalg til ny lyssætning. Endvidere har man til renovering af 

hovedfløjen modtaget tilsagn om tilskud på 500.000 kr. fra A. P. Møller 

og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Fonden 

arbejder endvidere med plan for restaurering af anlægget om 

herregården. Planen vil ved samlet gennemførelse løbe op i 10,3 mio. kr. 

Fonden har i 2007 fremsendt ansøgning om tilskud til Realdania for 

gennemførelse af planen.  

  

Sæby byråd har i møde den 21. januar 1997 påtaget sig opgaven med 

at være godkendelses myndighed for årsregnskabet og føre tilsyn.  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5375 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

årsregnskab 2007 for Den selvejende institution Sæbygård godkendes.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Frederikshavn Byråd den 

25-06-2008 

Godkendt.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 
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3.   Budget 2008-2009 - Frederikshavn Ungdomskollegium 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn 

Ungdomskollegium fremsender til byrådets godkendelse som tilsynsmyndighed 

kollegiets budget for perioden 1. august 2008 – 31. juli 2009. 

  

Som bilag til budgettet er vedlagt Bygge- og Boligstyrelsens autoriserede 

spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens budget forhold samt 10 -års budget for 

planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser.  

  

Budgettet er udarbejdet med et overskud på 29.000 kr. Der er indregnet 27.000 kr. 

til afvikling af opsamlet underskud fra tidligere år. Der er ikke i budgettet indregnet 

huslejestigninger.  

  

Elever fra Nordjyllands Sports College lejer for tiden 38 lejligheder i Frederikshavn 

Ungdomskollegiums afdeling på Rømøvej 34 B, Frederikshavn. Nordjyllands Sports 

College ønsker at være "herre i eget hus". Med baggrund heri vurderes for tiden et 

forslag om at flytte sportscollege elever til Frederikshavn Ungdomskollegiums 

afdeling på Hånbækvej 34 B, Frederikshavn, og her - til sportscolleges elevernes 

brug - etablere en pavillon på ca. 100 m
2
. Etablering af en sådan pavillon er 

budgetteret til 1.000.000 kr. Der arbejdes med en model, hvor udgiften finansieres 

via 30-årigt realkreditlån og opkrævning af merhusleje på 200 kr. pr. måned i 5 år 

for lejligheder tilknyttet pavillonen. Efter 5 år er lånet til pavillonen via merhusleje fra 

disse lejligheder afdraget med 456.000 kr. Merhuslejen vil herefter bortfalde. 

Kollegiet vil via kontrakt med Nordjyllands Sports College skabe sikkerhed for, at 

merhuslejen for de involverede lejligheder gennemføres som planlagt.  

  

Ovennævnte låneoptagelse er ikke indregnet i det af kollegiebestyrelsen vedtagne 

budget 2008-2009.  

  

Kollegiets bestyrelse regner i øvrigt med tilbagegang i udlejning til elever fra 

Flådestation Frederikshavn og fremgang i udlejning til elever på uddannelsen HF-

søfart (25 elever), der hidtil har boet på Søfartsskolens indkvarteringsområde.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende 

Frederikshavn Ungdomskollegiums budget for 2008-2009. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Frederikshavn Byråd den 

25-06-2008 

Godkendt.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3720 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 
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4.   Aftaler om udleje af almene boliger efter særlige kriterier 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til bestemmelserne i § 60 i Lov om almene boliger kan 

kommunalbestyrelsen og almene boligorganisationer indgå aftale om, at indtil 90 % 

af de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier.  

  

Kriterierne fastsættes ved aftalen, og aftalen suspenderer derved de almindelige 

udlejningsregler. Aftalen kan maksimalt omfatte 90 % af de ledige familieboliger i 

den enkelte boligafdeling afhængig af omfanget af den kommunale anvisningsret 

efter § 59, stk. 1 eller 2, i Lov om almene boliger. 

  

De resterende boliger – der som minimum skal udgøre 10 % og som hverken er 

underlagt kommunal anvisning eller udlejes efter de aftalte særlige kriterier – skal 

udlejes efter de gældende regler (ventelisten / oprykningsventelisten).  

  

Indgåelse af aftaler om udlejning efter særlige kriterier gælder i 4 år og tages 

herefter op til revision. Sådanne aftaler er drøftet i møder i kontaktgruppen mellem 

de almene boligorganisationer i kommunen og Frederikshavn Kommune.  

  

Frederikshavn Kommune har bedt de almene boligorganisationer om at meddele 

hvilke aftaler, der er indgået mellem de enkelte boligorganisationer og de nu 

nedlagte kommuner, som ønskes videreført i den nye kommune. Det er aftalt, at 

sådanne ansøgninger skal behandles samlet af Frederikshavn Byråd i første 

halvdel af 2008.  

  

De almene boligorganisationer har anmodet om videreførelse af følgende ordninger 

om udleje efter særlige kriterier (lovens § 60): 

  

Frederikshavn Boligforening:  

24 ungdomsboliger i boligforeningens afdeling 27 - "Bøgebo", Frederikshavn. 

Lejlighederne er omdefineret til almene familieboliger, med fortrinsret for 

uddannelsessøgende. 

84 boliger (3 huse) i boligforeningens afdeling 12 – "Hånbæk", Frederikshavn 

Boligerne er defineret som seniorboliger til + 50-årige for så vidt angår 80 boliger. 

De sidste 4 boliger er 1-værelses, som i byggeprojektet er nedlagt som boliger. De 

2 anvendes som gæsteværelser for beboernes overnattende gæster og 2 er tilbudt 

Frederikshavn Kommune til alle former for "sociale opgaver", som kan 

gennemføres i boligområdet.  

Tildeling af seniorboliger sker i følgende rækkefølge:  

2-værelses udlejes til enlige og par efter almindelige udlejningsregler.  

3-værelses udlejes i prioriteret rækkefølge således: 

1.   beboere, som afgiver en bolig i "Hånbæk"  

2.   eller i andre afdelinger – såvel enlige som par. Der anvendes 

medlemsnummerorden.  

3.   eksterne ansøgere – enlige og par – i medlemsnummerorden  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5636 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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4-værelses udlejes i følgende rækkefølge: 

1.   beboere, som har afgivet en bolig i "Hånbæk"  

2.   eller i andre afdelinger – såvel enlige som par. Der anvendes 

medlemsnummerorden  

3.   eksterne ansøgere – enlige og par – i medlemsnummerorden  

36 boliger (1 hus) i boligforeningens afdeling 12 – "Hånbæk", Frederikshavn 

beliggende på Højrupsvej – vil blive defineret som seniorboliger til + 50 årige.  

21 boliger i afdeling 38 "Havnebo", Sæby.  

Afdelingen er opført som et kollektivt bofællesskab med fortrinsret for boligsøgende 

over 50 år, der ikke har hjemmeboende børn og har forståelse for 

bofællesskabstanken.  

  

Boligforeningen Vesterport:  

106 boliger i boligforeningens afdeling 9 – "Strandby/Elling".  

Afdelingen omfatter boligforeningens boliger på – Ankerpladsen – Havnefronten – 

Grundtvigs Have.  

Boligerne udlejes med fortrinsret til medlemmer i Vesterport, der bor i samme 

afdeling eller i foreningen, frem for ikke bolighavende medlemmer.  

Aftalen har til hensigt at sikre, at lokalbefolkningen fortsat har fortrinsret til boliger i 

lokalområdet. Byggeriet er opført i samarbejde med Strandby Fiskeriforening, 

Strandby Havn og Elling Borger- og Grundejerforening.  

  

Grenen Boligforening:  

6 boliger i boligforeningens afdeling 5 – "Daphnesvej 28-38, Skagen 

Boligerne, der er 3-værelses lejligheder, ønskes udlejet til beboere over 50 år uden 

hjemmeboende børn.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der som 

ønsket – for en 4-årig periode - indgås aftaler om udleje af boliger i almene 

boligorganisationer i Frederikshavn Kommune efter særlige kriterier i henhold til 

bestemmelserne i § 60 i Lov om almene boliger.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Frederikshavn Byråd den 

25-06-2008 

Godkendt.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 
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5.   Sammenlægning af afdelinger i Boligforeningen af 1952, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen i den almene boligorganisation Boligforeningen af 1952, Skagen, søger 

om godkendelse af sammenlægning pr. 1. januar 2008 af nedennævnte 10 

afdelinger til 2 afdelinger med henholdsvis 147 lejemål og 56 lejemål.  

  

Afdeling 1 Fælledvej - 9 lejemål  

Afdeling 2 Trindelvej 8-52 - 50 lejemål 

Afdeling 3 Mosegårdsvej 17C-19C og Skagavej 119 og 121 - 8 lejemål 

Afdeling 4 Byfoged Frichsvej 3-13 - 6 lejemål 

Afdeling 5 Ulrik Plesnersvej 1-7 og Markvej 100-114 - 12 lejemål 

Afdeling 7 Skarpæsvej 137J-143H - 22 lejemål 

Afdeling 8 Fortunavej 2-80 - 40 lejemål 

Afdeling 6 Ankermedet 50-60 - 6 lejemål 

Afdeling 9 Ankermedet 4-42 - 20 lejemål 

Afdeling 10 Drachmannsvænget 1-59 - 30 lejemål  

  

Forslaget er behandlet og godkendt på de ordinære afdelingsmøder i september 

2007. Forslaget er godkendt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 

26. maj 2008 

  

I henhold til § 25 i Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 

om drift af almene boliger m.v. kan boligorganisationens øverste ledelse 

bestemme, at flere afdelinger, der ligger i samme kommune, skal sammenlægges 

til én afdeling. 

  

Hvis statsstøtte eller kommunal støtte er bevilget til en af de afdelinger, som 

ønskes sammenlagt, skal kommunalbestyrelsen tillige godkende 

sammenlægningen. Sammenlægning af afdelinger skal godkendes på et 

afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger.  

  

Ifølge boligforeningen er der bevilget stats- og kommunal støtte til afdelinger, der er 

omfattet af sammenlægningen.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

sammenlægning af afdelinger som anført med virkning fra 1. januar 2008 

godkendes.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Frederikshavn Byråd den 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5476 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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25-06-2008 

Godkendt.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 
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6.   Ansøgning om godkendelse af skovareal til 

begravelsesplads i Sæbygård Skov 

 

Sagsfremstilling 

Sæbygård Avlsgård A/S ansøger om, at der etableres begravelsesplads 

(udelukkende urnenedsættelser) i et afsnit af Sæbygård Skov, kalder 

”Stjernehøjen”. Sæbygår Avlsgård A/S ejer det pågældende skovareal.   

  

Ansøgningen fremsættes på baggrund af, at Folketinget den 22. maj 2008 har 

vedtaget en ændring af begravelsesloven, der giver mulighed for sådanne 

bisættelser.  

  

Ansøger oplyser, at der i forbindelse med det nævnte skovafsnit forefindes ideelle 

parkeringsforhold. Ansøger oplyser, at begravelsespladsen ønskes etableret 

snarest muligt, og at den skal drives i samarbejde med organisationen Løvfald i 

henhold til dennes koncept for urnenedsættelser i skove. Dette koncept forventes 

at indebære, at driften af begravelsespladsen vil være udgiftsneutral for 

kommunen.  

  

Forvaltningens bemærkninger 

Plan- og Miljøudvalget har på møde den 4. marts 2008 afvist en anmodning fra 

organisationen Løvfald om at medvirke ved etablering af mulighed for 

urnenedsættelser i skove i kommunen. Der var dengang ikke tale om et konkret 

skovområde. 

  

Organisationen Løvfalds koncept går bland andet ud på, at det er organisationen, 

der står for kontakten til dem, der ønsker at erhverve en urnegravplads i skoven, 

herunder forestår organisationen udfærdigelse af nødvendige dokumenter og 

opkrævning af betaling mv., mens kommunens rolle skal være at føre det 

kommunale tilsyn, som lovforslaget kræver. Pt. kan denne opgave ikke overlades til 

private. Etablering af begravelsespladsen kan således kun ske med kommunens 

positive medvirken.  

  

Det forudsættes, at etableringen ikke vil være omkostningskrævende for 

kommunen, idet der som led i en eventuel samarbejdsaftale vil blive fastsat 

vederlag for kommunens varetagelse af tilsysnopgaver mv.  

  

Det fremgår af lovens bemærkninger, at der muligvis vil være lokalplanpligt, hvis 

der etableres urnegravplads. Det er ikke konkret vurderet, om dette vil være 

nødvendigt i forhold til den konkrete lokalitet. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 kommunen medvirker ved etablering af mulighed for urnenedsættelser i det 

pågældende skovafsnit, og at det overlades til forvaltningen at foretage de 
nødvendige dispositioner i samarbejde med skovens ejer og eventuelle 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3259 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: PMU/BR 
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andre aktører, herunder udfærdigelse af dokumenter og opkrævning af 
betaling  

 udarbejdelse af eventuelt plangrundlag forestås af ejeren for dennes 
regning    

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-06-2008 

Hanne Welander, Anders Starberg Pedersen og Palle Thomsen tiltræder 

forvaltningens indstilling og kræver den i byrådet. 

  

Paul Rode Andersen, Brian Pedersen, Inger Støtt og John Christensen fastholder 

udvalgets indstilling fra tidligere behandling, hvor ansøgningen ikke kunne 

imødekommes. 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Frederikshavn Byråd den 

25-06-2008 

Byrådets flertal følger forvaltningens indstilling.  

Brian Pedersen F og Steen Jørgensen T kan ikke tiltræde indstillingen.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

 

Kortbilag udvisende det areal som ønskes udlagt som begravelsesplads (dok.nr.516362/08) 
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7.   Tillæg til varmeplan - Projektforslag for naturgasforsyning af 

udvidelse af Feriecenter Skagen Strand 

 

Sagsfremstilling 

Naturgas Midt-Nord har fremsendt projektforslag for naturgasforsyning af udvidelse 

af Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. 

  

Udvidelsen af Feriecenter Skagen Strand ligger udenfor den eksisterende 

varmeplan for Hulsig, men grænser op til et eksisterende naturgasområde, hvorfor 

det er naturligt, at det bliver en del af det samlede kollektive 

varmeforsyningsområde i Hulsig. 

  

Projektet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter 

for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005.  

  

Projektforslaget har været i høring hos berørt grundejer og der er ikke fremsendt 

indsigelser mod projektforslaget. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller til byrådet, at projektforslaget godkendes. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-06-2008 

Indstillingen tiltrådt. 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Økonomiudvalget den 18-

06-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Frederikshavn Byråd den 

25-06-2008 

Godkendt.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

 

Projektforslag (dok.nr.516011/08) 

 

 

 Åben sag 
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 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Dagsorden - 25. juni 2008 Side 23 af 42 

 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Dagsorden - 25. juni 2008 Side 24 af 42 

 

8.   Frigivelse af anlægsmidler - Byggemodning af areal ved 

Energivej, forlængelse af Energivej, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med salg af grunde ved Energivej skal Energivej forlænges med 2 

x 40 m, da grundene skal have vejadgang til Energivej.  

Vejene anlægges med 7 m kørebane og 3 m rabat i begge sider, i alt 13 m 

vejudlæg.  

Overslagsmæssigt kan byggemodningen etableres for:  

       Projektering  45.000 kr. i 2008.  

       Byggemodning, vejanlæg for 425.000 kr. opdelt med 375.000 kr. i 

2008 og 50.000 kr. i 2009 (asfaltslidlag).  

       I alt 470.000 kr.  

Teknisk Forvaltning søger om at beløbet finansieres af de uforbrugte midler, som 

tidligere er bevilget til byggemodning af parceller ved Hans Dyres Vej, konto nr. 

FFF 002070 Udstykning af 25 parceller ved Holger Pachs Vej/Hans Dyres Vej.  

Forlængelse af Energivej etableres som privat fællesvej.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 byrådet anmodes om bevilling og frigivelse af følgende rådighedsbeløb  

 projektering  45.000 kr. i 2008  

 byggemodning, vejanlæg for 425.000 kr. opdelt med 375.000 kr. i 2008 

og 50.000 kr. i 2009 (Asfaltslidlag). I alt 470.000 kr.  

Teknisk Forvaltning søger om at beløbet finansieres af de uforbrugte midler, som 

tidligere er bevilliget til byggemodning af parceller ved Hans Dyres Vej, konto nr. 

FFF 002070 Udstykning af 25 parceller ved Holger Pachs Vej/Hans Dyres Vej.  

Forlængelse af Energivej etableres som privat fællesvej.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Økonomiudvalget den 18-

06-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Frederikshavn Byråd den 

25-06-2008 

Godkendt.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3628 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jaol 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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Bilag 

 

Oversigtsplan energivej (dok.nr.515328/08) 
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9.   Frigivelse af rådighedsbeløb - Sæby Svømmebad 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har nu igangsat den proces der skal føre frem til 

igangsættelse af etablering af handicaplift i svømmehallen.  

  

Der er indhentet tilbud fra 2 entreprenører og der anmodes derfor om frigivelse på 

500.000 kr. til dækning af udgifterne. Midlerne disponeres indenfor den bevilgede 

anlægsramme for 2008 på 500.000 kr. projekt nr. 031221 jfr. investeringsoversigten 

for 2008.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor byrådet 

anbefaler frigivelse på 500.000 kr. af anlægsrammen for 2008 for Sæby 

Svømmebad. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 09-06-2008 

Anbefales. 

  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Økonomiudvalget den 18-

06-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Frederikshavn Byråd den 

25-06-2008 

Godkendt.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

 

Ansøgning om anlægstilskud til færdiggørelse af Sæby Svømmebad  (dok.nr.518486/08) 

Tilbud handikaplif t Sæby Svømmebad - f irma A/S A. P. Botved  (dok.nr.513749/08) 

Tilbud handikaplif t Sæby Svømmebad - f irma Guldmann.doc (dok.nr.513746/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4103 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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10.   Ansøgning om tilskud til genopførelse af Lyset over Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Dansk Musikteater har til hensigt at genopsætte musicalen Lyset over Skagen og 

ansøger Frederikshavn Kommune om et produktionstilskud hertil på 2,5 mio. kr. 

Tilskuddet ønskes udbetalt med 1 mio. i 2008 og 1,5 mio. i 2009.  Der skal i alt 

indsamles 12 mio. kr. for at forestillingen igen kan vises i Skagen og resten af 

landet samt som noget nyt i resten af Skandinavien. 

  

Dansk Musikteater skriver i sin ansøgning: ”Interessen for at se eller genoplive 

Lyset over Skagen efter succesen i 2007 har vist sig at være stor. Ventelister med, 

efterspørgsler direkte til kontoret fra flere hundrede borgere og en vedvarende høj 

opmærksomhed omkring værket i branchen, vidner herom. Grundlaget for at 

nyopsætte musicalen er til stede, og vi har en plan for en sådan nyopsætning i 

Skagen, resten af Danmark samt Skandinavien i sommer og efterår 2009,  

  

Vi ønsker at gæstespille i Norge og Sverige med forestillingen. Dels for at løfte det 

danske kulturelle flag i Skandinavien. Dels for – ud fra markeds føringsmæssige 

hensigter – at promovere dansk – skandinavisk kultur, der har udgangspunkt i 

Nordjylland, for det skandinaviske publikum, og dermed trække endnu flere gæster 

til Nordjylland.” 

  

Borgmesterkontoret har anmodet om Kultur- og Fritidsudvalgets vurdering, inden 

sagen sendes til Økonomiudvalget til behandling.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 09-06-2008 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ansøgningen over for Økonomiudvalget.  

  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenSupplerende sagsfremstilling fra 

Økonomiudvalget den 18-06-2008 

Der findes ikke ledige midler i 2008. Såfremt der på det foreliggende grundlag 

vælges at give tilskud, skal tilskuddet gives som tillægsbevilling og finansieres af 

kassen.  

  

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008 

Søren Visti Jensen (F) kan ikke tiltræde indstillingen.  

Flertallet i økonomiudvalget udtalte, at der ikke er afsat midler i budgettet i 2008.  

Flertallet i økonomiudvalget ønsker at tilkendegive positiv interesse for projektet, 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3285 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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såfremt øvrige interessenter/samarbejdspartnere udviser interesse for at støtte 

projektet. 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Frederikshavn Byråd den 

25-06-2008 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

 

Ansøgning - Lyset over Skagen vil skinne i hele Skandinavien 2009 (dok.nr.468446/08) 

Interesseerklæring "Lyset over Skagen" - genopførelse 2009 samt budget og Vision (dok.nr.468449/08) 

Lyset over Skagen - Kendskabs- og imagemåling - januar 08 (dok.nr.515991/08) 
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11.   Udbudspligtige kontrakter - genbrugshjælpemidler 

 

Sagsfremstilling 

Aktuelt er driften af genbrugshjælpemidler delt på henholdsvis en aftale med Falck 

hjælpemidler i Frederikshavnsområdet samt egen drift for Sæby og Skagen 

områdets vedkommende. Kontrakten med Falck Hjælpemidler løber frem til 28. 

februar 2009. Aftalen vedrørende egen drift udløber tilsvarende den 28. februar 

2009 jf. beslutning i Sammenlægningsudvalget den 20. september 2006.  

  

På møde i Sundhedsudvalget den 4. december 2007 orienterede direktøren 

omkring udløb af aftalerne og det aftaltes, at der skulle udarbejdes notat 

vedrørende det juridiske grundlag for genudbud af området.  

  

Indstilling 

Til drøftelse 

  

Bilag   Fordeling 

1. Notat vedr. udbudspligtige kontakter SOU 

  

Beslutning - Sundhedsudvalget 8. januar 2008  

Genoptages. 

  

Fraværende: Ingen 

  

Supplerende sagsfremstilling 

På møde i udvalget den 8. januar 2008 aftaltes, at forvaltningen indarbejder forslag 

til ”forretningsplan” samt sammenlignende analyse mellem de to ordninger på 

området for genbrugs-hjælpemidler.  

  

Indstilling 

Til drøftelse 

  

Bilag   Fordeling 

1. Sammenligning Falck og kommunalt depot  SOU 

2. Sammenligneligt budget 2007 SOU 

3. Forretningsplan nyt depot 2009 SOU 

4. Analyse af dritsudgifter i forhold til popularitet jan. 08 SOU 

  

Beslutning - Sundhedsudvalget 5. februar 2008  

Forvaltningen udarbejder forslag til fremtidig organisering og løsning af opgaven - 

når kontrakten udløber ultimo februar 2009.  

  

Fraværende: Lars Møller 

  

Supplerende sagsfremstilling 

På baggrund af udvalgets drøftelse den 5. februar 2008 har forvaltningen 

udarbejdet en egentlig forretningsplan for drift af et kommunalt hjælpemiddeldepot. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1042 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anhe 

 Besl. komp: SUU/ØU/BR 
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Forretningsplanen tager udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau og 

arbejdstilrettelæggelse videreføres herunder at der sker afregning i forhold til 

gældende kontraktprincipper. Det vil sige at afregningen mellem 

Hjælpemiddeldepotet og Hjælpemiddelområdet vil ske på basis af takster for uge-, 

dato- og akut leverancer, lifteftersyn, serviceydelser og en fast årlig depotafgift med 

månedsvis afregning.  

  

Det er forvaltningens vurdering, at der vil kunne opnås en række 

effektiviseringsgevinster ved en sammenlægning af de 2 nuværende depoter og ny 

kommunal stordrift af hjælpemiddeldepotet.  

  

Følgende forhold gør, at der forventes besparelser i forhold til de eksisterende 

udgifter til de 2 depoter.   

 Færre It- udgifter til lagerstyringsprogram  

 Større udnyttelse af varevogne ved rationalisering af køreruter  

 Ingen udgifter til eksterne reparationer  
 Mindre og billigere Indkøb af hjælpemidler;  

o Større flow - færre lagerdage, generelt på alle hjælpemidler  
o større udnyttelse af lagerkapacitet på standardprodukter ved 

begrænsning af sortiment  

o større udnyttelse af lagerkapacitet på specialprodukter  
o større udnyttelse af reservedele og tilbehørslager  
o bedre indkøbsaftaler efter nyt offentligt EU – udbud    

Endvidere forventes indtægter på følgende ydelser:  

 udleje af undervisningsfaciliteter og hjælpemidler til undervisningsbrug  

 salg specialrådgivningsydelser  

 afholdelse af temadage    

Forventede indtægter er dog ikke medtaget i beregningen af en reduktion i 

udgifterne ved eventuelt hjemtagelse af opgaven. 

  

Den eksisterende placering på Aalborgvej i Sæby vil ikke kunne rumme et samlet 

hjælpemiddeldepot, og da der samtidig er truffet politisk beslutning om salg af 

bygningen, vil det være nødvendigt – i overensstemmelse med den politiske 

vedtagelse – at finde anden placering i Sæby til hjælpemiddeldepotet. Hvis der 

træffes beslutning om hjemtagelse af hele opgaven, vil der blive igangsat en proces 

for at finde egnede lejede lokaler med udgangspunkt Sæby området. Der er behov 

for ca. 1500 m
2
.  

  

Når kommunen lejer lokaler, skal der deponere et beløb svarende til det lejedes 

værdi, eller alternativt nedskrive sin låneramme med et tilsvarende beløb. Når der 

er tale om at et eksisterende lejemål erstattes af et nyt, er der adgang til at foretage 

modregning, således at deponeringskravet svarer til differencen mellem de to 

lejemåls værdi. Deponeringskravet bort falder hvis der alene er tale om en mindre 

væsentlig afvigelse.  

  

I dette tilfælde fraflyttes kommunalt ejede lokaler, og derfor er der ikke mulighed for 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Dagsorden - 25. juni 2008 Side 33 af 42 

 

at foretage en sådan modregning. Derimod kan det anføres, at fraflytningen er en 

forudsætning for at de nuværende bygninger kan afhændes, og dermed indbringe 

den forudsatte salgsindtægt til kommunen. 

  

Deponeringskravet kan først opgøres endeligt når det konkrete lejemål er valgt, 

men må skønsmæssigt ansættes til omkring 10 mio. kr. Det har ikke været muligt 

at finde egnede lokaler i den eksisterende kommunale bygningsmasse, hvilket er et 

alternativ til leje.  

  

Herudover er der behov for ny indkøb af varevogne finansieret ved leasingaftale, 

supplerende inventar og diverse omkostninger ved den fysiske flytning.  

De samlede i etableringsomkostninger er budgetteret til 653.000 kr., hvilket er 

indregnet i det nye budget med en afskrivning over 5 år.  

  

Der er foretaget beregninger over det økonomiske grundlag for indkøb og drift af 

depotet. Beregningerne er foretaget i samarbejde med Kommunernes Revision 

(BDO).  

Forudsætningerne for det nye budget tager udgangspunkt i de faktiske udgifter for 

2007 for det kommunale depot og de samlede forventede antal efterspurgte ydelser 

for hele kommunen for 2008.  

  

Den forventede besparelse i forhold til den nuværende organisering er 1.600.000 

kr. årligt. 

  

Opstilling over det samlede forbrug for depoterne i 2007 og det budgetterede 

forbrug i 2009 findes i bilag til forretningsplanen.  

  

Det indstilles til Byrådets godkendelse: 

 at opgaven vedrørende genbrugshjælpemidler hjemtages, når kontrakten 
med Falck udløber den 28. februar 2009  

 at driften organiseres i kommunalt regi efter kontraktprincippet dvs. ,at 
afregningen mellem Hjælpemiddeldepotet og Hjælpemiddelområdet vil ske 
på basis af takster  

 at der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 indarbejdes udgifter til 
etableringsomkostninger på 0,7 mio. kr.  

 at der reserveres kr.10 mio. af lånerammen for 2009 til afløftning af 
deponeringsforpligtigelsen    

Beslutning - Sundhedsudvalget 6. maj 2008 

Udsættes til juni mødet. 

  

Knud Hjørnholm deltog ikke i behandlingen af punktet.  

  

Fraværende: Ingen 

 

Indstilling 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 03-06-2008 
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Afdelingsleder Lena Walsøe Hjortshøj deltog i punktet.  

Sundhedsudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at  

  

       opgaven vedrørende genbrugshjælpemidler hjemtages pr. 28.2.2010  

       kontrakt med Falck Hjælpemidler forlænges til 28.2.2010  

       beslutningen vedr. salg af Aalborgvej 93B omgøres og fremtidig anvendes 

som bl.a. hjælpemiddeldepot  

       der i forbindelse med budget 2009 afsættes 1 mio kr. til ombygning og 1 

mio kr. til energibesparende foranstaltninger. (Hjælpemiddeldepotet udgør 

herefter 1500 m
2
).  

  

Fraværende med afbud: Lars M. Møller 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Økonomiudvalget den 18-

06-2008 

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet hjemtagelsen af opgaven vedr. 

genbrugshjælpemidler.  

Med hensyn til placeringen udtrykker Økonomiudvalget derudover en positiv 

holdning til placering på Aalborgvej. Dog ønskes der en samlet fremstilling af de 

forretningsmæssige fordele herved. Økonomiudvalget ønsker denne del af sagen til 

fornyet behandling. 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Frederikshavn Byråd den 

25-06-2008 

Tilsendes til Sundhedsudvalget til fornyet behandling.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

 

Forretningsplan nyt depot 2009 28 04 08.doc - lukket (dok.nr.517605/08) 

Korrektion af notat, Sammenligning af depot, 28.1.08.doc - lukket (dok.nr.517609/08) 

Notat, vurdering af lokaler Aalborgvej, 28.5.08 - lukket (dok.nr.519052/08) 

sammenlignende analyse.pdf - lukket (dok.nr.517608/08) 

udbudspligtige hjælpemidler.pdf - lukket (dok.nr.517607/08) 
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12.   Socialudvalgets udgiftsreduktion 2008. 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget behandlede på sit møde den 14. maj, årets første budgetrevision. 

Denne viste, at der i lighed med 2007, er udsigt til merudgifter på ca. 30 mio. kr. på 

misbrugsområdet, og på tilbud til svært handicappede borgere der passes i eget 

hjem eller har ophold på institutioner udenfor kommunen. 

  

I medfør af det ansvar og den initiativpligt Socialudvalget har, i forhold til – indenfor 

egne budgetområder - at forsøge at finde løsninger for budgetproblemerne, 

besluttedes udvalget at iværksætte en strategi- og handlingsplan for genopretning 

af Socialudvalgets økonomi.  

  

I perioden 15. til 30. maj har forvaltningen således arbejdet med at beskrive 

konkrete muligheder for at reducere udgiftsposter i Socialudvalgets driftsramme, og 

der foreligger nu 20 beskrivelser, der vedlægges som bilag til denne sag:  

  

Reduktion af aktiviteter eller øgede indtægter          13 beskrivelser 

Strukturelle tiltag                                                        5 beskrivelser 

Generelle effektiviseringskrav                                    2 beskrivelser 

  

Beskrivelserne er oplistet på en oversigt, som samtidig angiver de økonomiske 

konsekvenser i de enkelte år, med følgende totaler (mio. kr.):  

  

Indsatsområde            /                  år 2008 2009 2010 2011 

Reduktion af aktivitet / øgede indtægter -4,6 -11,4 -15,6 -16,1 

Strukturelle tiltag - drift -0,3 -3,2 -6,3 -7,5 

Strukturelle tiltag -  3,0 13,4 6,7 0 

Generelle effektiviseringskrav - - - - 

I ALT -1,9 -1,2 -15,2 -23,6 

  

I forhold til beregning af de økonomiske konsekvenser skal det bemærkes, at da en 

del af reduktionsbeskrivelserne vedrører de forebyggende tiltag, vil beskrivelserne 

af konsekvenserne for brugerne naturligt nok indeholde advarsler om risikoen for 

stigende udgifter til eksempelvis pleje.  

  

Forvaltningen har i dette forhold anlagt den linie, at afledte konsekvenser kun kan 

modregnes i reduktionen, hvis de indtræder umiddelbart – og kan beregnes på et 

objektivt grundlag. For øvrige beskrivelser gælder, at risikoen for afledte virkninger 

står anført i beskrivelserne, og derfor naturligt vil indgå i en samlede vurdering af 

reduktionen. 

  

Beskrivelserne er den 2. juni, i henhold til den vedtagne plan, udsendt i høring hos 

såvel brugernes som personalets repræsentanter, og de høringssvar som er 

indgået senest fredag den 6. juni kl. 09.00 vil blive udsendt til Socialudvalgets 

medlemmer samme dag. Høringssvar som indgår senere – men inden fristens 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5087 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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udløb den 10. juni – vil blive udleveret til Socialudvalget på mødet den 11. juni.    

  

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning Socialudvalget den 11-06-2008 

Vedhæftede forslag til udgiftsreduktion fremsendes til Byrådet.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Økonomiudvalget den 18-

06-2008 

Socialudvalgets indstilling af 11. juni 2008 anbefales til byrådets godkendelse.  

Herudover anbefaler Økonomiudvalget følgende løsningsforslag til overholdelse af 

rammerne på service- og anlægsudgifter:  

  

Socialudvalgets område:      

Forventet merforbrug i 2008    25,0 

      

Tiltag til at imødegå merforbruget      

·    Sparede udgifter i forbindelse med strejke - 10,0   

·    Økonomiaftale 2008 – det specialiserede 

socialområde 

- 7,5   

·    Tilbagebetaling pga. for høje takster fra regionen - 2,5   

·    Ændre supplementsperiode ekskl. 

Sundhedsudvalget 

- 6,0   

Tiltag i alt for at imødegå merforbrug   - 26,0 

  

  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Frederikshavn Byråd den 

25-06-2008 

Godkendt.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

 

Høringssvar udgiftsreduktion Socialudvalget 2008 (dok.nr.523402/08) 

Socialudvalgets indstilling vedr. udgiftsreduktion (dok.nr.522941/08) 

Supplerende materiale vedr. udgiftsreduktion Socialudvalget 2008 (dok.nr.523401/08) 

Udgiftsreduktion Socialudvalget 2008 (dok.nr.519295/08) 
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13.   Orienteringssag - Udvidelse af Sæby Havn 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har gennemført fase 1 (interviewrunden) af processen for en 

havneudvidelse, som godkendt på Plan- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 

2008. Som opsamling på interviewrunden er der udarbejdet vedlagte rapport, 

hvoraf de principielle synspunkter fremgår. Der drages desuden en række 

konklusioner ud fra en betragtning af, hvad der er en generel opfattelse blandt 

hovedparten af de adspurgte.  

  

Med udgangspunkt i interviewundersøgelsen vil der nu blive udarbejdet et udkast til 

en helhedsplan for hele havnen. Helhedsplanen suppleres med et antal alternative 

forslag til selve havneudvidelsen og dele af den gamle havn.  

  

Forvaltningen vil gennemgå rapporten på mødet. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller sagen til udvalgets orientering.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-06-2008 

Orientering taget til efterretning.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Teknisk Udvalg den 12-06-

2008 

Til orientering.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Frederikshavn Byråd den 

25-06-2008 

Taget af dagsordenen, 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3129 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: BR 
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14.   Orientering om udtalelse fra Tilsynet vedrørende etablering 

af Skicenter i Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Spørgsmålet om lovligheden af den af investorerne foreslåede konstruktion, hvor 

kommunen skulle købe skibakke-arealet tilbage og derefter leje det ud m.v. har 

været forelagt Statsforvaltningen Nordjylland (Tilsynet) med anmodning om en 

vejledende udtalelse.  

  

Der foreligger nu en vejledende udtalelse, som konkluderer følgende:  

For så vidt angår kommunens tilbagekøb og efterfølgende udlejning af areal til 

Skicenter Nordjylland ApS, er statsforvaltningen af den holdning, at en såda n 

transaktion ville være ulovlig (den nærmere begrundelse herfor fremgår af 

udtalelsen).  

  

For så vidt salg af boligarealer konkluderes, at hvis kommunen ikke længere har en 

kommunal interesse - herunder f.eks. en økonomisk interesse - i at fastholde en 

forudsætning om, at skicenteret skulle etableres forinden der kunne ske salg af 

arealer til boligformål, har statsforvaltningen ingen bemærkninger til, at kommunen 

fraviger sit krav i forbindelse med en fornyet udtalelse.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet at tage den 

vejledende udtalelse til efterretning.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008 

Anbefales til byrådets efterretning. 

  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode AndersenBeslutning Frederikshavn Byråd den 

25-06-2008 

Taget til efterretning. 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

 

Svarskrivelse fra Statsforvaltningen - Skicenter i Frederikshavn (dok.nr.518579/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1147 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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15.   Orientering til Byrådet i forhold til Statsforvaltningens 

tilkendegivelser vedr. om omdannelse af ældreboliger til 

plejeboliger 

 

Sagsfremstilling 

I skrivelse af 22. maj 2008 tilkendegiver Statsforvaltningen, at der kan fremsættes 

berettiget tvivl om, hvorvidt sammenlægningsudvalgets beslutning af 25. oktober 

2006 om omdannelse af ældreboliger til plejeboliger for samtlige boliger er 

foretaget i overensstemmelse med lovgivningen.  

Statsforvaltningen, der baserer tilkendegivelsen på en st ikprøveundersøgelse, 

anmoder i skrivelsen Frederikshavn Byråd om at genoptage sagen.  

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller til byrådets godkendelse, at Socialudvalget på baggrund af 

Tilsynsrådets tilkendegivelse revurderer sagen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25-06-2008 

Godkendt.  

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

 

Statsforvaltningen ønsker nærmere redegørelse vedr. ændring af ældreboliger til 

plejeboliger (dok.nr.518129/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4993 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: BR 
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16.   Eventuelt køb af Rimmensgade 16 A, Frederikshavn 

 

 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/5783 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

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