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1.   1. behandling af budgetforslag 2009 - 2012 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremsendes budgetforslaget for 2009 – 2012 for Frederikshavn Kommune 

til 1. behandling i Økonomiudvalget og byrådet.  

  

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 20. august 2008 det teknisk, 

administrativt udarbejdede budget forslag 2009 – 2012 for Frederikshavn 

Kommune. Økonomiudvalget besluttede at lade det administrativt udarbejdede 

budget forslag danne grundlag for den videre budgetbehandling.  

  

På baggrund af det administrativt udarbejde budgetforslag er det fremsendte 

budget forslag til Økonomiudvalgets 1. behandling fremstillet. Budgetforslaget 

indeholder alle de oplysninger som styrelsesloven kræver. Budgetforslaget er 

blevet udvidet med følgende materiale:  

  

      Generelle regler for Frederikshavn Kommunes budget for 2009  

      Bevillingsoversigten 

      Låneberettigede anlægsudgifter 

      Takstoversigt  

      Tilskudsoversigt 

      De generelle bemærkninger er blevet udvidet  

  

I forhold til det teknisk, administrative budgetforslag er der sket følgende ændringer:  

Der er sket en udmøntning af lov- og cirkulæreændringerne og af puljen til 

skævdeling af lønmidler til de stående udvalg, udgiften til NT er øget med 1,6 mio. 

kr. og endelig er der medtaget en merindtægt på 10 mio. kr. i form af tilskud som 

særligt vanskeligt stillet kommune.  

  

I budgetforslaget er der indregnet de statsgaranterede beløb for 

udskrivningsgrundlag og generelle tilskud og udligningsordninger.  

  

Der er indregnet følgende uændrede skatteprocenter i budgetforslaget: 

  

      Kommunal indkomstskat                                                25,20 % 

      Kirkeskat                                                                       1,03 % 

      Kommunal grundskyldspromille                                      29,90 ‰ 

      Dækningsafgift af statsejendommes grundværdi               14,95 ‰ 

      Dækningsafgift af øvrige ejendomme                               14,95 ‰ 

      Dækningsafgift af forskelsværdi                                        8,75 ‰ 

  

Fristen for indsendelse af ændringsforslag er i tidsplanen for budgetlægningen 

fastsat til onsdag den 1. oktober 2008 kl. 09.00.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1311 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: LECH 

 Besl. komp: ØU/BR 
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I henhold til tidsplanen har Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for 2009 – 

2012 onsdag den 1. oktober 2008. Byrådet har 2. behandling (endelig vedtagelse) 

af budgettet for 2009 – 2012 onsdag den 8. oktober 2008.  

  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at  

  

       budget forslaget fremsendes til 1. behandling i byrådet  

       onsdag den 1. oktober 2008 kl.  09.00 fastsættes som sidste frist for 

aflevering af ændringsforslag til budget 2009 – 2012 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 17-09-2008 

Godkendt.  

 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Steen Jørgensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Supplementskrivelse til dagsordenstekst til 1. behandling af budgetforslag 2009 - 

2012 (dok.nr.544287/08) 

Bilag 2 - Budgetforslag 2009 - 2012 (dok.nr.546211/08) 

Bilag 3 - Direktionens budgetnotat 2009-2012 - samlet udgave (dok.nr.520708/08) 

Bilag 4 - Følgebrev til eftersendelse af investeringsoversigt til 1. behandlingsbudgetforslag 2009 - 

2012 (dok.nr.546932/08) 

Bilag 5 - Investeringsoversigt 2009 - 2012  (dok.nr.548025/08) 
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2.   Revisionsberetninger regnskab 2007  

 

Sagsfremstilling 

Kommunens revision, Ernst & Young, har fremsendt nedennævnte afsluttende 

revisionsberetninger for regnskabsåret 2007:  

  

       Revision af årsregnskabet for 2007 (Beretning nr. 3)  

       Revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der 

er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten (Beretning nr. 2)  

       Bilag til revisionsberetning nr. 2, indeholdende revisionens redegørelse til 

ressortministerierne af omfang samt resultater af revision af bevillingssager  

       Revision af anlægsregnskab for IT-engangsudgifter i forbindelse med 

kommunesammenlægningen 

  

Revision af årsregnskabet for 2007 (Beretning nr. 3)  

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og den overordnede konklusion er, 

at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2007, samt at resultatet af kommunens 

aktiviteter for regnskabsåret 2007 er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets 

bestemmelser. 

  

Revisionen finder, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god 

beskaffenhed.  

  

Revisionen har givet anledning til en revisionsbemærkning, som skal besvares 

overfor tilsynsmyndigheden.  

  

Det drejer sig om overholdelse af bevillinger, hvor det er revisionens opfattelse, ”at 

niveauet for budgetoverskridelser i regnskab 2007 har haft et omfang, som gør, at 

gældende bevillingsregler ikke anses for overholdt på flere områder”. 

  

Revisionen gør opmærksom på den kommunale styrelseslovs § 40, som fastslår at 

foranstaltninger, som vil medføre udgifter eller indtægter ikke må iværksættes, før 

byrådet har givet den fornødne bevilling. Det betyder, at såfremt bevillinger ikke er 

tilstrækkelige, er det som udgangspunkt udvalgenes ansvar at fremsende 

ansøgning til byrådet, hvis et merforbrug ikke kan finansieres inden for egen 

bevillingsramme.  

  

Uanset at der er afgivet regnskabsmæssige forklaringer på overskridelserne, så er 

det revisionens opfattelse, at niveauet for budgetoverskridelserne er højt. Det er i 

2007 ældreområdet, samt områder for tilbud til voksne handicappede med særlige 

behov, der tegner sig for de væsentligste overskridelser.  

  

Revisionen henstiller derfor, at man fremover har øget fokus på overholdelse af 

disse regler.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8600 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: kajo 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Revisionsberetningen skal efter byrådets behandling og afgørelse vedr. de 

bemærkninger, som revisionen har afgivet, indsendes til tilsynsmyndigheden. 

Byrådets afgørelse skal endvidere sendes til revisionen.  

Samtidig med behandling af revisionsberetningen skal byrådet endeligt godkende 

årsregnskabet for 2007.  

  

Der er udarbejdet et notat (vedlagt) vedrørende den revisionsbemærkning, som 

skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.  

  

Revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er 

omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten. (Beretning nr. 2)  

Resultatet af revisionens overordnede regnskabsanalyse af driftsregnskabet for 

2007 er indeholdt i beretningen vedrørende årsregnskabet på det finansielle 

område (Beretning nr. 3) 

I beretning nr. 2 har revisionen gennemgået statsrefusionsskemaet, regnskabet for 

det lokale beskæftigelsesråd, lån efter boligstøttelovgivningen, integrationsområdet,  

årsopgørelse og statsrefusion vedrørende kommunale servicejob og jobtræning, 

flaskehalsindsatsen, kontrolberegning af fritvalgspriser, systemafstemninger af 

udbetalingssystemer, statusafstemninger, revision af bevillingssager samt ledelses - 

og kvalitetstilsyn. 

  

Den samlede konklusion på den udførte revision er, ”at sagsbehandlingen og den 

daglige administration af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige 

områder i Frederikshavn Kommune ikke fuldt ud har været varetaget på en 

hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2007”. 

  

Resultaterne af revisionens gennemgang har dog ikke givet anledning til 

revisionsbemærkninger, som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om.  

  

Forvaltningen har lavet en redegørelse, der beskriver de tiltag der iværksættes på 

baggrund af beretning nr. 2. Se vedlagt notat fra forvaltningen  

  

Anlægsregnskab for IT-engangsudgifter i forbindelse med 

kommunesammenlægningen  

I henhold til regelsættet for økonomisk styring og Velfærdsministeriet regler for 

regnskabsaflæggelse skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for hver 

anlægsbevilling, der overstiger 2 mio. kr. 

  

Frederikshavn Byråd godkendte på møde den 28. marts 2007 en anlægsbevilling 

på 13.340.000 kr. til engangsudgifter i forbindelse med 

kommunesammenlægningen. Bevillingen var til IT-investeringer vedrørende 

harmonisering af KMD’s systemer og investeringer i fælles IT-systemer.  

  

Anlægsregnskabet viser, at de samlede anlægsudgifter beløber sig til 16.272.325 

kr. Det er en merudgift på 2.932.325 kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til KMD 

byggesag og KMD sag samt harmonisering af PC plat form og PC systemer.  

Anlægsudgifterne indgår i det samlede regnskab 2007 for Frederikshavn 

Kommune.  
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Regnskabet er revideret af revisionsselskabet Ernest & Young, der i påtegning af 

13. juni 2008 kan konkludere, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold og 

at regnskabet udtryk for de afholdte udgifter.  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

  

       revisionsberetningerne for regnskabsåret 2007 godkendes 

       der sker endelig godkendelse af regnskabet for 2007  

       det indskærpes overfor fagforvaltningerne og udvalgene, hvilket ansvar 

udvalgene har i forhold til overholdelse af bevillinger og ansøgninger om 

eventuelle tillægsbevillinger.  

       anlægsregnskabet for IT-engangsudgifter i forbindelse med 

kommunesammenlægningen godkendes  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 17-09-2008 

Godkendt.  

 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Steen Jørgensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Revision af årsregnskabet for 2007. Afsluttende beretning nr. 3 (dok.nr.540137/08) 

Bilag 2 - Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses..... (dok.nr.539717/08) 

Bilag 3 - Bilag 2 til revisionsberetning nr. 2, redegørelse til ressortministerierne af omfang samt resultater 

af revisionen af bevillingssager (dok.nr.539716/08) 

Bilag 4 -Svar vedrørende revisionens bemærkninger - afsluttende beretning for regnskabsåret 2007r 

2007 (dok.nr.543902/08) 

Bilag 5 - Notat om revisionens beretning for 2007 (dok.nr.543629/08) 

Bilag 6 - Den uafhængige revisors påtegning for det aflagte anlægsregnskab for IT engangsudgifter 

.... (dok.nr.543972/08) 

Bilag 7 - Anlægsregnskabs for IT-engangsinvesteringer i forbindelse med 

kommunesammenlægningen (dok.nr.543917/08) 
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3.   Kriterier og procedurer i forhold til plejeboliger  

 

Sagsfremstilling 

Med henblik på at overholde lovgivningen på området, har kommunalbestyrelsen 

vedtaget, at der fra og med 2008 skal foregå en systematisk visitation til hjælp til 

borgerne i kommunens plejeboliger.  

  

For at skabe grundlag for et konstruktivt samarbejde mellem bestiller og udfører, 

har der i januar 2008 været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter 

for de to enheder.  

  

Arbejdsgruppen fremsætter med dette papir forslag til procedure for visitation til 

personlig og praktisk hjælp mv. i plejeboliger.  

  

For at sikre overblik over ressourceforbruget på området, stilles forslag om, at 

afregning for personlig og praktisk hjælp mv. i plejeboliger fremover skal foregå 

med udgangspunkt i det visiterede timeantal. Som udgangspunkt for 

takstberegningen har arbejdsgruppen derfor opstillet og begrundet, hvilke 

parametre, der bør indgå heri. 

  

Det skal i forhold til proceduren bemærkes, at der endnu ikke er foretaget 

beregning af de enkelte takster, idet grundlaget herfor er den visiterede tid. Når 

beregningsgrundlaget i løbet af 2008 foreligger, vil taksterne blive udmeldt.  

  

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene  

I forhold til Ældrerådets høringssvar skal det bemærkes, at den foreslåede normtid, 

blot skal betragtes som indikator for plejeboligernes status.  Normtiden foreslås 

reguleret, idet ældreområdets ledere ud fra en overordnet vurdering skønner at 

dette vil være hensigtsmæssigt i forhold til takstberegningen. Da visitationen 

foregår ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov vil normtide n 

således ikke have betydning for selve udmålingen af hjælpen.  

  

Indstilling 

Det indstilles til socialudvalgets godkendelse, at kriterier og procedurer som 

beskrevet i bilaget godkendes. 

  

Beslutning - Socialudvalget den 14. maj 2008  

Godkendt.  

  

Fraværende: Steen Jensen 

  

Supplerende sagsfremstilling 

På baggrund af udvalgets beslutning, er forvaltningen i gang med at implementere 

de beskrevne procedurer og kriterier for kommunens plejeboligtilbud herunder den 

beskrevne madordning i plejeboliger.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3254 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: alsr 

 Besl. komp: SOU 
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Kommunen tilbyder tre forskellige madordninger til beboere i plejeboliger afhængigt 

af typen af plejeboliger, der som udgangspunkt er afgrænset af målgruppens 

plejetyngde. I leve-bo miljøerne tilbydes madordning 1, hvor maden produceres og 

serveres af personalet i leve-bo miljøet. I kommunens plejeboligcentre tilbydes 

madordning 2, hvor maden leveres fra centralkøkkenet, men serveres af personalet 

i plejeboligcentret. Forklaringen på at det ved madordning 1 og 2 er personalet, der 

står for tilberedning og servering er, at borgere, der visiteres til en bolig i et leve-bo 

miljø eller et af kommunens plejeboligcentre, generelt ikke selv er i stand til at stå 

for indkøb og tilberedningen af maden og derfor har behov for betydelig hjælp til 

denne opgave. Borgere i de af kommunens plejeboliger, hvor der tilbydes 

madordning 3, er som udgangspunkt selv i stand til at kunne varetage 

tilberedningen af maden. Denne målgruppe af borgere tilbydes derfor middagsmad 

produceret af centralkøkkenet og står selv (evt. med en smule hjælp) for 

tilberedning af morgen- og aftensmad. 

  

For alle tre ordninger kan den enkelte borger fravælge tilbuddet helt eller delvist.  

  

Hvis borgeren fravælger det kommunale tilbud, kan der ikke ydes kommunalt 

tilskud til køb ved anden leverandør, da plejeboliger lovgivningsmæssigt er 

undtaget for det frie leverandør valg.  

  

Tre plejeboligenheder i henholdsvis Skagen (Drachmansvænget og Lindevej) og i 

Ålbæk har ikke hidtidig haft ”rene” kommunale madordninger. Boligerne var i 

Skagen Kommune kategoriseret som plejeboliger, men havde særlige 

madordninger, hvor det kommunale centralkøkken kun i meget begrænset omfang 

var involveret. 

  

Hovedreglen for de tre plejeboligenheder er, at den varme mad bliver leveret fra 

anden leverandør eksempelvis Badmintonhallen i Skagen, mens personalet i bo-

enheden står for indkøb og tilberedning af morgen- og aftensmad. 

Personaleforbruget er ikke – som i de øvrige madordninger – indregnet i borgerens 

betaling. Ordningen er administreret af formændene for bruger/pårørenderådene 

og beboerne indbetaler til en konto i lokalt pengeinstitut. I boenheden i Ålbæk har 

købmandsregningen gået på omgang mellem beboerne. Ifølge forvaltningens 

oplysninger har regnskaberne ikke været forelagt bruger/pårørenderådene, ligesom 

beboerne har betalt i perioder, hvor de har været indlagt på sygehus.  

  

Der har været en møderække med bruger/pårørenderådene i de tre boenheder 

omkring overgang til en ren kommunal madordning herunder med prøvesmagning. 

Det var for plejeboligerne i Skagen og Ålbæk aftalt, at den kommunale ordning 

skulle være gældende fra den 1. november. Baggrunden for denne møderække var 

et ønske om at implementere den vedtagne kvalitetsstandard samt harmonisere 

madordningerne i de enkelte områder. Det er ligeledes uholdbart, at personalet i de 

tre boenheder i Skagen og Ålbæk anvender tid til indkøb og tilberedning af maden 

– tid som går fra tiden til personlig pleje og praktisk hjælp. Indirekte får beboerne et 

kommunalt tilskud til madordningen, der langt overstiger det politisk vedtagne 

serviceniveau og som andre ældre modtager. Hvis der tages udgangspunkt i 

henholdsvis de oplyste udgifter for den enkelte beboer - 1.700 kr. pr. md. eller en 
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korrigeret udgift til mad pr. md. på 2.440 kr. - kan merudgiften for Frederikshavn 

Kommune ved harmonisering af det kommunale tilskud til dette niveau beregnes til 

mellem 11 – 6 mio. kr. 

  

Det følger af det almindelige kommunalretslige lighedsprincip, at den kommunale 

service skal være identisk til sammenlignelige brugergrupper med andre ord skal 

lige forhold behandles lige. Den ulovlige praksis, hvor beboerne i de tre boenheder 

i Skagen og Ålbæk modtager et større kommunalt tilskud til nedbringelse af 

madprisen, skal derfor afvikles.  

  

På baggrund af den usikkerhed avisskriverierne har skabt om indholdet af d en 

kommunale madordning inviteres bruger/pårørenderådet og beboerne i de tre 

berørte boenheder i Skagen og Ålbæk til et orienterende møde.  

 

 

Indstilling 

Redegørelsen indstilles til udvalget godkendelse.  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10-09-2008 

Redegørelsen oversendes til Byrådets behandling.  

  

Fraværende: Bruno Müller, Steen Jensen og Frode Thule Jensen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 17-09-2008 

Redegørelsen tilbagesendes Socialudvalget til videre behandling.  

 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Steen Jørgensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - 468297-08_v1_08-Notat-Kriterier og procedurer i forhold til plejeboliger - endelig udgave - 

468297-08_v1_08-Notat-Kriterier og procedurer i forhold til plejeboliger - endelig 

udgave.DOC (dok.nr.547555/08) 

Bilag 2 - Bilag - beboernes udgifter til mad i plejeboligerne i Skagen med Frit valg af 

leverandør (dok.nr.547450/08) 
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4.   Boligbebyggelse på Vestre Strandvej 46, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 4. marts 2008 et projekt på den 

pågældende ejendom. Forvaltningen indstillede i den forbindelse, at der skulle 

udarbejdes ny lokalplan for området. Dette blev ikke tiltrådt af udvalget, der i stedet 

besluttede følgende: " at udvalget ønsker fremsendt et nyt forslag til bebyggelse 

som bringer en fremtidig bebyggelsesprocent i overensstemmelse med den hidtil 

givne samt en bygningshøjde, der ikke overstiger 8,5 meter samt tager hensyn til 

det lave byggeri mod vest og "kigget" til kongevillaen". 

  

K/S Lillestrand fremsender nyt projekt i form af tæt-lav boligbebyggelse, der i løbet 

af foråret arkitektonisk bearbejdes sammen med forvaltningen.  

  

Projektet omfatter 20 boliger i 1½ etage forbundet med mellembygninger i 1 etage. 

Ud mod Vestre Strandvej placeres 10 sammenhængende boliger og bag disse 

henholdsvis 6 sammenhængende og 4 sammenhængende boliger med 

parkeringsanlæg i mellem. Boligerne får en størrelse fra 102 m
2
 til 136 m

2
 inkl. 

anneks. Bebyggelsesprocenten for ejendommen som helhed 49,3 %. Det 

bebyggede areal udgør 31 % af grunden. Hovedhuset med muret facade og rødt 

tegltag.  

  

Der bliver adgang til området fra rundkørslen og gående adgang gennem området 

herfra og til Fabriciusvej. 

  

Projektet er således i overensstemmelse med de af udvalget den 4. marts 2008 

besluttede principper.  

Den 24. juni 2008 meddeler Teknisk Forvaltning principiel tilladelse til det ansøgte 

projekt på en række vilkår bl.a. at husene ned mod Jens Fages vej/Fabriciusvej 

sænkes 1 meter i forhold til den øvrige bebyggelse.  

  

Denne tilladelse var optaget på Plan- og Miljøudvalgets møde den 12. august 2008 

som et punkt til efterretning.  

  

Et flertal i udvalget gav udtryk for, at de ikke kan tage sagen til efterretning, men 

ønsker, at der udarbejdes lokalplan for det udarbejdede projekt. Forvaltningen 

tager på den baggrund kontakt til bygherren.  

  

I forbindelse med denne sagsbehandling har forvaltningen indhentet et juridisk 

responsum til klarlæggelse af sagens principielle erstatningsmæssige og 

forvaltningsmæssige aspekter. Dette vedlægges som bilag til sagen. 

  

 

 

 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/695 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU/BR 
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Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid 

med lokalplanens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter samme 

lovs § 19.  

  

Jf. § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis 

dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen dvs. lokalplanens mål og 

anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en 

ny lokalplan.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 100-C.10, delområde 4. Heraf fremgår, at 

området kan anvendes til forskellige former for erhverv. Endvidere større eller 

mindre samlede bebyggelser af tæt-lav helårsbeboelse fx. ældreboliger eller 

ungdomsboliger o.l.. Max. bebyggelsesprocent på 50 %, 1½ etage og max. 8.5 

meter til tagryg og facadehøjde max. 4 meter.  

  

Bebyggelsen er i omfang og arkitektur vurderet i overensstemmelse med 

ovennævnte lokalplan, dog er udskud, mellembygning og anneks udført med 

træbeklædning helt i overensstemmelse med gældende byggestil i området, og i 

øvrigt et facademateriale, der kan anvendes i forbindelse med bevaringsværdig 

bebyggelse.  

  

Idet det ansøgte er i overensstemmelse med den gældende lokalplans mål o g 

anvendelse, samt opfylder de krav, udvalget ved sin behandling af 4. marts 2008 

fastsatte til et projekt, er der ikke belæg for udarbejdelse af en ny lokalplan for 

området.  

  

Udvalget har således kun mulighed for at stoppe det ansøgte projekt ved 

beslutning om nedlæggelse af § 14 forbud.  

  

Et sådant forbud vil betyde, at bygherren ikke har mulighed for at udnytte den 

meddelte principtilladelse, hvilket efter forvaltningens opfattelse vil udløse et 

berettiget erstatningskrav fra ansøger. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at der ikke nedlægges et § 14 forbud, idet et sådant 

vil udløse et erstatningsansvar, men at den allerede meddelte tilladelse fastholdes, 

idet der ud fra rent faglige hensyn ikke vurderes at være hjemmel/baggrund for 

udarbejdelse af ny lokalplan  
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Et flertal af udvalget bestående af Inger Støtt, Hanne Welander, Paul Rode 

Andersen og Brian Pedersen ønsker, at der udarbejdes en lokalplan jf. planlovens 

§ 13 stk. 2. John Christensen, Palle Thomsen og Anders Starberg Pedersen 

tiltræder indstillingen. John Christensen, Palle Thomsen og Anders Starberg 

Pedersen begærede sagen i byrådet. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 17-09-2008 

Plan- og Miljøudvalgets flertalsbeslutning blev bragt til afstemning.  

 

For stemte 8:  

Inger Støtt (V), Per Nilsson (V), Søren Visti Jensen (F), Brian Pedersen (F),  Paul 

Rode Andersen (F), Hanne Welander (A), Irene Hjortshøj (A) og Bjarne Kvist (A). 

 

Imod stemte 20:  

Erik Sørensen (A), Birgit S. Hansen (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Knud 

Hjørnholm (A), Birthe Marie Pilgaard (A), Jørn Erik Larsen (A), Bruno Müller (A), 

Anders Gram Mikkelsen (A), Anders Starberg Pedersen (A), Steen Jensen (A), 

Palle Thomsen (A), Jytte Schaltz (A), Jens Ole Jensen (V), John Christensen (V), 

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

Peter E. Nielsen (C) og Ole Rørbæk Jensen (T).  

 

Undlod 1:  

Hans Rex Christensen (V) 

  

Forvaltningens indstilling godkendt. 

 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Steen Jørgensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 pkt. 2 Nyt boligprojekt på ejendommen Vestre 

Strandvej 46, Skagen (dok.nr.543060/08) 

Bilag 2 - Plan- og Miljøudvalget den 4. februar 2008 pkt. 2 (dok.nr.543086/08) 

Bilag 3 - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 2008 pkt. 5 (dok.nr.6389/08) 

Bilag 4 - Efterretningssag - Plan- og Miljøudvalget den 12. august 2008 pkt. 27 (dok.nr.538110/08) 

Bilag 5 - Bemærkninger fra K/S Lillestrand - brev af 25. august 2008 (dok.nr.543079/08) 

Bilag 6 - Juridisk responsum fra Horten - Vurdering af byggetilladelse og udarbejdelse af 

lokalplan (dok.nr.543610/08) 
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5.   Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan, 

Feriecenterområde Palm City 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 8. april 2008 at godkende forslag til tillæg til 

spildevandsplan for Palm City området.  

  

Forslaget til spildevandsplantillæg har været fremlagt i offentlig debat i perioden fra 

den 7. maj 2008 til den 2. juni 2008.  

  

Forvaltningen har i medfør af Lov om Miljøvurdering gennemført en miljøscreening 

af forslaget til spildevandsplantillæg, hvoraf fremgår, at den planlagte håndtering af 

spildevand og overfladevand i området ikke vurderes at ville påvirke miljøet 

væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Miljøscreeningen 

har været offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget.  

  

Der er modtaget bemærkninger til forslaget til spildevandsplantillæg fra Miljøcenter 

Aalborg. Miljøcenteret bemærker, at såfremt der etableres pumpestationer med 

nødoverløb og/eller overløbsbygværker, bør disse indgå i kommunens vurdering af 

de miljømæssige forhold og der bør meddeles de nødvendige tilladelser hertil. Det 

bemærkes endvidere, at udledningstilladelsen til Frederikshavn Renseanlæg skal 

revideres, idet den godkendte kapacitet forøges ved vedtagelsen af 

spildevandsplantillægget.  

  

Forvaltningen kan hertil bemærke, at spildevandsmængden kan ledes til 

Frederikshavn Renseanlæg indenfor den nuværende kapacitet af anlægget. 

Forvaltningen er endvidere opmærksom på, at når detailprojektet kendes, skal 

vurderes hvorvidt der ligeledes skal gives tilladelser til eventuelle nødoverløb og 

overfaldsbygværker.  

  

Afledningen af overfladevand til Kattegat medfører under alle omstændigheder en 

revision af den eksisterende tilladelse hertil. Der skal endvidere gives en ny 

tilladelse til udledning af overfladevand til Lerbækken.Teknisk Forvaltning forventer 

at kunne give disse tilladelser på baggrund af konkrete ansøgninger fra 

kloakforsyningen.  

  

Der er, siden forslaget til spildevandsplantillæg var til politisk behandling, sket 

ændringer i projektet således, at udledningen af overfladevand fra delområde 1 i 

Palm City går ud i havnebassinet i Rønnerhavnen og ikke i eksisterende 

regnvandsudløb nord for Rønnerhavnen. Der har været afholdt møde med 

Rønnerhavnen, som accepterer udløbet under forudsætning af, at der ikke opstår 

turbulens i havnebassinet. Disse ændringer er pt. ved at blive screenet i forhold til 

VVM-reglerne. Nærværende sag omkring tillæg til spildevandsplan behandles 

derfor under forudsætning af, at screeningen viser, at ændringen af projektet ikke 

har væsentlig indvirkning på miljøet.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/940 

 Forvaltning: TF  

 Sbh: jebn 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Forvaltningen har vurderet, at ændringerne ikke er a f en karakter, der gør at der 

skal fremlægges et revideret forslag til tillæg til spildevandsplan med en ny 8 ugers 

offentlighedsperiode. Ændringerne er i stedet indarbejdet i det endelige tillæg.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til 

Økonomiudvalget at anbefale byrådet at vedtage tillæg til spildevandsplan for 

Feriecenterområde Palm City endeligt.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Hans Jørgen Kaptain (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 17-09-2008 

Jens Ole Jensen (V) deltog ikke i sagens behandling. 

 

Godkendt.  

 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Steen Jørgensen 

 

Bilag 

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2005-2016.pdf (dok.nr.542056/08) 
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6.   Forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplan 2005 - 2017 for Sæby 

med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for 

indvinding af rødbrændende ler Grønhede 

 

Sagsfremstilling 

Dette forslag blev tidligere fremlagt og vedtaget på Plan- og Miljøudvalgets møde 

den 6. maj 2008. Pga. en procedurefejl skulle forslaget de refter have været forelagt 

både Økonomiudvalg og Byråd inden en 8 ugers offentlighedsfase. Dette skete 

ikke, derfor er denne anden offentlighedsfase nødt til at gennemføres på ny. Når de 

8 ugers offentlighedsfase er overstået skal de eventuelle indkomne in dsigelser 

behandles, hvorpå et udkast til kommuneplantillæg skal politisk behandles på ny i 

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet.  

  

Monier, Volstrup Teglværk, udvinder rødbrændende ler til produktion af teglsten på 

Volstrup Teglværk. Virksomheden ønsker at påbegynde indvinding af ler på et 

større område, som grænser op til det eksisterede indvindingsområde ved 

Grønhede syd for Sæby. 

  

Det ansøgte indvindingsområde ligger ved Grønhede syd for Sæby. Arealet ejes af 

Jens Peter Gadensgaard og er beliggende på adresserne Østkystvejen 4 og 

Ørtoftvej 13, 9300 Sæby. Området har et areal på 99,9 ha, og der søges 

indvindingstilladelse for en periode på 40 år. Det ansøgte indvindingsområde 

indeholder et eksisterende indvindingsområde. Denne VVM-redegørelse omfatter 

hele området, dvs. både det eksisterende og det kommende indvindingsområde. 

Ansøgning om råstoftilladelse omfatter ligeledes hele området  

  

Der ønskes indvundet ca. 30.000 tons ler pr. år, svarende til ca. 12.000 til 18.000 

m
3
. Indvindingen sker etapevis i mindre områder på ca. 3-4 ha afhængig af 

tykkelsen af laget med rødbrændende ler.  

Indvindingen forventes samlet set at forløbe over ca. 30 arbejdsdage pr. år. 

Indvindingen foretages i perioden fra og med april til og med oktober. Det angivne 

tidsrum omfatter også tidsforbrug til klargøring og reetablering af området. 

Indvindingen er meget afhængig af vejrforholdene, idet nedbør forhindrer arbejdet. 

Arbejdsprocessen sker ved, at overjorden fjernes, omkring 0,5-2 m af lerlaget (den 

rødbrændende ler) tages af og køres til Volstrup Teglværk. Herefter lægges 

overjorden tilbage, og området kan igen benyttes til landbrugsdrift. Når området 

efterlades efter endt indvinding, fremstår det som uberørt landbrugsjord.  

  

Omfanget af den ansøgte, fremtidige indvinding svarer til den indvinding, der sker i 

dag – også hvad angår antallet af anvendte maskiner. Da der ikke vil blive 

indvundet så meget ler på årsbasis som nu, vil antallet af arbejdsdage blive 

reduceret i forhold til i dag. Forskellen fra i dag er derfor, at indvindingsområdet 

udvides, og at tidsrummet for indvindingen derfor forlænges. 

  

Det ansøgte indvindingsområde ligger i råstofområde i forhold til den gamle 

regionplan 2005, og er også med i den nye råstofplan for Region Nord.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/642 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: mine 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Området der ønskes indvundet fra er tillige beliggende i område, som i regionplan 

2005 er udpeget som Område med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD-område). 

Området er samtidig kortlagt og udpeget som indvindingsopland til 

Ørnedalsværket, som er et alment vandværk ejet af Frederikshavn Forsyning. 

Området er desuden i regionplan 2005 udlagt som indsatsområde med hensyn til 

nitrat, idet området er udpeget som nitrat følsomt indvindingsområde med nogen 

sårbarhed.  

  

VVM-redegørelsen samt i forhold til kommunplantillæg, den strategiske 

miljøvurdering, behandler begge indvindingsprojektets påvirkninger af miljøet. 

Frederikshavn Kommunes forvaltning er i processen blevet hørt i alle forhold. I 

forhold til affald, støj, støv, jordbrugsressourcer, naturpåvirkninger, 

ressourceforbrug, trafiksikkerhed, socioøkonomiske forhold samt påvirkning af 

vandmiljøet omhandler redegørelsen de overvejelser man fra ansøger har gjort sig 

for at minimere de negative påvirkninger projektet har. Fra forvaltningens side er 

specielt to forhold blevet påpeget som kritiske: 

1.   Krav om udelukkende at benytte Ørtoftvej, som forbindelsesvej til 

Ålborgvej/Volstrupvej i forbindelse med transport til teglværket af det 

opgravede materiale 

2.   Krav om at GEUS (tidl. Danmarks Geologiske Undersøgelser) kan bekræfte 

at grundvandsressourcerne er sikret mod forurening af pesticider og nitrat 

under og efter indvinding.  

  

En undersøgelse (Pestiler-rapport, 1995) i det oprindelige indvindingsområde, 

(foretaget på foranledning af Nordjyllands Amt konkluderer), at grundvandet  ikke 

belastes ved indvinding af rødbrændende ler. For at rapportens konklusioner kan 

gælde for det fremtidige indvindingsområde er det afgørende, at et omfattende 

moniteringsarbejde iværksættes, sådan som indvinder foreslår.  

  

Dette indebærer, at lerets egenskaber undersøges for at sikre, at konklusionerne 

fra PESTILER rapporten kan anvendes. Undersøgelserne foretages af GEUS på 

udvalgte boringer. Desuden skal der inden en eventuel lerindvinding i det 

sortskraverede område etableres en moniteringsboring, så kvaliteten af vandet i det 

øvre magasin løbende kan kontrolleres. Undersøgelses- og analyseprogrammet 

aftales forinden mellem Frederikshavns Kommune og Volstrup Teglværk med faglig 

bistand fra GEUS.  

  

Resultaterne af de forundersøgelser, som teglværket foretager i de enkelte 

delområder fremsendes til Frederikshavns Kommune inden råstofgravningen 

igangsættes. Som dokumentation fremsendes borejournaler for de udførte boringer 

samt et kort over lerlagets tykkelse og egenskaber.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til 

kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redgørelse og miljøvurdering for 

indvinding af rødbrændende ler, Grønhede, Sæby.  
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet at sende 

forslaget i offentlig høring. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Hans Jørgen Kaptain (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 

 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 17-09-2008 

Godkendt.  

 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Steen Jørgensen 

 

Bilag 

Forslag til kommuneplantillæg nr 7 med - vvm_volstrup_040908.pdf (dok.nr.545125/08) 
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7.   Frigivelse af anlægsmidler - Færdiggørelse af byggemodning 

af areal ved Bjeldalsvej, Østervrå 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med salg af grunde ved Bjeldals vej, skal Bjeldalsvej forlænges med 

375 m, da grundene skal have vejadgang til Bjeldalsvej. Vejen har ligget som 

grusvej siden 1999 og skal nu færdiggøres.  

Vejen anlægges med 7 m kørebane og 3 m rabat i begge sider, i alt 13 m vejudlæg.  

  

Overslagsmæssigt kan byggemodningen etableres for: 

       Projektering  75.000 kr. i 2008 

       Byggemodning, vejanlæg for 958.000 kr. opdelt med 728.000 kr. i 2008 

og 230.000 kr. i 2009 (asfaltslidlag) 

       I alt 1.033.000 kr.  

  

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

tidligere er bevilget til byggemodning nordvest for Båder Bæk/Købstrup, konto nr. 

FFF 003082 (700.000 kr.) og byggemodning syd for Hedebovej, konto nr. FFF 

003084 (333.000 kr.)  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at byrådet bevilger og frigiver følgende 

rådighedsbeløb:  

 projektering                                  75.000 kr. i 2008  

 byggemodning, vejanlæg           728.000 kr. i 2008  

 byggemodning, asfaltslidlag       230.000 kr. i 2009  

 I alt                                           1.033.000 kr.  

 

Teknisk Forvaltning indstiller at beløbet finansieres af de uforbrugte midler, som 

tidligere er bevilget til byggemodning nordvest for Båder Bæk/Købstrup, og 

byggemodning syd for Hedebovej.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 04-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Hans Jørgen Kaptain (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

 

 

 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7604 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jaol 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 17-09-2008 

Inger Støtt (V) deltog ikke i sagens behandling. 

 

Godkendt.  

 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Steen Jørgensen 
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8.   Gennemgang af Forvaltningsrevisionen 

 

Sagsfremstilling 

Gennemgang af forvaltningsrevision på baggrund af Deloittes afrapportering til 

Frederikshavn Kommune.  

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning Socialudvalget den 18-08-2008 

Udvalget konstateret med tilfredshed, at resultatet af den udvidede 

forvaltningsrevision viser, at der er godt styr på driften a f områderne, og at der 

leveres en god service. Det indstilles til byrådets godkendelse, at den udvidede 

forvaltningsrevision for det sociale udvalgsområde danner baggrund for følgende 

fremadrettede tiltag:  

 At der implementeres en ny styringsmodel for handicap-, psykiatri og 

misbrugsområdet baseret på Bestiller, udfører og modtagermodellen 

(BUM)  

 At der arbejdes hen mod etablering af en fælles myndighedsfunktion, 

dækkende ældre, handicap, psykiatri og misbrugsområdet   

 At ledelsesstrukturen for handicapområdet analyseres med henblik på 

etableringen af en gennemskuelig og entydig ledelsesstruktur  

 At institutionsstrukturen indenfor handicapområdet analyseres med henblik 

på, udarbejdelse af en mere hensigtsmæssig struktur set i forhold til 

effektivitet og bæredygtighed såvel fagligt som indholdsmæssigt  

 At tilbuddene til borgere med psykiske lidelser udbygges - forslaget 

indarbejdes i budgettet for 2009  

Steen Jensen deltog ikke i beslutningen.  

  

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Socialudvalgets indstilling anbefales til byrådets godkendelse med den 

bemærkning, at indstillingens sidste afsnit om udbygning af tilbuddene til borgere 

med psykiske lidelser, indgår i budgetforhandlingerne på lige fod med øvrige 

forslag og ønsker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1361 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: kano 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 17-09-2008 

Inger Støtt (V) deltog ikke i sagens behandling. 

 

Godkendt.  

 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Steen Jørgensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Forvaltningsrevision - Leverance med anbefalinger til fremtidige tiltag på det sociale 

område (dok.nr.539750/08) 

Bilag 2 - Forvaltningsrevision - Status i opgaveløsning på det sociale område.pdf  (dok.nr.539751/08) 

Bilag 3 - Forvaltningsrevision - Fremtidige rammer på social området.pdf  (dok.nr.539752/08) 

Bilag 4 - Forvaltningsrevision - Behov og fremtidige ønsker til udviklingen af det sociale 

område.pdf (dok.nr.539754/08) 

 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Dagsorden - 17. september 2008 Side 25 af 35 

 

9.   Strategi- og handlingsplan 2009 - Toppen af Danmark 

 

Sagsfremstilling 

Toppen af Danmark har fremsendt deres strategi - og handlingsplan for 2009 til 

godkendelse i Frederikshavn Kommune. I den forbindelse har Erhvervs - og 

Turismeudvalget til opgave at fremsætte en indstilling til Økonomiudvalg og 

Byrådet.  

  

Den overordnede turismeindsats i Frederikshavn Kommune fastlægges inden for 

rammerne af Toppen af Danmark suppleret med lokale aftaler med de enkelte 

turistforeninger. I denne forbindelse har Toppen af Danmark udarbejdet en strategi - 

og handlingsplan, der sætter fokus på:   

 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 turistvirksomhed som i samfundet generelt  

 udviklingen af turismen i Toppen af Danmark skal bygge på miljømæssig, 

sociokulturel og økonomisk bæredygtighed.     

Inden for denne ramme har Toppen af Danmark valgt en handlingsplan, der 

fokuserer på:  

 børnefamilier  

 seniorer på over 50 år  

 markederne i Danmark, Norge. Sverige Tyskland og Holland     

I 2008 udgør Frederikshavn Kommunes bidrag til Toppen af Danmark 14,25 kr. pr. 

indbygger svarende til 898.634 kr. For 2009 og fremover fremskrives bidraget med 

den kommunale fremskrivningsprocent. Det betyder, at bidraget i  2009 bliver på 

14,74 kr. pr. indbygger svarende til 924.400 kr.  

  

I 2007/2008 er der pågået et udviklingsarbejde med bistand fra VisitDenmark for at 

gøre Toppen af Danmark til en helårsdestination med flere tilbud og mulighed for 

flere helårs arbejdspladser.  

  

Sekretariatet vurderer, at Toppen af Danmarks strategi og handlingsplan er i 

overensstemmelse med forslaget til erhvervsudviklingsstrategi, som forelægges på 

dagens møde. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Erhvervs - og Turismeudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at 

strategi og handlingsplanen med tilhørende budgetter godkendes som en strategisk 

satsning på turismeområdet. 

 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7301 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: erni 

 Besl. komp: ETU/ØU/BR 
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Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 13-08-2008 

Indstilles godkendt. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 17-09-2008 

Inger Støtt (V) deltog ikke i sagens behandling. 

 

Godkendt.  

 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Steen Jørgensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Forslag fra bestyrelsen Toppen af Danmark - Strategi- og Handlingsplan for 2009 

 (dok.nr.530174/08) 

Bilag 2 - Forslag til strategi- og handlingsplan 2009  (dok.nr.545953/08) 
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10.   Udnyttelse af ledig låneramme for 2008 

 

Sagsfremstilling 

Budget- og Regnskabsafdelingen har opgjort den forventede låneadgang for 

regnskabsåret 2008 efter reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner – 

”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier” samt 

modtagne dispensationer  

  

Den forventede låneramme for regnskabsåret 2008 er på 38.889.000 kr.  

  

For nærmere specifikation henvises til bilag, der er vedlagt sagen.  

  

I henhold til kommunens finansielle strategi fremgår det, at byrådet skal træffe 

beslutning om lånestørrelse samt løbetid i forbindelse med kommunens 

låneoptagelse.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

optages et lån på 38.889.000 kr. med en løbetid på 25 år.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 17-09-2008 

Inger Støtt (V) deltog ikke i sagens behandling.  

 

Godkendt.  

 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Steen Jørgensen 

 

Bilag 

Låneopgørelse - bilag 1 (dok.nr.544479/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9689 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: ptne 

 Besl. komp: ØU/BR 
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11.   Lånegaranti til Rugtved Fælled Vandværk 

 

Sagsfremstilling 

Rugtved Fælled Vandværk søger om kommunegaranti for lån på 560.000 kr. 

Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen som er opstået gennem 

anlægsinvesteringer til 2 nye vandboringer og renovering af vandværksbygningen i 

regnskabsåret 2007.  

  

Ansøgningen fra Rugtved Fælled Vandværk blev behandlet af Sæby Byråd den 19. 

december 2006, hvor Sæby Byråd imødekom vandværkets ansøgning om 

kommunegaranti. På grund af lovgivningen omkring kommunesammenlægningen 

skal Frederikshavn Kommune godkende garantien.  

  

I henhold til lånebekendtgørelsens § 12, kan der ydes garanti, såfremt lånet 

opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 og 2.  

  

Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, 

såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en 

kommunal anlægsopgave.  

  

Hvis der ikke er tale om formål som kommunen automatisk kunne låne til, skal 

enten det beløb som garantien lyder på fradrages i kommunens låneramme, eller 

kommunen deponere et beløb svarende til det beløb som garantien lyder på.  

  

I dette tilfælde stilles garantien til en udgift der kan sidestilles  med en kommunal 

anlægsopgave, som der automatisk er låneadgang til. Det betyder, at der i dette 

tilfælde ikke skal deponeres og at garantien ikke har indflydelse på den 

Frederikshavn Kommunes låneramme.  

  

Konklusion 

Frederikshavn Kommune kan yde kommunegarantien til lånet jf. regler om 

kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan 

kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte anlægsudgifter.  

  

Økonomiafdelingen vurderer ud fra vandværkets regnskab 2007, at en garanti for 

lån kan afvikles over en 10-årig periode.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der i 

henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån på 

560.000 kr. til Rugtved Fælled Vandværk til finansiering af anlægsudgifter afholdt i 

regnskabsåret 2007. Lånet ønskes afdraget over 10 år.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9673 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: kajo 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 17-09-2008 

Inger Støtt (V) deltog ikke i sagens behandling. 

 

Godkendt.  

 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Steen Jørgensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Rugtved Fælled Vandværks ansøgning om kommunegaranti af 8.11.06 (dok.nr.544240/08) 

Bilag 2 - Rugtved Fælled Vandværk - Regnskab 2007 for Rugtved Fælled 

Vandværk.doc (dok.nr.544237/08) 

Bilag 3 - Dagsordensreferat fra Sæby Kommune (dok.nr.544239/08) 
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12.   Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og 

Region Nordjylland 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd besluttede på mødet den 28. marts 2007 at godkende forslag 

til sundhedsaftale indgået mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland.  

  

Aftalen blev efterfølgende fremsendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på at få 

styrelsens vurdering og godkendelse af aftalen.  

  

I september 2007 modtog Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 

Sundhedsstyrelsens tilbagemelding, hvori man godkender den samlede aftale, men 

med en række forbehold herfor. Der var således en række krav under de enkelte 

indsatsområder, der efter styrelsens vurdering ikke var fuldt ud opfyldt.      

  

På baggrund heraf anmodede Sundhedsstyrelsen Regionsrådet og 

Kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune om at revidere sundhedsaftalen 

således, at den kan være styrelsen i hænde senest den 1. oktober 2008.   

  

Der foreligger nu et revideret forslag til sundhedsaftale mellem Frederikshavn 

Kommune og Region Nordjylland. Den bilaterale aftale er udviklet i en proces, hvor 

en generel sundhedsaftale er udarbejdet i tæt samarbejde mellem de elleve 

nordjyske kommuner og Region Nordjylland. På baggrund af den generelle aftale, 

har der været afholdt bilaterale drøftelser mellem de enkelte kommuner og 

regionen med henblik på at få udarbejdet en aftale, der afspejler de lokale forhol d 

og prioriteringer.    

  

I aftalen er der sket ændringer i alle indsatsområder og alle krav herunder i forhold 

til den version som regionsrådet og Frederikshavn Byråd godkendte i foråret 2007 

og det forventes på baggrund heraf, at Sundhedsstyrelsen vil ku nne afgive en 

endelig godkendelse af aftalen.  

  

Frederikshavn Kommune har i forhandlingerne blandt andet ønsket at arbejde for at 

udvikle den elektroniske kommunikation og informationsudveksling mellem 

kommune og sygehusene samt styrke samarbejdet mellem praksissektoren og 

kommunen.  

  

Endvidere ønsker Frederikshavn Kommune at gøre en ekstraordinær indsats på 

kronikerområdet. I aftalen er gjort klart, at Frederikshavn Kommune ønsker at 

tilslutte sig de fire første kronikeraftaler: hjerte-kar, diabetes, KOL og demens, og 

har til hensigt løbende at tilslutte sig de øvrige forløbsprogrammer på 

kronikerområdet.  

  

Den godkendte sundhedsaftale skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 

1. oktober 2008. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2460 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: SUU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Dagsorden - 17. september 2008 Side 32 af 35 

 

Handicaprådets høringssvar foreligger på SUU mødet den. 2. september 2008.   

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler Frederikshavn Byråd at 

godkende den reviderede udgave af Sundhedsaftalen.    

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 02-09-2008 

I mødet blev der uddelt referat fra møde i den politiske styregruppe vedr. 

sundhedsaftale mellem Frederikshavn kommune og Region Nordjylland den 25. 

juni 2008.  

  

Af referatet fremgår flere detaljer fra mødet, som er væsentlige for indgåelse af 

aftalen. (- Arbejdsgruppe vedr. psykisk akutfunktion / - fysisk placering af det 

palliative team). 

  

Anbefales som indstillet til godkendelse.  

  

Anders Broholm deltog ikke i behandling af sagen. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 17-09-2008 

Inger Støtt (V) deltog ikke i sagens behandling. 

 

Godkendt.  

 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Steen Jørgensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Sundhedsaftale til politisk godkendelse, Frederikshavns Kommune - Sundhedsaftale 2008, 

Frederikshavn Kommune.pdf  (dok.nr.541326/08) 

Bilag 2 - Ældrerådets høringssvar vedr. Sundhedsaftale (dok.nr.540862/08) 

Bilag 3 - Høringssvar handicaprådet 28.8.2008 (dok.nr.544418/08) 

Bilag 4 - Referat fra den Politiske Styregruppe vedr. Sundhedsaftalerne (dok.nr.547740/08) 
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13.   Politik for Frederikshavn Kommunes Biblioteker 

 

Sagsfremstilling 

Folkebiblioteket har udarbejdet forslag til bibliotekspolitik for Frederikshavn 

Kommune.  

  

Forslaget er blevet til gennem en omfattende proces, hvor brugere, virksomheder 

og personale har medvirket og sat spor.  

  

Endvidere har Kultur- og Fritidsudvalget været inddraget og forelagt et 

midtvejs forslag til drøftelse.   

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 

forslag til Politik for Frederikshavn Kommunes Biblioteker overfor Frederikshavn 

Byråd.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 03-09-2008 

Anbefales. 

  

Fraværende: Inger Støtt 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 17-09-2008 

Inger Støtt (V) deltog ikke i sagens behandling. 

 

Godkendt.  

 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Steen Jørgensen 

 

Bilag 

Forslag til Politik for Frederikshavn Kommunes Biblioteker (dok.nr.539060/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6346 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: thpd 

 Besl. komp: KFU/BR 
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14.   Forespørgsel om salg af areal til hospice 

 

 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/3955 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Hans Jørgen Kaptain 
   

      

John Christensen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Per Nilsson 
   

      

Brian Pedersen 
   

      

Steen Jørgensen 
   

      

Hanne Welander 
   

      

Anders Gram Mikkelsen 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

      

Erik Sørensen 
   

 

      

Hans Rex Christensen 
   

      

Inger Støtt 
   

      

Anders Broholm  
   

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Jytte Schaltz 
   

      

Steen Jensen 
   

      

Bruno Müller 
   

      

Irene Hjortshøj 
   

      

Birgit S. Hansen 
   

 

      

Jens Ole Jensen 
   

      

Lars M. Møller 
   

      

Mogens Brag 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Palle Thomsen 
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

      

Jørn Erik Larsen 
   

      

Knud Hjørnholm  
   

      

Bjarne Kvist 
   

 

 
 


