
 

 

 

Referat Frederikshavn Byråd 

Ordinært møde 

Dato  29. oktober 2008 

Tid 19:00 

Sted Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal)  

NB.   

Fraværende Inger Støtt, Hanne Welander 

Stedfortræder   

Medlemmer Hans Jørgen Kaptain (V)  

Hans Rex Christensen (V)  

Jens Ole Jensen (V)  

John Christensen (V)  

Inger Støtt (V)  

Lars M. Møller (V)  

Frode Thule Jensen (V)  

Anders Broholm (V)  

Mogens Brag (V)  

Per Nilsson (V)  

Peter E. Nielsen (C)  

Søren Visti Jensen (F)  

Brian Pedersen (F)  

Paul Rode Andersen (F)  

Ole Rørbæk Jensen (T)  

Steen Jørgensen (T)  
 

Jytte Schaltz (A)  

Palle Thomsen (A)  

Hanne Welander (A)  

Steen Jensen (A)  

Anders Starberg Pedersen (A)  

Anders Gram Mikkelsen (A)  

Bruno Müller (A)  

Jørn Erik Larsen (A)  

Birthe Marie Pilgaard (A)  

Irene Hjortshøj (A)  

Knud Hjørnholm (A)  

Jens Hedegaard Kristensen (A)  

Birgit S. Hansen (A)  

Bjarne Kvist (A)  

Erik Sørensen (A) - Formand 
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1.   Vedtagelse af udviklingsstrategi  

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Udviklingsstrategi har været fremlagt i offentlig høring i perioden 11. juni 

til 13. august 2008. Som et led i den offentlige debat blev der i juni måned afholdt et 

offentligt møde om strategien. På mødet deltog omkring 15 borgere, 

der hovedsagelig fremkom med konkrete forslag og ønsker til fremtidige 

byudviklingsprojekter.  

  

I høringsperioden har kommunen modtaget 15 bemærkninger til strategien. 

Bemærkningerne omhandler i hovedtræk følgende:  

  

       kommentarer til de valgte emner, udfordringer og ambitioner, herunder 

særligt ønsker om øget fokus på natur-, kultur- og friluftsinteresser  

       konkrete ønsker til byudviklingsområder    

  

De konkrete ønsker til byudviklingsområder indgik alle i byrådets drøftelser på 

temamødet den 9. september 2008.  

  

De indkomne kommentarer til udviklingsstrategien og forvaltningens bemærkninger 

hertil fremgår af vedlagte indsigelsesnotat. Tilkendegivelserne fra byrådets 

temamøde ligger til grund for forvaltningens anbefalinger vedr. 

byudviklingsområder i indsigelsesnotatet. Der lægges ikke op til at 

foretage ændringer i strategien, som efterfølgende skal ligge til grund for 

udarbejdelsen af en ny kommuneplan.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for økonomiudvalg og 

byråd anbefaler, at   

  

       vedtage udviklingsstrategien uden ændringer i forhold til det vedtagne 

forslag og   

       der arbejdes videre med forslag til byudviklingsønsker i den kommende 

kommuneplanlægning i overensstemmelse med vedlagte indsigelsesnotat  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes med den bemærkning, at naturfokus skal indarbejdes i den 

kommende kommuneplan.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008 

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til byrådets godkendelse.  

  

De indkomne bemærkninger vil indgå i det videre kommuneplanarbejde.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1898 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning - Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2008 

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander og Inger Støtt. 

 

Bilag 

Bilag 1 - 080528 Referat BR (dok.nr.518792/08) 

Bilag 3 - Indsigelsesnotat.pdf  (dok.nr.552114/08) 

Bilag 2 - Udviklingsstrategi oktober 2008.pdf (dok.nr.561261/08) 
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2.   Forslag til lokalplan, tidligere Lokalplan SKA 225-B og 

kommuneplantillæg SKA 04/05 - Boligområde ved Højen, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan SKA 225-B og Kommuneplantillæg SKA 04/05 for et 

boligområde ved Højen, Skagen, blev behandlet på udvalgets møde den 14. 

august 2007 med henblik på endelig vedtagelse. På mødet blev fremlagt en 

supplerende indsigelse fra ejeren af Sønderklit 4. Udvalget ønskede ikke at tiltræde 

indstillingen, hvorefter planforslaget bortfaldt. 

  

Efterfølgende er der indgået forlig mellem de to parter, det vil sige ejerne af de 8 

eksisterende ejendomme ved Højensvej og projektudvikleren, i sagen om adkomst 

til det grønne fællesareal beliggende syd for de 8 ejendomme. I forliget indgår 

aftaler om fælles adgang til og benyttelse af fællesarealet.  

  

Bebyggelsesplanen er endvidere blevet bearbejdet, således at der nu kun er udlagt 

3 grunde à ca. 1030 m
2
 placeret syd for det 2800 m

2 
store fællesareal. Disse 3 

grunde og de 4 eksisterende sommerhuse beliggende syd for vejbetjenes uændret 

ad en N-S orienteret adgangsvej fra Højensvej og herfra med to boligveje 

beliggende nord for grundene.  

  

Over fællesarealet fastholdes en tinglyst færdselsret med adgangsmulighed for de 

bagvedliggende sommerhusejere til naturarealerne mod vest.  

  

Boligernes bygningshøjde er reduceret fra 7 til 5,5 m og udformet som udprægede 

længehuse med en klar planløsning. Husene opføres i træ med mindre 

bygningsdele i tegl. Tage udføres i pap, alternativt i træ. 

  

Vejledende bebyggelsesplan samt skitseforslag til udformning af boligerne er 

vedlagt sagen.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at der på grundlag af det indgåede forlig og 

reviderede materiale udføres ny lokalplan ved bygherrens foranstaltning.  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes, idet der indarbejdes krav om energiklasse 1.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008 

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor byrådet. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2008 

Taget af dagsordenen. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/429 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Fraværende: Hanne Welander og Inger Støtt. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Bebyggelsesplan (dok.nr.549882/08) 

Bilag 2 - Skitseforslag til udformning af boliger (dok.nr.549884/08) 
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3.   Forslag til Landzonelokalplan SAE.13.01.0 for 6 boliger samt 

fælleshus vedr. Nr. Vesterskov 

 

Sagsfremstilling 

Den selvejende institution Nr. Vesterskov, Skæve, ønsker at udvide den 

eksisterende institution med seks elevboliger samt et fælleshus. Den eksisterende 

institution består i dag af 14 boliger, der er etableret i tidligere landbrugsbygninger. 

Sagen er tidligere blevet behandlet af Sæby Kommunes Teknisk Udvalg på mødet 

den 22. august 2006, hvor man besluttede, at der udarbejdes en 

landzonelokalplan.  

  

I Regionplan 2005 er lokalplanens område blandt andet udpeget som særligt 

værdifuldt landskab. De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes 

for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri 

samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Mindre byggeri og 

anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. For at 

mindske de nye bygningers visuelle påvirkning i landskabet, indeholder lokalplanen 

bestemmelser som sikrer, at disse bygninger placeres i det eksisterende 

beplantningsbælte i området (se bilag 2), samt at bygningernes facadehøjde holdes 

nede på en højde som gør, at de ikke virker skæmmende i landskabet.  

  

Der er forud for lokalplanudarbejdelsen udarbejdet en miljøscreening for projektet, 

som konkluderer at der ikke er behov for en nærmere vurdering af 

miljøkonsekvenserne.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at 

forslag til Landzonelokalplan SAE.13.01.01 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 

vedtages og fremlægges i offentlig høring i min. 8 uger.  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Brian Petersen deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet. Indstillingen 

tiltrædes med tilføjelse af fastlæggelse af energiklasse 1.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008 

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor byrådet.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2008 

Brian Petersen og Knud Hjørnholm forlod mødet som inhabile.  

  

  

Godkendt.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3252 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Fraværende: Hanne Welander og Inger Støtt. 

 

Bilag 

Forslag til Landzonelokalplan SAE.13.01.0 for 6 boliger samt fælleshus vedr. Nr. 

Vesterskov (dok.nr.552663/08) 
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4.   Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA 233.B - Boliger 

Søndergårdvej, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget har været udsendt til offentlig debat i perioden fra den 11. juni til 

den 13. august 2008, hvilket har givet anledning til indsigelser og bemærkninger fra 

naboer og beboere i området, som det fremgår af indsigelsesnotat af 19. 

september 2008. Der har i offentlighedsfasen været afholdt møde med ca. 25 

deltagere - primært naboer til lokalplanområdet - på Ålbæk Skole om 

lokalplanforslaget.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanen fremsendes til byrådet til endelig 

vedtagelse, idet lokalplanen foreslås ændret som foreslået i 

indsigelsesnotatet, herunder at der udlægges et grønt bælte langs en del af 

områdets nordskel, og at der udlægges en yderligere sti, der forbinder boliggaden 

med det syd for liggende område.  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008 

Birthe Marie Pilgaard (A) forlod mødet som inhabil.  

  

Anbefales til byrådets godkendelse.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2008 

Birthe Marie Pilgaard forlod mødet som inhabil.  

  

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander og Inger Støtt. 

 

Bilag 

Bilag 3 - Referat fra byrådets møde den 28. maj 2008 (dok.nr.518790/08) 

Bilag 1 - Indsigelsesnotat (dok.nr.551815/08) 

Bilag 2 - Lokalplan SKA.233.B (dok.nr.551816/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4480 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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5.   Anmodning om økonomisk kompensation - tjæreforurenede 

grunde, Ahornvej 8 og 9 i Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Ejerne af Ahornvej 8 og 9 i Skagen anmoder om kompensation for egenbetaling i 

forbindelse med oprydning på ejendommene efter lov om forurenet jord. 

Ejendommene er i sin tid solgt af tidligere Skagen Kommune.  

  

Jordforureningsloven giver nu mulighed for, at kommunen kan vælge at yde 

kompensation i sådanne tilfælde. Byrådet har den 23. april 2008 godkendt, at 

der blev ydet kompensation til ejere af tilsvarende ejendomme i Skagen.  

  

Egenbetalingen udgør 27.500 kr. pr ejendom. Der foreligger dokumentation for, at 

ejerne har indbetalt beløbet. 

  

Forvaltningens bemærkninger:  

Tidligere kunne der ikke lovligt ydes kompensation, hvis kravet herom var forældet. 

Formålet med nu at yde kompensationen er at leve op til det forvaltningsretlige 

lighedsprincip. Det står dog efter loven kommunen frit for om man vil vælge at 

genoptage sager, hvor kravet mod kommunen er forældet.     

Kommunen har ved byrådsbeslutning den 23. april 2008 besluttet at yde 

kompensation til 33 andre grundejere i Skagen, hvor omstændighederne var de 

samme.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Udgiften til eventuelt kompensationsbeløb afholdes af kassebeholdningen som 

tillægsbevilling i form af en anlægsbevilling.  

 

Indstilling 

Teknisk forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

 der ydes kompensation på i alt 55.000 kr. til de 2 ejere af de nævnte 

ejendomme, med den begrundelse, at de pågældende grundejere herved 

bliver ligestillet med andre grundejere, som har fået økonomisk 

kompensation af kommunen, svarende til egenbetalingen efter 

værditabsordningen i forbindelse med tilsvarende tjæreforurening.  

 Udgiften til eventuelt kompensationsbeløb afholdes af kassebeholdningen 

som tillægsbevilling i form af en anlægsbevilling  

  
 

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1805 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Beslutning - Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2008 

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander og Inger Støtt. 
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6.   Folkeskolernes kvalitetsrapporter skoleåret 2007/2008  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune skal hvert år udarbejde en bagudrettet kvalitetsrapport 

om kommunens skolevæsen jvf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 162 

af 22. februar 2007.   

  

Skolechefen, pædagogisk administrativ konsulent, repræsentanter fra skolelederne 

og konsulenter fra Niras har i et samarbejde og på baggrund af input fra alle 

skoleledelser, udarbejdet et koncept for den del af k valitetsrapporten, der 

omhandler "De pædagogiske processer" mens den øvrige del af kvalitetsrapporten 

ligger meget tæt op af sidste års rapport. 

  

Den fremlagte kvalitetsrapport for skoleåret 2207-08 har følgende opbygning: 

 Indledning  

 Metode  

 Forvaltningens sammenfattende vurderinger  

 Initiativer, der er igangsat som opfølgning på den seneste kvalitetsrapport  

 Data fastsat ud fra bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter  

 Skolernes konkluderende helhedsvurderinger  

 Bilag  

o Årshjul  

o Kvalitetstrapper  

o Kvalitetsrapporter og bilag fra de enkelte skoler.  

Af bekendtgørelsen om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner 

fremgår det, at disse skal behandles i byrådet senest den 15. oktober i det 

kalenderår, hvor skoleåret afsluttes. Forud for byrådets drøftelse skal der indhentes 

udtalelse fra skolebestyrelserne.  

  

Den 2. september 2008 offentliggjorde Undervisningsministeriet, at denne frist nu 

er rykket til den 31. december. Samtidig rykkes fristen for kommunernes opfølgning 

på rapporterne fra udgangen af året til den 31. marts. De nye frister gælder med 

virkning fra indeværende år.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen besluttede imidlertid, at det i indeværende år var for 

sent i forhold til det iværksatte arbejde at ændre tidsplan og fortsatte derfor efter 

den tidsplan, der blev godkendt af Børne- og Kulturudvalget den 12. juni 2008.  

  

Skolebestyrelserne har i perioden 1. - 15 september 2008 haft kvalitetsrapporten til 

høring.  

Der er modtaget høringssvar fra alle 22 skoler. 7 skoler har taget kvalitetsrapporten 

til efterretning.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9162 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU/BR 
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De øvrige svar kan kategoriseres i følgende hovedpunkter:  

1. Forløbet omkring arbejdet med kvalitetsrapporten.  

2. Talmaterialet og sammenligneligheden  

3. Arbejdet med "De pædagogiske processer - trappetrinene"  

4. Vurdering og opfølgning.  

Forløbet omkring arbejdet med kvalitetsrapporten:  

Der bliver peget på et presset tidsforløb både hvad angår udformningen af 

rapporten samt tidsfristen for udtalelserne.  

Tidspresset har bevirket at skolens personale og skolebestyrelserne ikke har 

deltaget i arbejdet i det omfang der er ønskværdigt.  

  

Talmaterialet og sammenligneligheden:  

Der er et markant ønske om at udvikle en metode der sikrer entydige og 

sammenlignelige data. Der udtrykkes bl.a. ønske om at forvaltningen indsamler 

data for at undgå, at skolerne bruger forskellige metoder i deres udregninger.  

  

Arbejdet med "De pædagogiske processer, trappetrinene":  

Der er ønske om en yderligere nuancering opkvalificering af arbejdet med 

kvalitetstrapperne.  

  

Vurdering og opfølgning:  

Der er mange positive tilbagemeldinger på den kommende opfølgning på 

Kvalitetsrapporten gennem dialogmøder mellem skolechef og den enkelte skole. 

Vedlagte bilag giver et samlet overblik over høringssvar.  

Med baggrund i skolebestyrelsernes høringssvar og den realitet, at konceptet for 

beskrivelserne i arbejdet med "De pædagogiske processer" - Kvalitetstrapperne - er 

nyt og endnu ikke fuldt ud implementeret på skolerne anbefales det, at der skal 

arbejdes videre med de allerede vedtagne indsatsområder, der alle er flerårige. 

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget ikke i 

indeværende skoleår udpeger større områder, hvor skolerne skal udarbejde 

handleplaner.  

Børne- og Kulturforvaltningen vil i stedet pege på, at der bør sættes fokus på at 

videreudvikle Kvalitetstrapperne og dermed få disse bedre implementeret på de 

enkelte skoler - til lettelse for og kvalificering af arbejdet med fremtidige 

indsatsområder.  

Kvalitetsrapport 2007/2008 for Frederikshavn Kommunale Skolevæsen samt 

sammenfatning af skolernes høringss var til kvalitetsrapporten er udsendt til Børne- 

og Ungdomsudvalgets medlemmer i papirudgave. 

Kvalitetsrapport for de enkelte skoler er udelukkende tilknyttet dagsordenen 

elektronisk. For at se disse rapporter skal man gå ind på Frederikshavn Kommunes 

hjemmeside, Politik og demokrati, Dagsordener og referater, Børne- og 

Ungdomsudvalget. Bilagene er tilknyttet som bilag til dagsordenen for mødet den 2. 

oktober 2008.  

 

Indstilling 
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget: 

 tager høringssvarene til efterretning  

 drøfter udkastet til kvalitetsrapporten  

 anbefaler Kvalitetsrapporten overfor byrådet  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Rapporten anbefales overfor byrådet. 

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2008 

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander og Inger Støtt. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Del 1 af 3 - Kvalitetsrapport 2007/2008 Frederikshavn Kommunale 

Skolevæsen (dok.nr.552271/08) 

Bilag 2 - Del 2 af 3 - Kvalitetsrapport 2007/2008 Frederikshavn Kommunale 

Skolevæsen (dok.nr.552272/08) 

Bilag 3 - Del 3 af 3 - Kvalitetsrapport 2007/2008 Frederikshavn Kommunale 

Skolevæsen (dok.nr.556618/08) 
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7.   Ansøgning om fusion mellem Hørby Skole og Dybvad Skole 

 

Sagsfremstilling 

Hørby og Dybvad skolers bestyrelser og ledelse har den 19. september 2008 rettet 

henvendelse til Børne- og Kulturforvaltningen med en anmodning om, at de to 

skoler nedlægges som led i en fusion (se bestyrelsernes henvendelser, # 08-

551382 og 08-551378).  

  

Det fremgår bl.a. af skolernes anmodning, at de ønsker at ophøre som to 

selvstændige skoler og at genopstå som én skole med ét skoledistrikt og én 

bestyrelse. Den evt. nye skole vil udgøres a f to geografisk adskilte afdelinger.  

  

Hørby og Dybvad skoler har siden december 2007 fungeret med midlertidig fælles 

ledelse som følge af, at Hørby Skoles leder blev sygemeldt. Derudover har Hørby 

og Dybvad skoler et langvarigt samarbejde, idet Dybvad Skole modtager 

overbygningselever fra Hørby Skole.  

  

Hørby og Dybvad skoler har begrundet deres fusionsønske med, at de ønsker at 

styrke skolernes faglighed og at videreudvikle et allerede positivt samarbejde.  

  

I løbet af 2008 har de to bestyrelser drøftet en eventuel fusion og i sommeren 2008 

rettede de henvendelse til skoleforvaltningen. De to skolers ledelse, bestyrelse og 

forvaltningen har bl.a. afholdt møde og forvaltningen har været inviteret med til et 

fælles personalemøde, hvor bestyrelserne og ledelsen præsenterede 

fusionsovervejelser.  

  

Derudover er der en intern dialogproces i og mellem de to skoler, herunder også en 

påtænkt dialog med forældre. 

  

Forvaltningen har udarbejdet et notat til de to skoler om mulige overvejelser ved en 

fusion, som inspiration til skolernes egne drøftelser (# 08-529673). 

  

Børne- og Kulturforvaltningen ser positivt på Hørby og Dybvad skolers anmodning, 

jf. at de faglige begrundelser er i tråd med den tilpasning af skolevæsnet som 

Frederikshavn Kommune har igangsat med skoleforliget af september 2007.  

  

Forvaltningen finder desuden, at anmodningen er styrket ved, at fusionsønsket sker 

på skolernes eget initiativ, at bestyrelser og ledelse er enige og at skolernes 

personale virker afklarede og positive.  

  

Idet sammenlægningen af de to skoler baseres på skolenedlæggelser, så skal 

processen ske i henhold til Bekendtgørelse om skolenedlæggelse af 1993.  

  

Det fremgår af denne bekendtgørelse, at byrådet skal træffe beslutning om 

skolenedlæggelse senest 1. december forud for det skoleår, hvor nedlæggelsen 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/6923 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 29. oktober 2008 Side 17 af 30 

 

skal træde i kraft og at byrådet skal udsende forslag om skolenedlæggelse til 

høring senest den 1. september.  

  

En nedlæggelse og fusion af de to skoler kan således ikke træde i kraft til august 

2009, således som Hørby og Dybvad skoler anmoder om. En eventuel 

nedlæggelse og fusion af Hørby og Dybvad skoler vil tidligst kunne træde i kraft pr. 

1. august 2010.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at beslutningsprocessen igangsættes nu, af 

hensyn til Hørby og Dybvad skolers interne proces (se vedlagte procesplan, # 08-

554321-08).  

  

I perioden frem til en eventuel nedlæggelse / fusion pr. august 2010 kan de to 

skoler udvide deres eksisterende samarbejde yderligere inden for lovgivningens 

rammer, jf. fx bekendtgørelse om fælles ledelse – herunder mulighed for fælles 

bestyrelse og fælles pædagogiske rådsmøde m.m. (bekendtgørelse nr. 500 af 13. 

juni 2004, med ændring 149 af 11. marts 2004).  

  

Endvidere kan de to skoler styrke de interne fusionsprocesser frem til en formel 

nedlæggelse / fusion.  

  

Skoleafdelingen har overfor de to skolers bestyrelser og ledelse tilkendegivet, at 

afdelingen vil indgå i dialog med skolerne om deres fremtidige økonomiske 

grundlag ved fusion, således at skolerne ikke er dårligere eller bedre økonomisk 

stillet end de er i dag. Ressourcetildelingen til den fusionerede skole vil som 

udgangspunkt svare til de to skolers nuværende niveau, men vil naturligvis på sigt 

følge de almindelige overvejelser om og tilpasning af skolevæsnets økonomi og 

udviklingen i skolens elevgrundlag.  

  

Skoleafdelingen har også givet udtryk for, at en fusion af de to skoler vil ske på det 

kendte økonomiske grundlag og at praktiske konsekvenser af fusion generelt skal 

analyseres nærmere.  

  

Derudover stiller Børne- og Kulturforvaltningen sig naturligvis til rådighed i al 

almindelighed ved en evt. kommende fusionsproces.  

 

Indstilling 

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

forslaget om nedlæggelse og fusion af Hørby og Dybvad skoler til byrådet med 

anmodning om, at byrådet sender forslaget til høring og til udtalelse i 

skolebestyrelser på Hørby og Dybvad skoler. 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2008 

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm. 

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2008 
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Indstillingen godkendes med den tilføjelse, at byrådet anbefaler 

forældrebestyrelserne at føre tæt dialog med forældrene om forslaget.  

  

Fraværende: Hanne Welander og Inger Støtt. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Ansøgning fusion mellem Hørby Skole og Dybvad Skole (dok.nr.551382/08) 

Bilag 2 - Ansøgning fusion Hørby og Dybvad skoler pr. august 2009 (dok.nr.551378/08) 

Bilag 3 - Overvejelse om Hørby og Dybvads fremtidige struktur (dok.nr.529673/08) 

Bilag 4 - Procesplan, nedlæggelse og fusion af Hørby og Dybvad skoler (dok.nr.554321/08) 
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8.   Beskæftigelsesplan 2009 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog på sit seneste møde, at der i samarbejde med 

LBR skal afholdes et visionsseminar om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 

2009. Seminaret er nu planlagt til den 21. maj 2008. Der vil senere tilgå særskilt 

invitation til mødet. 

  

I bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 

er det angivet, at LBR skal have beskæftigelsesplanen til høring inden 1. juli. For at 

forvaltningen kan nå at medtage inputtene fra visionsseminaret i 

beskæftigelsesplanen foreslås det, at der afholdes et ekstraordinært 

Arbejdsmarkedsudvalgsmøde ultimo juni måned 2008, hvor beskæftigelsesplanen 

kan endelig godkendes.  

  

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der planlægges et 

ekstraordinært møde i Arbejdsmarkedsudvalget ultimo juni måned 2008.   

  

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget 7. april 2008 

Mødet den 21. maj 2008 afholdes fra kl. 12.00 til 16.00.  

Der afholdes ekstraordinært Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 25. juni 2008 fra kl. 

08.00 til 09.00.  

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at visionsseminaret 

drøftes med henblik på en vurdering af om et lignende arrangement skal 

gennemføres næste år.  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Til Visionsseminaret den 21. maj 2008 mødtes Arbejdsmarkedsudvalget med LBR 

samt repræsentanter for Handicaprådet og Integrationsrådet. På 

Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 2. juni vil visionsseminaret blive evalueret 

med henblik på at vurdere om et lignende arrangement skal afholdes næste år.  

  

Jobcenteret er nu i gang med at sammenskrive konklusionerne fra 

visionsseminaret, så disse kan indskrives i Beskæftigelsesplan 2009. Der afholdes 

som tidligere aftalt et ekstraordinært Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 25. juni kl. 

8-9, hvor den endelige beskæftigelsesplan godkendes. Derefter fremsendes 

beskæftigelsesplanen til LBR til høring.  

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. juni 2008 

Status taget til efterretning. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1363 

 Forvaltning: AMF 

 Sbh: sucr 

 Besl. komp: AMU 
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Supplerende sagsfremstilling til Arbejdsmarkedsudvalget den 25-06-2008 

Efter visionsseminaret den 21. maj 2008 har forvaltningen gennemskrevet 

Beskæftigelsesplanen for 2009.  

Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende Beskæftigelsesplanen, hvorefter den skal 

sendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til høring.  

 

Indstilling til Arbejdsmarkedsudvalget den 25-06-2008 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Beskæft igelsesplan 

2009 godkendes og fremsendes til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.  

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 25. juni 2008 

Beskæftigelsesplanen blev godkendt og fremsendes til Det Lokale 

Beksæftigelsesråd. 

 

Supplerende sagsfremstilling til Arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2008 

Det Lokale Beskæftigelsesråd har haft Beskæftigelsesplan 2009 til høring. LBR har 

haft følgende bemærkninger til beskæftigelsesplanen: 

  

Side 32:  

- Mere ambitiøse mål  

- Hurtigere opfølgning - eventuelt laves kampagne 

- Regional analyse mangler vedrørende stigning i antal af arbejdsskader  

Side 20:  

- Mål 2009 over 52 uger - burde være mere end 1-2 %. Målene ligger for tæt på 

ministerens mål. 

Unge indsatsen: 

- Uddannelse/uddannelsesvejledning på 5 % er for lidt.  

Projekt "Hurtigt i gang" burde holdes ude af Beskæftigelsesplane til forsøget er slut.  

Rettidighed er vilkår - hvis det er muligt, sættes tidligere ind.  

Side 11:  

- Der savnes beskrivelse af indsatsen på handicapområdet.  

Målet er, at 80 % af arbejdsgiverne skal være tilfredse. Målet burde være, at alle 

skal være tilfredse.  

Vedrørende Andre aktører: 

- Jobcentret skal løse beskæftigelsesopgaven. Hvis andre aktører inddrages, skal 

det beskæftigelsesmæssige sigte beskrives. 

Drøftelse af supplerende deltidsbeskæftigelse og voksenlærlinge. 

Efterfølgende er der foretaget tekniske korrektioner i Beskæftigelsesplanen jf. 

LBR´s bemærkninger. Der er ikke ændret afgørende på kommunale mål og 

indsatser.  

Beskæftigelsesplanen er vedlagt med ændringerne markeret. Lilla markeringer 

angiver afsnit, som er blevet tilføjet mens gule markeringer angiver afsnit som 

slettes fra beskæftigelsesplanen. 

 

Indstilling til Arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2008 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at Beskæftigelsesplan 2009 

godkendes. 
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Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 11. august 2008 

Anbefales godkendt med indsættelse af Arbejdsmarkedsudvalgets budget forslag, 

der forudsættes godkendt af Byrådet. 

 

Supplerende sagsfremstilling til Frederikshavn Byråd den 29-10-2008 

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 11. august 2008 udkast til 

Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Frederikshavn med de indarbejdede 

ændringer. Efter godkendelsen er der tilføjet budget for beskæftigelsesindsatse n på 

Læsø.  

 

Indstilling til Frederikshavn Byråd den 29-10-2008 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at byrådet godkender 

Beskæftigelsesplan 2009.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2008 

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander og Inger Støtt. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 17.10 2009 - Jobcenter Frederikshavn - ajourført 

den 17.10.2008.pdf  (dok.nr.559872/08) 

Bilag 2 - Bilagsmateriale til Beskæftigelsesplan 2009 - ændret 14.06.2009 - Jobcenter 

Frederikshavn.pdf (dok.nr.559875/08) 
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9.   Sammensætning af tværkommunalt erhvervspolitisk 

samarbejde i Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget og byrådet har i februar 2008 t iltrådt, at der etableres et 

tværkommunalt erhvervspolitisk netværk i Vendsyssel med deltagelse af Hjørring, 

Læsø og Frederikshavn Kommuner. Beslutningsprotokol fra den tidligere 

behandling vedlægges dagsordenspunktet. 

  

Hjørring Kommune har imidlertid ønsket en udvidelse af netværkssamarbejdet med 

yderligere 2 politikere og 2 erhvervsrepræsentanter. På møde mellem kommunerne 

den 24. juni 2008 blev man enige om at anbefale, at netværket udvides. Den 

vedlagte, reviderede modelbeskrivelse omfatter alene ændri nger i antallet af 

medlemmer i netværkssamarbejdet samt en præcisering af udpegningsprocedure. 

Ligeledes er der tilføjelse om koordinering mellem netværket og 

koordinationsudvalget, hvor Hjørring Kommune påtager sig sekretariatsfunktionen 

frem til 31. december 2009. 

  

Ifølge den reviderede modelbeskrivelse foreslås netværket sammensat således:  

  

       3 borgmestre 

       formand for Hjørring Kommunes Udvalg for Landdistrikt, Erhverv og Turisme  

       3 kommunaldirektører 

       3 erhvervsrådsformænd 

       2 erhvervsrepræsentanter 

  

Medlemmerne vælges for en fireårig periode, der følger den politiske valgperiode. 

De 2 erhvervsrepræsentanter udpeges i fællesskab af de andre medlemmer på det 

første møde i netværksperioden.  

  

Første netværksperiode løber frem til 31. december 2009.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at det 

tværkommunalt erhvervspolitiske netværkssamarbejde etableres som beskrevet.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2008 

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander og Inger Støtt. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1527 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Bilag 

Bilag 1 - Referat fra 27. februar 2008 (dok.nr.319034/08) 

Bilag 2 - Tværkommunalt erhvervspolitisk samarbejde i Vendsyssel - augusst 2008 (dok.nr.558381/08) 
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10.   Orienteringssag - Vedtagelse af Regional Udviklingsplan 

 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet vedtog i maj 2008 den regionale udviklingsplan.  

  

Frederikshavn kommune havde indsendt en række positive bemærkninger til 

planen men havde også påpeget, at en beskrivelse af Vendsyssel under afsnittet 

”Egnenes roller i Nordjylland”, også skulle omfatte de turistmæssige kvaliteter på 

østkysten, herunder østkystbyernes turistmæssige rolle samt færgeforbindelserne 

til Sverige.  

  

Denne bemærkning er indarbejdet i den endelige udgave af udviklingsplanen. De 

øvrige bemærkninger er taget til efterretning.  

  

I forhold til det udsendte forslag er der foretaget ændringer af planen i forbindelse 

med den endelige vedtagelse. Ændringerne vurderes ikke at have væsentlig 

betydning for Frederikshavn Kommune.  

  

Regionsrådet lægger op til, at det gode samarbejde, der har været omkring 

formuleringen af den regionale udviklingsplan, skal fortsætte i åben dialog mellem 

de mange aktører og interessenter, der kan medvirke til realiseringen af planen.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller sagen til orientering.  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Til orientering.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008 

Til orientering.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 29. oktober 2008 

Orienteringen blev taget til efterretning.  

  

Fraværende: Hanne Welander og Inger Støtt. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/853 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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11.   Salg af Fyrvej 42, Skagen 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/552 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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12.   Fastansættelse af tjenestemand efter endt prøvetid 

 

 

 Person sag 

 Sagsnr: 06/4729 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: HEKR 

 Besl. komp: BR 
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13.   Helbredsbetinget afsked af tjenestemand 

 

 

 Person sag 

 Sagsnr: 08/11036 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jale 

 Besl. komp: ØU/BR 
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14.   Helbredsbetinget afsked af tjenestemand 

 

 

 Person sag 

 Sagsnr: 08/11037 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jale 

 Besl. komp: ØU/BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 29. oktober 2008 Side 29 af 30 

 

 

15.   Anmodning om redegørelse for personalesag 

 

 

 Person sag 

 Sagsnr: 08/13256 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: 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 
   

 

 
 


