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1.   Forslag til Lokalplan FRE.16.05.01 erhvervsområde ved 

Koldenåvej i Frederikshavn samt forslag til tillæg nr. 33 til 

kommuneplanen 

 

Sagsfremstilling 

Med henblik på at skabe mulighed for et nyt erhvervsområde til virksomheder 

indenfor klasserne 2, 3 og 4 jfr. Miljøministeriets "Håndbog om miljø og 

planlægning", det vil sige virksomheder der kun giver anledning til en mindre 

påvirkning af omgivelserne, fremlægger Teknisk Forvaltning forslag til lokalplan for 

et ca. 10 ha stort område mellem Vendsysselvej og Koldenåvej i den nordvestl ige 

del af Frederikshavn.  

  

Frederikshavn Kommune ejer en del af området. En af erhvervsområdets private 

grundejere ønsker at etablere en erhvervspark i området.  

  

Vendsysselvej er i trafikplanen tiltænkt en mere betydende rolle end den har i dag. 

En del af den trafik der i dag kører på Hjørringvej/Nørregade skal ad åre ledes ad 

Vendsysselvej/Knivholtvej. Af hensyn til trafiksikkerheden foreslås det derfor i 

lokalplanen, at der etableres en adgangsvej fra Vendsysselvej til erhvervsområdet 

hvorfra der efterfølgende etableres adgang til områdets virksomheder. I forbindelse 

med etablering af erhvervsområdet bør der, af hensyn til trafiksikkerheden på 

Vendsysselvej, etableres kanaliseringsanlæg her.  

  

For aktivt at tilføre erhvervsområdet kvaliteter og regulere erhvervsområdets udtryk 

mod Vendsysselvej foreslås det i lokalplanen, at Frederikshavn Kommune, som en 

del af byggemodningen, etablerer et græsareal og en træbeplantning nærmest 

Vendsysselvej. Der foreslås også en træbeplantning langs områdets overordnede 

veje. For at skærme aktiviteterne i ferie- og fritidsområdet (Palm City) umiddelbart 

nord for jernbanen fra aktiviteterne i erhvervsområdet foreslås et beplantningsbælte 

langs Koldenåvej. Et sammenhængende beplantningsbælte langs Lerbæk er en 

forudsætning for få reduceret å-beskyttelseslinien.  

  

Lokalplanens afgrænsning mod øst er en anden end den afgrænsning af 

erhvervsområdet, der fremgår af kommuneplanen. Det hænger sammen med, at 

arealet øst for erhvervsområdet har været reserveret til en omfartsvej. Det er 

besluttet, at omfartsvejen ikke skal etableres. Det giver mulighed for en mere 

hensigtsmæssig afgrænsning af erhvervsområdet mod øst. På den baggrund 

følges forslaget til lokalplanen af et forslag til tillæg nr. 33 til kommuneplanen, hvori 

erhvervsområdet udvides. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at forslagene fremsendes til byrådet med henblik på 

godkendelse som forslag og efterfølgende offentlig fremlæggelse.  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. november 2008 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 00/1069 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. november 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Birthe Marie Pilgaard.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 19. november 2008  

Godkendt.  

 

Fraværende: Inger Støtt 

 

Bilag 

Forslag til Lokalplan FRE. 16.05.01 Koldenå erhverv (dok.nr.560116/08) 
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2.   Forslag til Lokalplan SAE.4.109.0 Strandgården, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget omfatter et 14,9 ha stort sommerhusområde beliggende ca. 2 

km nord for Sæby Havn. Området afgrænses mod nord af et nyt boligområde 

Sæby Strand, mod øst af Kattegat, mod syd af andre sommerhusområder og mod 

vest af Nordre Strandvej. Lokalplanforslaget er udarbejdet på foranledning af 

sommerhusforeningen Strandgården til erstatning for en sommerhusdeklaration fra 

1964 for området. 

  

Sommerhusdeklarationen har dannet baggrund for udstykning og bebyggelse af 

området. Området er stort set fuldt udbygget, men mange sommerhuse er af ældre 

dato. Der foregår derfor en del renovering og udskiftning af de ældre huse i disse 

år. For at følge med tidens krav til nybyggeri og sikre, at udsigtsmulighederne ikke 

forringes, er det besluttet at udarbejde nærværende lokalplanforslag til erstatning af 

deklarationen.  

  

Den eneste egentlige ændring i forhold til deklarationen er en opstramning af 

bebyggelsens placering i forhold til udsigtslinjerne, og at der i lokalplanforslaget er 

der stillet krav om at ny bebyggelse inden for området skal opføres som 

lavenergibebyggelse klasse 1 efter bygningsreglementets bestemmelser herom.  

  

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i 

henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en 

miljøvurdering af forslaget.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanforslaget sendes i offentlig debat. 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. november 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. november 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Birthe Marie Pilgaard  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 19. november 2008  

Godkendt.  

Fraværende: Inger Støtt 

 

Bilag 

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan SAE.4.109.0 Strandgården, Sæby (dok.nr.560717/08) 

Bilag 2 - Tidligere beslutninger fra Plan- og Miljøudvalgets møder den 2. september 2008 og 8. april 

2008 (dok.nr.544909/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2404 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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3.   Ansøgning fra Boligselskabet Nordjylland om tilladelse til 

salg af almene boliger 

 

Sagsfremstilling 

Boligselskabet Nordjylland søger om tilladelse til salg af 29 almene familieboliger i 

boligselskabets afdeling 50, der omfatter boliger i Frederikshavn Kommune, med 

baggrund i betydelige udlejningsproblemer.  

  

Udlejningsproblemerne er primært i de mindre bysamfund i den tidligere Sæby 

Kommune.  

  

En foreløbig opgørelse af det samlede lejetab for 2007 viser 988.000 kr. svarende 

til 3.922 kr. pr. lejemål. Der har været stigende lejetab gennem en årrække.  

  

På denne baggrund ansøges om tilladelse til afhændelse af boliger således:  

  

       4 boliger i Voerså 

       5 boliger i Dybvad / Skæve 

       6 boliger i Præstbro 

       6 boliger i Hørby 

       8 boliger i Thorshøj  

  

Boligerne vil først blive søgt afhændet efter at genudlejning er forsøgt.  

  

Det er boligselskabets opfattelse, at der fortsat vil være efterspørgsel efter almene 

boliger i Hørby, Præstbro, Dybvad og Voerså. Der er således alene tale om en 

reduktion i antallet af almene boliger i disse byer.  

  

Boligselskabet vurderer, at udlejningsstimulerende tiltag såsom renoveringer, 

boligsammenlægninger, miljøforbedringer mv. ikke vil have nogen mærkbar effekt, 

idet det er vigende efterspørgsel, der er det altovervejende problem.  

  

Det er oplyst, at boligselskabet på samme vis har søgt og fået tilladelse til salg af 

almene boliger med udlejningsproblemer i Hjørring og Brønderslev Kommuner.  

  

Afhændelse af en almen boligorganisations ejendomme skal i henhold til § 27, stk. 

1, i Lov om almene boliger mv., godkendes af kommunalbestyrelsen. Salg skal 

endvidere godkendes af Velfærdsministeriet, der forinden indhenter udtalelse fra 

Landsbyggefonden.  

  

Køberen af ejendommene skal indtræde i samtlige rettigheder og forpligtelser, der 

er gældende overfor eventuelle nuværende lejere, hvilket indebærer, at lejere 

fortsætter på de almene vilkår, der aktuelt gælder for lejeforholdet, jfr. § 8 i Lov om 

leje af almene boliger.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/13172 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Ejendommene er af lokal valuar vurderet til en salgspris på samlet 5.840.000 kr. 

Restgæld på realkreditlån udgør 2.527.000 kr. 

  

Boligselskabet Nordjylland indestår for, at salget ikke vil medføre udgifter/tab for 

Frederikshavn Kommune. Kommunale garantier/regarantier for realkreditlån vil ikke 

blive effektueret.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der, med 

baggrund i permanente udlejningsvanskeligheder, meddeles tilladelse til salg af 29 

almene familieboliger som ansøgt, under forudsætning af Velfærdsministeriets 

godkendelse. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. november 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Birthe Marie Pilgaard  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 19. november 2008  

Godkendt.  

 

Fraværende: Inger Støtt 
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4.   Årsregnskab 2007-2008 for legatet Bombebøssen i 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for legatet Bombebøssen i Frederikshavn fremsender til byrådets 

orientering regnskab for perioden 1. april 2007 til 31. marts 2008.  

  

Årsregnskabet er godkendt af legatbestyrelsen den 3. juli 2008. Årsregnskabet er 

revideret af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ernst & Young og har ikke givet 

anledning til forbehold. 

  

Af årets overskud på 35.516,45 kr. + overført overskud fra forrige år på 8.615,52 

kr., er der uddelt 18 legatportioner á 2.000 kr., i alt 36.000 kr., og der er tillagt 

193,07 kr. til legatets bundne kapital. Årets resultat udgør herefter 7.938,90 kr., 

som overføres til næste år. 

  

Legatets kapital udgør pr. 31. marts 2007 i alt 750.962,28 kr.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

årsregnskabet tages til efterretning.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. november 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Birthe Marie Pilgaard  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 19. november 2008 

Til efterretning.  

 

Fraværende: Inger Støtt 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10274 

 Forvaltning: CTF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 19. november 2008 Side 10 af 31 

 

 

5.   Godkendelse af vedtægter for Nordjyllands Kystmuseum 

 

Sagsfremstilling 

De tre kulturhistoriske museer i Frederikshavn Kommune (Skagen By- og 

Egnsmuseum, Bangsbo Museum og Arkiv samt Sæby Museum og Arkiv) har 

opnået enighed om et fælles grundlag for fusion af museerne som et 

statsanerkendt kultuhistorisk museum under navnet Nordjyllands Kystmuseum. 

Fusionen planlægges gennemført pr. 1. januar 2009.  

  

Museet er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune med adressen Dronning 

Margrethes Vej 6, Frederikshavn og har tre afdelinger: Skagen By- og 

Egnsmuseum, Bangsbo Museum og Arkiv samt Sæby Museum og Arkiv.  

  

Museets øverste organ er en bestyrelse på 11 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra 

hver af museerne samt et medlem udpeget blandt de lønansatte. Endvidere skal 

der efterfølgende udpeges 2 medlemmer fra Erhvervs - og Turismeudvalget samt 

fra Frederikshavn Byråd. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift og ansætter 

selv den daglige ledelse som består af museets leder og afdelingslederne.     

  

Fusionen har til formål at koordinere og optimere driften på de tre kulturhistoriske 

museer, således at de er bedre rustede til at imødekomme de skærpede krav på 

kulturarvsområdet. Ved fusionen opnås en bedre udnyttelse af de kommunale 

driftstilskud, og museerne vil få styrke til at håndtere den komplicerede 

projektøkonomi, som præger museumsområdet i dag. Endvidere vil fusionen styrke 

det faglige miljø på museerne, og Nordjyllands Kystmuseum vil blive en konstruktiv 

kraft i formidlingen af de kulturelle træk, som forbinder Ny Frederikshavn Kommune 

på tværs af de gamle kommunegrænser. Endelig vil fusionen gøre Nordjyllands 

Kystmuseum til en af de vægtigste kulturarvsinstitutioner i Region Nordjylland.  

  

Det fælles grundlag har foreløbig manifesteret sig i et vedtægtsudkast, som 

fremsendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Vedtægterne er endvidere 

sendt til udtalelse hos Kulturarvsstyrelsen.  

  

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 05-11-2008. 

Nordjyllands Kystmuseum fremsender den 22. oktober nyt udkast til vedtægter for 

Nordjyllands Kystmuseum.  

  

Der er forslag til ændringer i tekst i § 4.1, § 7 og § 8 i tidligere udkast til vedtægter 

for Nordjyllands Kystmuseum, behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 

2008: 

  

Tidligere tekst § 4.1 Museets ansvarsområde er Frederikshavn Kommunes 

historie med særskilt henblik på kystkulturen. Museet har fiskerihistorie, 

søfartshistorie, købstadshistorie, herregårdshistorie, besættelsestid, skolehistorie 

og turisthistorie som særligt fagligt indsatsområde. Desuden marinarkæologisk 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7305 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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ansvar i Region Nordjylland (tidligere Nordjyllands Amt).  

   

Nyt forslag til tekst i § 4.1  Ændringerne er fremhævet og med kursiv skrift.  

  

§ 4.1 Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Frederikshavn 

Kommune. Museet har fiskerihistorie, søfartshistorie, købstadshistorie, 

herregårdshistorie, besættelsestid, skolehistorie og turisthistorie som særligt fagligt 

indsatsområde. Desuden marinarkæologisk ansvar i det tidligere Nordjyllands 

Amt.  Udgår: med særskilt henblik på kystkulturen.   

  

Tekst i § 7 i tidligere udkast behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 

2008:  

7.1 Museets øverste organ er bestyrelsen som består af 11 medlemmer  

7.1.1 Frederikshavn Byråd udpeger 2 medlemmer fra dets midte for en kommunal 

valgperiode. 

7.1.2 Bestyrelserne for Bangsbo Museum, Sæby Museum  og Skagen By- og 

Egnsmuseum udpeger blandt deres midte hver 2 medlemmer plus  1 suppleant. 

Medlemmerne udpeges for en periode af 2 år af gangen.  

7.1.3 Blandt museets lønansatte udpeges  1 medlem af deres midte. 

7.1.4 Erhvervs- og turismeudvalget udpeger 2 medlemmer 

7.2 Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig selv med formand og næstformand 

7.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når 

mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede 

7.4 Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året 

7.5 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg 

7.6 Forretningsudvalget kan selv fastsætte sin forretningsorden, der skal godkendes 

af bestyrelsen 

  

Nyt forslag pr. 22-10-2008 til § 7. Ændringer i forhold til tidligere tekst er anført med 

"fed" og "kursiv" skrift. 

7.1 Museets øverste organ er bestyrelsen som består af 10 medlemmer  

7.1.1 Frederikshavn kommunes byråd udpeger 2 medlemmer fra dets midte samt en 

repræsentant for erhvervs- og turismeområdet for en kommunal valgperiode 

7.1.2 Frederikshavn Museumsforening, Sæby Museums Forening og Skagen By- 

og Egnsmuseums Venner udpeger blandt deres midte hver 2 medlemmer 

plus en suppleant.  

Medlemmerne udpeges for en periode af 2 år af gangen. Ved første valg 

udpeges af hver forening et medlem for 1 år og 1 for 2 år. Herefter udpeges 

for 2 år.  

7.1.3 Blandt museets medarbejdere udpeges ét medlem af deres midte for en 

periode på 2 år ad gangen 

7.1.4 slettes 

7.2 Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig selv med formand og næstformand 

7.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når 

mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende 

7.4 Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året 

7.5 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg 

7.6 Forretningsudvalget kan selv fastsætte sin forretningsorden, der skal godkendes 

af bestyrelsen 
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Forskelligheder og supplementer til tidligere fremsendt forslag er oplistet nedenfor:  

  

Forslag behandlet 13-08-2008                               Nye forslag 05-11-2008 

§ 7.1 Bestyrelse på 11 medlemmer Bestyrelse på 10 medlemmer 

§ 7.1.1 Frederikshavn Byrådudpeger 

blandt deres midte 2 medlemmer 

Som tidligere, men suppleret med 1 

repræsentant for erhvervs- og 

turismeområdet.  

§ 7.1.2 Bestyrelserne for Bangsbo 

Museum, Sæby Museum og Skagen By- 

og Egnsmuseum udpeger blandt deres 

midte hver 2 medlemmer plus en 

suppleant. Medlemmerne udpeges for en 

periode af 2 år af gangen.  

Det er Frederikshavn Museumsforening, 

Sæby Museums Forening og Skagen By- 

og Egnsmuseums Venner der udpeger 2 

medlemmer plus en suppleant blandt deres 

midte.  

Valgperiode uændret 2 år, men ved første 

valg udpeges af hver forening 1medlem for 

1 år og 1 for 2 år. Herefter udpeges for 2 år 

ad gangen. 

§ 7.1.3 Blandt museets lønansatte 

udpeges 1 medlem af deres midte. 

Blandt museets lønansatte er præciseret 

som ”medarbejdere”.  Suppleret med 

periode på 2 år ad gangen 

§ 7.1.4 Erhvervs- og Turismeudvalget 

udpeger 2 medlemmer 

Slettet 

§ 7.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden og er beslutningsdygtig, 

når mindst halvdelen af dens medlemmer 

er til stede 

Suppleret med, at i tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende 

  

§ 7.1.5 – 7.2 – 7.4 – 7.5 – 7.6 er fastholdt i henhold til tidligere fremsendte udkast til 

vedtægter for Nordjyllands Kystmuseum.   

  

Tidligere tekst i § 8.3  

Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse, som består af museets leder og 

afdelingslederne. Museets ledelse forestår den daglige drift i heltidsstillinger.  

  

Nyt forslag til tekst i § 8.3 

Bestyrelsen ansætter den daglige leder og afdelingslederne.  Udgår: Museets 

ledelse forestår den daglige drift i heltidsstillinger. 

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Fusionen er i princippet udgiftsneutral, men den nye organisation kan på et 

tidspunkt medføre en øget udgift.   

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller 13. august 2008, at Kultur - og 

Fritidsudvalget anbefaler udkast til vedtægter for Nordjyllands Kystmuseum overfor 

byrådet. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2008 

Sagen genoptages. Udvalget ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger 2 
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medlemmer til bestyrelsen i stedet for Byrådet og Erhvervs - og Turismeudvalget, jf. 

§ 7 i forslaget til vedtægter.  

 

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget den 05-11-2008 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller 5. november 2008, at Kultur- og 

Fritidsudvalget anbefaler udkast til vedtægter dateret 22. oktober 2008 for 

Nordjyllands Kystmuseum overfor byrådet. 

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2008 

Indstilles godkendt.  

  

Fraværende: Jytte Schaltz og Ole Rørbæk Jensen 

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 19. november 2008  

Godkendt.  

 

Fraværende: Inger Støtt 

 

Bilag 

Forslag til vedtægter version af 22.oktober 2008 - Nordjyllands Kystmuseum  (dok.nr.561040/08) 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 19. november 2008 Side 14 af 31 

 

 

6.   Godkendelse af vedtægter for Fonden "Gården", Aalbæk 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd besluttede i møde den 28. maj 2008 at overtage Fonden 

Gården. En del af beslutningen var, at der skulle reserveres 600.000 kr. af fondens 

nettoformue til oprettelse af en fond til dækning af rejseaktiviteter og lignende for 

børn, der er indskrevet på Gården.  

  

På baggrund af beslutningen har Børne- og Kulturforvaltningen bedt et 

advokatfirma med tidligere tilknytning til Fonden Gården om at udarbejde udkast til 

vedtægter. Udkast til vedtægter er efterfølgende gennemgået af Børne- og 

Kulturforvaltningen og Økonomiafdelingen og kommentarer er indarbejdet i forslag 

til vedtægter.  

  

Det er Økonomiafdelingens opfattelse, at der samlet er 610.000 kr. til rådighed for 

fonden, hvoraf de 10.000 kr. udgør fondens grundkapital, udskilt fra stifters 

rådighed.  

 

Indstilling 

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

vedtægter til Byrådets godkendelse.  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008  

Godkendt.  

  

Fraværende: Knud Hjørnholm 

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 19. november 2008  

Godkendt.  

Fraværende: Inger Støtt 

 

Bilag 

Udkast til vedtægter fond på 600.000 til indskrevne på institutioen Gården (dok.nr.564375/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5997 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: biam 

 Besl. komp: BUU/BR 
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7.   Udpegning af 2 repræsentanter til Sundhedsråd 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd har valgt at godkende Frederikshavn Kommunes 

Sundhedspolitik samt godkende den fremlagte implementeringsstrategi for 

sundhedspolitikken. 

  

I henhold til politik og strategi skal der nedsættes et nyt Sundhedsråd i kommunen, 

der blandt andet har til formål at fungere som rådgivende organ for byrådet i 

sundhedsanliggender samt bidrage til at sikre sammenhæng og samarbejde i 

sundhedsindsatsen på tværs af foreningsliv, erhvervsliv m.v.       

Sundhedsrådets opgaver vil blandt andet bestå i, at 

  

       fremme indsatsen for forebyggelse og sundhedsfremme i Frederikshavn 

Kommune 

       forstærke indsatsen med at fremme social lighed i sundhed  

       holde fokus på og foreslå nye mål for sundhedsindsatsen  

       styrke sammenspillet/samarbejdet mellem interessenter på 

sundhedsområdet og fungere som bindeled mellem borger og kommune  

  

Sundhedsrådet kommer til at bestå af 13 medlemmer og sammensættes med to 

repræsentanter fra Frederikshavn Byråd samt ét medlem fra henholdsvis det 

frivillige foreningsliv, patientorganisationer, boligforeningerne, 

sundhedsprofessionelle, erhvervsliv, skolebestyrelser, ældre-, handicap-, 

integrations- og lokale beskæftigelsesråd samt distriktsudvalget.  

  

Det er intentionen, at Sundhedsrådet skal konstitueres på et fælles opstartsmøde. 

Her vil medlemmerne blive informeret om formålet med rådets oprettelse samt om 

de opgaver, som rådet skal varetage. 

  

Sundhedsudvalget har på et møde den 7. oktober 2008 besluttet at indstille Jytte 

Schaltz og Per Nilsson til at repræsentere Frederikshavn Byråd i det kommende 

Sundhedsråd.  

 

Indstilling 

Sundhedsudvalget indstiller, at Jytte Schaltz og Per Nilsson repræsenterer 

Frederikshavn Byråd i det kommende Sundhedsråd.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 19. november 2008  

Godkendt.  

 

Fraværende: Inger Støtt 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7691 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: SUU/BR 
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8.   Forstærket indsats overfor gravide alkoholmisbrugere 

 

Sagsfremstilling 

Den 1. juli 2007 trådte sundhedslovens regler (§ 141a-g) om tilbageholdelse af 

gravide alkoholmisbrugere i behandling i kraft, jf. lov nr. 511 af 6. juni 2007. Loven 

giver kommunerne mulighed for at give et tilbud i form af en kontrakt til gravide 

alkoholmisbrugere om at kunne blive tvangstilbageholdt i en kort periode. Formålet 

er at forhindre, at den gravide kvinde ved indtagelse af alkohol volder skade på 

fostret.  

  

En betingelse for at anvende tilbageholdelsesordningen er, at der er truffet en 

beslutning herom i byrådet.  

  

Ifølge loven kan der i et behandlingsforløb, hvor der er indgået kontrakt om 

tilbageholdelse med samtykke, ske tilbageholdelse, når der er en begrundet 

formodning om, at den gravide alkoholmisbruger vil afbryde den aftalte behandling, 

og det vil være uforsvarligt ikke at tilbageholde den pågældende, fordi:  

  

a)    den gravide alkoholmisbruger frembyder nærliggende fare for at skade 

fostret  

b)    udsigten til ophøret af misbruget eller en betydelig afgørende bedring af 

tilstanden ellers vil blive væsentligt forringet, eller  

c)    den gravide alkoholmisbruger frembyder nærliggende og væsentlig fare for 

sig selv 

  

Tilbageholdelse kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger er 

utilstrækkelige. Kontrakten om behandling med mulighed for tilbageholdelse kan 

opsiges af den gravide, når ovenstående betingelser ikke er opfyldt.  

  

I forhold til gravide misbrugere generelt samarbejder Frederikshavn Kommune med 

Region Nordjyllands Baggrundsteam. Baggrundsteamet består af læger, 

jordmødre, socialrådgivere, misbrugsbehandler og sygeplejersker, som kan 

varetage udredning, planlægning af foranstaltninger og koordinering af samarbejdet 

mellem de forskellige relevante instanser.  

  

Senest 1. oktober 2008 skal kommunalbestyrelsen i henhold til bekendtgørelsen 

om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling oplyse over for 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, om der er truffet beslutning om at 

anvende lovens bestemmelser og på hvilke institutioner. Herefter indberettes 1 

gang årligt.  

  

Region Nordjyllands ansøgning om satspuljemidler 

Som led i udmøntningen af satspuljemidlerne på sundhedsområdet 2007-2010 er 

der afsat midler til at udvikle og afprøve metoder til tidlig opsporing af gravide 

alkoholmisbrugere med henblik på, at kvinden tager imod behandling og fastholdes 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9655 

 Forvaltning: ssaf 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU/BR 
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i denne.  Puljen støtter bl.a. forsøgsprojekter med tilbageholdelse af gravide 

alkoholmisbrugere. Projektperioden løber fra 2009 til og med 2011. Den 

Administrative Styregruppe i Region Nordjylland godkendte i den forbindelse i juni 

2007, at Region Nordjylland på vegne af og i samarbejde med kommunerne i 

regionen ansøgte om midler til etablering af døgnbehandling til gravide misbrugere 

med mulighed for tilbageholdelse. 

  

Hvis Region Nordjyllands projektansøgning skal omfatte muligheden for 

tilbageholdelse i behandlingen, skal ansøgningen om projektpuljen in deholde 

dokumentation for, at der er én eller flere nordjyske kommunalbestyrelser, som har 

truffet afgørelse om/overvejer at udføre forsøg med tilbageholdelse af gravide 

alkoholmisbrugere. Derfor har Region Nordjylland i brev af 2. juli 2008 forespurgt 

de nordjyske kommuner om status i forbindelse med beslutningsprocessen omkring 

§ 141a.  

  

Region Nordjyllands Misbrugscenter har beskrevet et landsdækkende 

døgnbehandlingstilbud til gravide misbrugere, som kan rumme opgaven med 

tvangstilbageholdelse i henhold til Sundhedslovens § 141b. Der påtænkes et nyt 

selvstændigt tilbud på døgnafdelingen i Vrå, hvor der i det allerede eksisterende 

byggeri er plads til at rumme fem kvinder. Behandlingen varetages i samarbejde 

med Baggrundsteamet, som tilknyttes tilbuddet som specialkonsulenter og 

sparringspartnere, både i forhold til indholdsdelen på tilbuddet og konkret i forhold 

til hver enkelt sag.  

  

Forvaltningen vurderer, med tanke på de dokumenterede risici for alvorlige skader 

på fostre af alkoholmisbrugende mødre, at muligheden for tilbageholdelse bør 

anvendes. Det er dog vigtigt, at der er mulighed for at tilbageholdelsen kan ske 

indenfor en rimelig geografisk afstand. Dette er afhængigt af, om Region 

Nordjylland får midler fra SATS-puljen til etablering af tilbuddet.    

 

Indstilling 

Det anbefales til byrådets godkendelse, at 

  

-         tilbageholdelsesordningen for gravide alkoholmisbrugere, Sundhedslovens 

§141a, besluttes anvendt i Frederikshavn Kommune, for så vidt  at der 

etableres et tilbud i regi af Misbrugscenter Nord, Region Nordjylland  

-         Frederikshavn Kommune tilkendegiver overfor Region Nordjylland, at vi 

overvejer at udføre forsøg med tilbageholdelse af gravide 

alkoholmisbrugere i det omfang, kommunen bliver bekendt med kvinder i 

denne målgruppe 

 

Beslutning - Socialudvalget den 10. september 2008  

Godkendt som indstillet. 

  

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

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 19. november 2008  

Godkendt. Ordningen evalueres efter 1 år.  
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Fraværende: Inger Støtt 

 

Bilag 

Bilag 1 - Brev fra regionen vedrørende forstærket indsats overfor gravide 

alkoholmisbrugere.pdf  (dok.nr.544421/08) 

Bilag 2 - Brev om alkoholbehandling - kommunerne.pdf (dok.nr.544341/08) 
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9.   Frigivelse af anlægsmidler til implementering af ny 

skolestruktur. 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af budget 2008 er det besluttet at gennemføre den store plan, der 

blandt andet vedrører udmøntningen af ny skolestruktur og helhedsplan for Arena 

Nord, herunder opførelse af ny idrætshal til brug for den ny skole.  

  

I Frederikshavn Kommunes budget 2008 er der på investeringsoversigten afsat 

anlægsmidler til gennemførelse af planerne. 

  

Det fremgår af investeringsoversigten, at der i 2008 er et budget på 22.995 mio. kr. 

til opgradering af skoler (jf. bygningsatlas). Heraf er 14.195 mio. kr. udskudt til 

2009, og der er tidligere frigivet 1,8 mio. kr. til projektopstart,  primært projekt 

forankring og rådgivning m.v. Derved er der et korrigeret anlægsbudget på 7,0 mio. 

kr. i 2008.  

  

Der skal gøres opmærksom på, at opgradering er en del af den samlede 

skolestrukturplan og opgraderingen skal derfor ses i sammenhæng med såvel   

 bygning af den ny skole inkl. specialklasser  

 investering i Sæby skoler  

 etablering af 10. klasse center  

 snitflader til helhedsplan for Arena Nord    

Der ansøges således om frigivelse af 4,0 mio. kr. dækning af udgifter til bl.a. 

bygherrerådgivning, arkitekter samt diverse følgeudgifter.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Tværfaglig Politisk Styregruppe, Børne - 

og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 4,0 mio. 

kr. af den samlede korrigerede anlægssum for 2008 på 7,0 mio. kr.  

 

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + 

skolestruktur den 21. oktober 2008 

Godkendt.  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2008  

Anbefales. 

  

Fraværende: Knud Hjørnholm 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. november 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1183 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 19. november 2008 Side 20 af 31 

 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Birthe Marie Pilgaard  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 19. november 2008  

Godkendt.  

 

Fraværende: Inger Støtt 
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10.   Budgetopfølgning pr. 30. september 2008 for hele 

kommunen 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til den af byrådet vedtagne budgetopfølgningsprocedure, skal der 3 

gange årligt forelægges en budgetopfølgning for byrådet.  

  

Hvert enkelt udvalg har foretaget en budgetopfølgning for eget udvalgsområde. 

Forvaltningernes indstillinger og udvalgenes beslutninger fremgår ligeledes af 

materialet. Som afslutning i budgetopfølgningen findes Direktionens 

sammenfattende kommentarer. 

  

På Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2008 fremlagde Direktionen tiltag, der 

havde til formål at sikre overholdelse af servicerammen og overholdelse af det 

korrigerede budget. Det drejede sig blandt andet om flytning af udgifter fra drift til 

anlæg, samt udskydelse af overførslerne fra 2007 til 2009. Denne plan blev 

vedtaget af byrådet den 25. juni 2008 under behandling af pkt. 12 "Socialudvalgets 

udgiftsreduktion 2008". Disse tiltag er indarbejdet i budgetopfølgningen, både i 

korrigeret budget og forventet regnskab. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

budgetopfølgningen pr. 30. september 2008 godkendes. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. november 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Birthe Marie Pilgaard  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 19. november 2008 

Godkendt.  

 

Fraværende: Inger Støtt 

 

Bilag 

Byrådets kvartalvise budgetopfølgning pr. 30.09.08 (dok.nr.564290/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2585 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: BJFR 

 Besl. komp: ØU/BR 
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11.   Eventuelt salg af andelsbolig Sdr. Havnevej 50C, Ålbæk 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/13695 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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12.   Eventuelt salg af C.S. Møllers Vej 2, Skagen 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/13551 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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13.   Eventuelt salg af C.S. Møllers Vej 4, Skagen 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/13553 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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14.   Eventuelt salg Sct. Laurentii Vej 18, Skagen 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/13557 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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15.   Eventuelt salg af Tuenvej 72 A, Elling 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/9516 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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16.   Eventuelt salg af Grønlandsvej 24, Frederikshavn 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/9517 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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17.   Eventuelt salg af Kildemarken 2, Sæby 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/9519 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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18.   Ansættelse af Sundheds- og Handicapchef 

 

 

 Person sag 

 Sagsnr: 08/13932 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: ØU/BR 
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19.   Valg af 1 medlem samt 1 personlig stedfortræder til 

Hegnsynet 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet valgte den 27. juni 2006 Lars Kornevald som formand for Hegnsynet og 

Anker Pedersen som stedfortræder.  

  

Anker Pedersen har siden sommeren 2008 fungeret som konstitueret formand for 

Hegnsynet, men må stoppe på grund af alder. Jf. lov om hegn kan ingen, der har 

opnået en alder af 70 år beskikkes som synsmand. 

  

Hegnsynet i Frederikshavn Kommune består af 3 medlemmer. Mindst 1 medlem 

skal være plantningskyndigt og 1 medlem være bygningskyndigt. Der er desuden 

valgt 3 stedfortrædere.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem samt 1 stedfortræder.  

 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 19. november 2008  

Niels Chr. Larsen valgt som medlem, og Per Hjortnæs valgt som personl ig 

stedfortræder for Niels Chr. Larsen.  

 

Fraværende: Inger Støtt 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/3595 

 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 
   

 

 
 


