
Referat Frederikshavn Byråd 

Ordinært møde 

Dato  24. januar 2007

Tid  19:00

Sted  Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal)

NB. 

Fraværende Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud
Medlemmer   Erik Sørensen (A) 

Hans Jørgen Kaptain (V) 
Bjarne Kvist (A) 
Hans Rex Christensen (V) 
Birgit S. Hansen (A) 
Knud Hjørnholm (A) 
Jens Ole Jensen (V) 
Brian Pedersen (F) 
John Christensen (V) 
Ole Rørbæk Jensen (T) 
Irene Hjortshøj (A) 
Birthe Marige Pilgaard (A) 
Paul Rode Andersen (F) 
Inger Støtt (V) 
Peter Nielsen (C) 
Jørn Larsen (A) 

Lars M. Møller (V) 
Bruno Müller (A) 
Steen Jørgensen (T) 
Anders Gram Mikkelsen (A) 
Anders Starberg Pedersen (A) 
Frode Thule Jensen (V) 
Jens Hedegaard Kristensen (U) 
Steen Jensen (A) 
Anders Broholm (V) 
Hanne Welander (A) 
Palle Thomsen (A) 
Søren Visti Jensen (F) 
Mogens Brag (V) 
Jytte Schaltz (A) 
Per Nilsson (V) 
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1. Forslag om afholdelse af folkeafstemning vedr. 
placering af kulturhus i Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 565572 
  
Besl.komp: BR Den socialdemokratiske gruppe i Frederikshavn Byråd har fremsat forslag 

om en vejledende folkeafstemning vedr. placering af kulturhus i Skagen: 
  
”Der har gennem de seneste år været arbejdet med etablering af kulturhus 
i Skagen, og den 23. september 2006 anmodede Frederikshavn 
Sammenlægningsudvalg Skagen Byråd om at udskrive en folkeafstemning 
om placeringen af kulturhus i Skagen. Imidlertid kunne der ikke opnås 
enighed i Skagen Kommunes økonomiudvalg om folkeafstemningens 
indhold, og man besluttede derfor, at der ikke skulle afholdes 
folkeafstemning i Skagen Kommunes levetid. 
  
Den socialdemokratiske gruppe i Frederikshavn Byråd stiller derfor forslag 
om, at der snarest afholdes vejledende folkeafstemning om placeringen af 
kulturhus i Skagen. Vi foreslår, at kulturhuset placeres enten i 
Kappelborgskolens bygninger eller på skolemarken på Chr. X’s Vej i 
Skagen. Vi foreslår endvidere, at det er de stemmeberettigede vælgere i 
den tidligere Skagen Kommunes geografiske område, der kan stemme.” 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Paul Rode Andersen ønskede forslaget til afstemning: 
 
For stemte 19: Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Knud 
Hjørnholm (A), Brian Pedersen (A), Irene Hjortshøj (A), Birthe Marie Pilgaard (A), 
Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Anders Starberg Pedersen (A), 
Steen Jensen (A), Hanne Welander (A), Palle Thomsen (A), Jytte Schaltz (A), 
Peter Nielsen (C), Søren Visti Jensen (F), Paul Rode Andersen (F), Jens 
Hedegaard Kristensen (U), Ole Rørbæk Jensen (T) 
Imod stemte: O 
Hverken for/imod stemte 10: Hans Jørgen Kaptain (V), Hans Rex Christensen (V), 
Jens Ole Jensen (V), John Christensen (V), Lars Møller (V), Frode Thule Jensen 
(V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Per Nilsson (V), Steen Jørgensen (UP) 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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2. Afholdelse af vejledende folkeafstemning vedr. plac ering 
af kulturhus i Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 565123 
Sbh: BRS/aje 
  
Besl.komp: BR 

Sagsfremstilling 
Den socialdemokratiske gruppe i Frederikshavn Byråd har fremsat forslag 
om en vejledende folkeafstemning vedr. placering af kulturhus i Skagen: 
  
”Der har gennem de seneste år været arbejdet med etablering af 
kulturhus i Skagen, og den 23. september 2006 anmodede Frederikshavn 
Sammenlægningsudvalg Skagen Byråd om at udskrive en 
folkeafstemning om placeringen af kulturhus i Skagen. Imidlertid kunne 
der ikke opnås enighed i Skagen Kommunes økonomiudvalg om 
folkeafstemningens indhold, og man besluttede derfor, at der ikke skulle 
afholdes folkeafstemning i Skagen Kommunes levetid. 
  
Den socialdemokratiske gruppe i Frederikshavn Byråd stiller derfor forslag 
om, at der snarest afholdes vejledende folkeafstemning om placeringen af 
kulturhus i Skagen. Vi foreslår, at kulturhuset placeres enten i 
Kappelborgskolens bygninger eller på skolemarken på Chr. X’s Vej i 
Skagen. Vi foreslår endvidere, at det er de stemmeberettigede vælgere i 
den tidligere Skagen Kommunes geografiske område, der kan stemme.” 
  
Byrådssekretariatets bemærkninger 
Den kommunale styrelseslovgivning indeholder ingen bestemmelser om 
kommunale folkeafstemninger, men jf. betænkning 798/1977 har det i 
praksis været antaget, at en kommunalbestyrelse uden lovhjemmel kan 
beslutte at indhente vælgernes tilkendegivelser ved en vejledende 
folkeafstemning. 
Der er dog visse betingelser, der efter ulovbestemte regler skal være 
opfyldt: 
  

•          Det skal være en sag, der ikke angår myndighedsudøvelse 
•          Det skal være et emne, der kan gøres til genstand for 

forhandling i byrådet. 
  
Tilrettelæggelse af afstemningen kan foregå efter tre modeller: 
  
Den formelle model: Her skal reglerne i den kommunale valglov benyttes, 
hvilket bl.a. betyder, at antallet af stemmeberettigede vælgere ikke kan 
afgrænses til fx kun at omfatte de stemmeberettigede vælgere i gl. 
Skagen Kommune. 
Den uformelle model: Her laves en opinionsundersøgelse, som fx kan 
foregå helt eller delvist via internettet. Her kan gruppen af 
stemmeberettigede vælgere indsnævres, fx geografisk ud fra saglige 
kriterier. 
Mellemform: Her kan man vælge at benytte brevstemmeafgivning, hvilket 
så vidt muligt giver den samme retssikkerhed som under den formelle 
model. Dog er ressourceforbruget til forberedelse, afholdelse og 
opgørelse af afstemningen væsentligt mindre end under den formelle 
model. 
  
Såfremt byrådet beslutter, at der skal afholdes en vejledende 
folkeafstemning, anbefaler Byrådssekretariatet, at afstemningen foregår 
som en brevafstemning bl.a. for at holde udgifterne samt det 
personalemæssige ressourceforbrug på et minimum. 
  
Indstilling 
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Kommunaldirektøren sender sagen til behandling i byrådet, såfremt 
byrådet under pkt. 1 beslutter, at der skal afholdes en vejledende 
folkeafstemning vedr. placering af kulturhus i Skagen.  
I givet fald indstilles følgende:  
  

•          Den vejledende folkeafstemning sker som en brevstemning 
•          Opgørelse af afstemningen foregår onsdag den 7. marts 2007 
•          Kommunaldirektøren udpeger det fornødne administrative 

personale til opgørelse af valget 
  

  

Bilag  Fordeling   
1. Udkast til stemmeseddel- lukket BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Forslaget om stemmesedlens udformning kom til afstemning: 
 
For stemte 17: Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Knud 
Hjørnholm (A), Brian Pedersen (A), Irene Hjortshøj (A), Birthe Marie Pilgaard (A), 
Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Anders Starberg Pedersen (A), 
Steen Jensen (A), Hanne Welander (A), Palle Thomsen (A), Jytte Schaltz (A), 
Søren Visti Jensen (F), Paul Rode Andersen (F), Ole Rørbæk Jensen (T) 
Imod stemte 11: Hans Jørgen Kaptain (V), Hans Rex Christensen (V), Jens Ole 
Jensen (V), John Christensen (V), Lars Møller (V), Frode Thule Jensen (V), 
Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Per Nilsson (V), Steen Jørgensen (UP), 
Peter Nielsen (C)  
Hverken for/imod stemte 1: Jens Hedegaard Kristensen (U) 
 
Kommunaldirektørens indstilling godkendt.  

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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3. Starthjælp til flygtninge/indvandrere og kommunens 
mulighed for at kompensere herfor  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 563925 
  
Besl.komp: BR Sagsfremstilling  

SF ved Søren Visti Jensen og Paul Rode Andersen har bedt om at få 
følgende optaget på byrådets dagsorden: 
  
”Siden 1. juli 2002 er nytilkomne flygtninge blevet forsørget af henholdsvis 
starthjælp og introduktionsydelse. Introduktionsydelsen udbetales de første 
3 år, hvorefter flygtninge og familiesammenførte overgår til starthjælp. 
Beløbssatserne for introduktionsydelse og starthjælp er identiske. 
  
Starthjælpen er, afhængig af familiesammensætningen, mindst 35 % 
lavere end kontanthjælpen, som indtil den borgerlige regerings 
magtovertagelse da var den laveste forsørgelsesydelse. Starthjælpen er 
for en enlig 5.638 kr. om måneden (brutto), mens en enlig 
kontanthjælpsmodtager til sammenligning modtager 8.749 kr. (2006-tal). 
Et par med 3 børn på starthjælp modtager 11.698 kr. om måneden, 
medens en tilsvarende familie på kontanthjælp modtager 23.250 kr. 
  
Når boligudgiften er betalt har en flygtning uden børn i gennemsnit 2.382 
kr. til rådighed om måneden. Et par med to børn har 8.561 kr., når man 
medregner børnefamilieydelsen. 
  
Hvis man sammenligner det beløb, som flygtninge/indvandrere har til 
rådighed efter boligudgiften er betalt, med Forbrugerstyrelsens 
standardbudget, som udtrykker ”et rimeligt, almindeligt forbrug”, kommer 
man frem til, at rådighedsbeløbet på starthjælp udgør 32 % af 
standardbudgettet, som er på 7.262 kr. for enlige, og 41 % af 
standardbudgettet for par med to børn, som er på 20.899 kr.   
  
Familier på starthjælp lider afsavn både materielt og socialt. For nogle er 
der tale om at undvære sund og nærende mad, for andre om ikke at have 
råd til tøj og sko. Som altid er børnene de største tabere, fordi de ikke har 
råd til de materielle goder, som deres jævnaldrende har: mobiltelefon, 
cykel, klubmedlemskab, afholde børnefødselsdag m.m. Derved hæmmes 
børnenes integration selvsagt. 
  
For at føje spot til skade har regeringen og Dansk Folkeparti i 2006 indgået 
et nyt flygtnige/indvan-drerfjendsk forlig, som indebærer, at ”Nytilkomne 
indvandreres og flygtninges adgang til kontanthjælp frem for starthjælp 
fremover også kræver ordinær beskæftigelse i 2 ½ år – ud over de 
nuværende krav om ophold de sidste 7 ud af 8 år”. 
  
Det skal ingen hemmelighed være, at vi i SF finder denne behandling af 
etniske minoriteter brutal, umenneskelig, usmagelig og dybt usympatisk. 
  
Kommunerne har imidlertid mulighed for at kompensere de lave 
startydelser for flygtninge/indvandrere ved at dække udgifter til 
enkeltydelser. Det kan være: transport (togkort/buskort), medicin, 
psykolog, briller, tandbehandling, fysioterapi, etablering, 
børnepakke/babypakke. 
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I den gamle Frederikshavn Kommunes Integrationsråd lagde vi ofte ører til, 
hvor svært det var for flygtninge/indvandrerne at få suppleret den lave 
starthjælp p.g.a. en ganske restriktiv fortolkning af loven fra 
sagsbehandlernes side, og det har ført til anker til Det Sociale Nævn. 
  
Vi vil gerne bede om en redegørelse for 
  

•       hvor mange anmodninger om enkeltydelser der har været i de tre 
gamle kommuner i 2005 og 2006 

•       hvor mange afslag der har været 
•       hvilke begrundelser der har været på afslagene 
•       hvor mange afslag der er blevet anket 
•       hvor mange sager Det Sociale Nævn har hjemvist til ny behandling i 

de tre gamle kommuner” 
  
Ændringsforslag fra SF ved Søren Visti Jensen og Paul Rode Andersen: 
”Byrådet opfordrer Arbejdsmarkedsudvalget til at tage spørgsmålet om 
enkeltydelser som kompensation for den lave startydelse op til 
behandling”. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Formandens redegørelse blev taget til efterretning. 
 
Byrådet opfordrer Arbejdsmarkedsudvalget til at tage spørgsmålet om 
enkeltydelser som kompensation for den lave startydelse op til behandling. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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4. Valg af 1 medlem til foreningen Skagen Byfond  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562881 
Sbh: BRS/aje 
  
Besl.komp: BR 

Sagsfremstilling  
Med stemmeret. Jf. § 3 stk. 1 i Vedtægter for Skagen Byfond består 
bestyrelsen af 5 medlemmer - heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 
medlem. 
  
Fondens formål, der gælder for det område, der indtil 1. januar 2007 
udgjorde Skagen Kommune, er at 
  

•       yde støtte, eventuelt som lån eller som tilskud, til bevaring 
(restaurering) eller sikring af arkitektonisk værdifulde ældre huse og 
miljøer 

•       udbrede kendskab til og øge interessen for æstetiske og 
kulturhistoriske værdier ved sikring af værdifulde miljøer og 
bygninger 

•       yde støtte til ændring eller fjernelse af skæmmende 
bygningsdetaljer på ejendomme 

•       præmiere velrestaurerede ejendomme i by og på land, tilbygninger, 
facadeændringer, interniører, nybygninger, bygningsdetaljer og 
lignende 

•       belønne betydningsfuld indsats indenfor bevaringsområdet og/eller 
yde støtte til konsulentbistand indenfor dette 

•       yde støtte til renovering af forretningsfacader og skilte, hvor 
bygningernes oprindelige arkitektur genskabes 

  
Indstilling  
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til fondens bestyrelse. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Bjarne Kvist valgt til bestyrelsen. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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5. Valg af 1 medlem til Fonden Skagen Helse  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562891 
Sbh: BRS/aje 
  
Besl.komp: BR 

Sagsfremstilling  
Med stemmeret. Jf. § 9, stk. 1 i Vedtægter for den erhvervsdrivende fond 
Skagen Helse består bestyrelsen af 5–10 personer – heraf udpeger 
Frederikshavn Byråd 1 medlem. 
  
Fondens overordnede formål er at skabe et forum, der blandt relevante 
partnere inden for helse kan udvikle kommercielle aktiviteter med henblik 
på at styrke dette område i postområde 9990 og 9982 som det primære 
område. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til fondens bestyrelse. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Erik Sørensen valgt til fondens bestyrelse. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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6. Valg af medlemmer til Frederikshavn Integrationsråd  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 494678 
Sbh: AMF/blt 
  
Besl.komp: BR 

Sagsfremstilling  
Efter godkendelsen i sammenlægningsudvalget den 6. og 13. december 
2006 har Frederikshavn Kommune fra Dansk Arbejdsgiverforening 
modtaget en indstilling om at udpege Poul Erik Isaksen som deres 
repræsentant i Integrationsrådet. Fra LO er modtaget en indstilling om at 
udpege Carl Aage Steenfeldt som suppleant for Cai Møller fra LO. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at  

•       Poul Erik Isaksen udpeges som repræsentant for Dansk 
Arbejdsgiverforening  

•       Carl Aage Steenfeldt udpeges som LO’s suppleant  

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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7. Valg af 1 medlem til Klitgården Fonden  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 560492 
Sbh: BRS/aje 
  
Besl.komp: BR 

Sagsfremstilling  
Med stemmeret. Jf. § 6 i Vedtægter for Klitgården Fonden består 
bestyrelsen af 5 medlemmer - heraf udpeger Frederikshavn (Skagen) 
Byråd 1 medlem. 
  
Fondens formål er at eje og drive et refugium for videnskabsmænd og 
kunstnere fra ejendommen Klitgården i Skagen, herunder at give 
beboerne lejlighed til at stifte bekendtskab med Skagens natur, historie og 
kultur og til at gøre studier og høste erfaring som videnskabsmænd og 
kunstnere samt opnå hvile og arbejdsro til gavn for udviklingen af kunst og 
videnskab. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til fondens bestyrelse. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Hanne Welander valgt til fondens bestyrelse. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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8. Valg af 1 medlem til Frederikshavn Gymnasium & HF -
kursus  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 560505 
Sbh: BRS/aje 
  
Besl.komp: BR 

Sagsfremstilling  
Med stemmeret. Jf. § 4, stk. 1 i Vedtægt for Frederikshavn Gymnasium og 
HF-kursus består bestyrelsen af 7 medlemmer - heraf udpeger byrådene i 
regionen i forening 1 medlem. Det er byrådet i Frederikshavn Kommune, 
der som hjemstedskommune for gymnasiet, udpeger et medlem til 
bestyrelsen. 
  
Institutionens formål er i overensstemmelse med dens 
udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser.  
  
Indstilling  
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Erik Sørensen valgt til bestyrelsen. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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9. Revisionsregulativ for Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 563097 
Sbh: CF/hjj 
  
Besl.komp: ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Frederikshavn Byråd skal i henhold til lovgivningen fastsætte nærmere 
regler om revisionen i et revisionsregulativ. 
  
I revisionsregulativet er der bl.a. beskrevet, hvilke områder revisionen skal 
omfatte, revisionens frie adgang til at indhente oplysninger, revisionen af 
årsregnskabet og rapporteringen. 
  
Revisionsregulativet har været sendt til høring i forvaltningerne og er 
udarbejdet i samarbejde med Ernst & Young. 
  
Revisionsregulativet træder i kraft pr. 1. januar 2007 og er gældende fra 
regnskabsåret 2007. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende 
revisionsregulativet, samt at regulativet træder i kraft pr. 1. januar 2007. 
  
Beslutning – Økonomiudvalget den 17. januar 2007  
Fraværende: 
  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070124 pkt 9 B1 Revisionsregulativ for Frederikshavn Kommune, dateret 
11. januar 2007.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Revisionsregulativ for Frederikshavn Kommune, dateret 11. 

januar 2007 
ØU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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10. Garantistillelse for ustøttede, private andelsbolig er i 
Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 448402 
Sbh: TF/gd 
  
Besl.komp: ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Holmsø Huset A/S fik efter ansøgning af Frederikshavn Byråd den 8. 
august 2005 tilsagn om garantistillelse for realkreditlån fra 65-80 % af 
anskaffelsessummen i forbindelse med opførelse af 8 ustøttede, private 
andelsboliger på ejendommen Søndergade 21, Frederikshavn. 
  
Som et af vilkårene for garantitilsagnet stillede byrådet krav om, at skulle 
byggeriet være påbegyndt senest den 1. april 2006. 
  
Da byggeriet ikke var påbegyndt inden den nævnte frist, bortfaldt 
garantitilsagnet, men det blev fornyet i maj 2006 med en betingelse om, at 
byggeriet skulle være påbegyndt senest den 1. december 2006. 
  
Bygherren anmoder nu om, at der gives nyt garantitilsagn, idet man 
oplyser, at man har måttet udarbejde et nyt salgsprospekt, da der viste sig 
uforudsete udgifter vedrørende grunden. 
  
Bygherren forudsætter, at der i første omgang etableres 8 boliger, og at 
der så tillægges boliger i takt med, at de bliver solgt.  
  
Bygherren oplyser, at prisen for et projekt med 8 boliger på i alt 715 m2 
udgør  13.406.250 kr. 
  
Forvaltningens bemærkninger  
Den oprindelige garanti blev – ud over tidsfristen for påbegyndelse af 
byggeriet - stillet på følgende betingelser: 
  

•       Bestemmelserne i lov om almene boliger samt støttede private 
andelsboliger mv. med tilhørende bekendtgørelser er gældende for 
tilsagnet, dog kan boligernes størrelse afvige fra lovens regler 
herom 

•       Mindst 75 % af boligerne skal være solgt inden endeligt tilsagn 
gives 

•       Minimum 60 % af håndværkerarbejderne skal udbydes 
•       Der skal foreligge tilsagn fra realkreditinstitut om finansiering af 

projektet 
•       Der skal foreligge byggetilladelse til projektet 
•       De krav til kvalitet, æstetik og særlig udformning af byggeriet, som 

byrådet stiller til støttede andelsboliger (kvote) skal være opfyldt 
•       Der skal indleveres et skema/notat udvisende projektets hovedtal 

(fordelt på grundudgifter, håndværkerudgifter og omkostninger) samt 
beskrivelse af projektet med angivelse af byggematerialer mv. 

  
Det foreslås, at disse betingelser fortsat skal være gældende for et 
eventuelt tilsagn om garanti. 
Det bemærkes, at da der er tale om en fornyelse af en tidligere stillet 
garanti, er der ikke ved at afgive garantitilsagnet taget stilling til, om andre 
bygherrer i fremtidige sager vil kunne opnå en tilsvarende garanti. Der 
skabes altså ikke ved fornyelsen en praksis for, at garanti kan forventes 
stillet.  
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Indstilling  
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at det 
meddeles ansøgeren, at kommunen fortsat har til hensigt at give tilsagn 
om garantistillelse på de oprindeligt stillede vilkår, forudsat at byggeriet er 
påbegyndt senest den 1. december 2007.  
  
Beslutning – Økonomiudvalget den 17. januar 2007  
Fraværende: 
  
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. 
 
Godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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11. Valg af observatør til Beredskabskommissionen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
Sbh: BRS/aje 
  
Besl.komp: BR 

Sagsfremstilling  
Byrådet udpegede på det konstituerende møde medlemmer til 
Beredskabskommissionen. Efterfølgende har Falck rettet henvendelse, idet 
tillidsmænd og ledere af brandstationerne i henholdsvis Skagen, Ålbæk, 
Østervrå og Sæby har anmodet om at få en observatør/medlem i 
kommissionen.  
Beredskabschef Karsten Thorn anbefaler, at Falck tildeles en post i 
kommissionen som observatør. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at byrådet tildeler Falck en post som observatør i 
Beredskabskommissionen.  

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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12. Godkendelse af vedtægter samt udpegning af 1 medlem  
til Skagen Festival Fond 2006  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 564751 
Sbh: aje 
  
Besl.komp: BR 

Sagsfremstilling  
Skagen Festival Fond 2006 sender forslag til vedtægter til godkendelse i 
Frederikshavn Byråd og anmoder samtidig om, at byrådet udpeger 1 
medlem til bestyrelsen.  
  
Fondens formål er at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge 
hovedsageligt i nærområdet, herunder sport og idræt, spejder- og andre 
fritidsaktiviteter, musik- og teatervirksomhed samt velgørende eller på 
anden måde almennyttige formål i Frederikshavn Kommune. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at byrådet 
  

•            godkender forslag til vedtægter for Skagen Festival Fond 2006 
•            udpeger 1 medlem til fondens bestyrelse 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070124 pkt 12 B1 Vedtægter for Skagen Festivalfond 2006.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Forslag til vedtægter for Skagen Festival 2006 BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Vedtægterne blev godkendt. 
Bjarne Kvist valgt til fondens bestyrelse. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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13. Forslag til lokalplan nr. 10.35.01 for Maigårdsvej 11, 
Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 545725 
Sbh: TF/men 
  
Besl.komp: ØU/BR 

 
Sagsfremstilling  
Byrådet i Frederikshavn Kommune besluttede den 13. februar 2006 at 
godkende salg af ejendommen Maigårdsvej 11, samt at køber skulle sikre 
udarbejdelse af lokalplan for området.  
Køber har efterfølgende i samarbejde med forvaltningen fået udarbejdet et 
forslag til lokalplan, som udlægger området til center og erhvervsformål som 
engroshandel, detailhandelsbutikker med salg af særligt pladskrævende 
varer samt administrations- og servicevirksomheder. 
Byggeriet kan opføres i op til to etager med en maksimal højde på 10,5 m. 
Det samlede butiksareal kan maks. blive 2020 m². I lokalplanforslaget er der 
lagt vægt på en god helhedsvirkning af bebyggelse, facader og skiltning 
mod Maigårdsvej. 
Lokalplanforslaget fremlægges for udvalget med henblik på vedtagelse og 
udsendelse i offentlig debat i 8 uger. 
  
Plan- og Miljøudvalget (gl. Frederikshavn Kommune) har på møde den 19. 
december 2006 tiltrådt teknisk direktørs indstilling til byrådet om, at forslag 
til lokalplan nr. 10.35.01 for Maigårdsvej 11 vedtages og udsendes til 
offentlig debat. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Plan- og Miljøudvalgets 
(gl. Frederikshavn Kommune) indstilling til byrådets godkendelse. 
  
Beslutning – Økonomiudvalget den 17. januar 2007  
Fraværende: 
  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070124 pkt 13 B1 Forslag til lokalplan 10.35.01.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Forslag til lokalplan 10.35.01 ØU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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14. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 10.36.01 - Boliger 
Niels Juels Vej Nord i Frederikshavn og 
kommuneplantillæg nr. 76  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 518692 
Sbh: TF/bc 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling  

Forslag til lokalplan nr. 10.36.01 ”Boliger Niels Juels Vej Nord” i 
Frederikshavn og kommuneplantillæg nr. 76 har været offentliggjort i 
perioden 13. september 2006 - 8. november 2006. Dette har givet anledning 
til 5 skriftlige bemærkninger, som fremgår af vedlagte bemærknings-
/indsigelsesnotat. Bemærkningerne omhandler i hovedtræk: 
  

1)    At der ikke gøres indsigelse fra Nordjyllands Amt 
2)    To naboinstitutioner er positive over for lokalplanen under 

forudsætning af, at institutionerne kan fortsætte deres aktiviteter uden 
begrænsninger 

3)    To virksomheder protesterer, idet de frygter, at anvendelse af 
lokalplanområdet til boligformål vil skærpe miljøkravene til 
virksomhederne og dermed begrænse eller fordyre deres 
udvidelsesmuligheder 

  
Lokalplanen og kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse med 
de i bemærknings-/indsigelsesnotatet beskrevne forslag til ændringer. 
Bemærknings-/indsigelsesnotat vedlægges. 
  
Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg har efter offentlighedsperioden 
været behandlet i gl. Frederikshavn Kommunes Plan- og Miljøudvalg på 
møder den 21. november og 19. december 2006. 
  
Agenda 21 konsekvenser  
Proces: Foretaget. 
Miljøkonsekvenser  
Forebygges med krav om støjafskærmning langs lokalplanområdets 
afgrænsning. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at lokalplan nr. 
10.36.01 og kommuneplantillæg nr. 76 vedtages endeligt med de i 
bemærknings-/indsigelsesnotatet foreslåede ændringer med den tilføjelse 
fra den gl. Frederikshavn Kommunes Plan- og Miljøudvalg om, at 
bebyggelsen skal afskærmes støjmæssigt, således at erhvervsområdets 
lovlige drift kan fortsætte uhindret. 
  
Beslutning – Økonomiudvalget den 17. januar 2007  
Fraværende: 
  
Anbefales til byrådets godkendelse. Peter Nielsen kan tilslutte sig 
lokalplanforslaget under forbehold af, at kraftvarmeværkets nuværende 
støjniveau og yderligere udbygning af værket ikke begrænses af 
lokalplanen. 
  

Bilag  Fordeling  
1. Referat fra Plan- og Miljøudvalgets møde den 19. december 2006 ØU/BR 
1. Notat, dateret 11. december 2006  ØU/BR 
2. Bemærknings-/indsigelsesnotat, dateret november 2006  ØU/BR 
3. Forslag til lokalplan nr. 10.36.01, dateret august 2006  ØU/BR 

Page 19 of 47Bilag

07-08-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Frederikshavn_Byraad_761_24-01-2007_...



 
 

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070124 pkt 14 B1 Referat fra Plan- og Miljøudvalgets møde den 19. 
december 2006.pdf 

 070124 pkt 14 B2 Notat, dateret 11. december 2006.pdf 
 070124 pkt 14 B3 Bemærknings-indsigelsesnotat, dateret november 

2006.pdf 
 070124 pkt 14 B4 Forslag til lokalplan, dateret august 2006.pdf 
 070124 pkt 14 B5 Bilag, skema til miljøscreening, dateret 12. september 

2006.pdf 

4. Bilag, skema til miljøscreening, dateret 12. september 2006  ØU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Godkendt.  
Jens Hedegaard Kristensen (U) og Peter Nielsen (C) kan tilslutte sig forslaget 
under forbehold af, at kraftvarmeværkets nuværende støjniveau og yderligere 
udbygning af værket ikke begrænses af lokalplanen. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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15. Generelle betingelser for kommunens salg af fast 
ejendom  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 556682 
Sbh: TF/gbn 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling  
I forbindelse med kommunesammenlægningen skal der ske en 
harmonisering af vilkårene i forbindelse med salg af kommunal, fast 
ejendom. 
  
Sæby, Frederikshavn og Skagen Kommuner har gennemarbejdet de tre 
kommuners nuværende salgsmateriale og sammenskrevet disse. Forslag til 
nye salgsbetingelser vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges en 
skematisk opstilling med de gamle kommuners nugældende vilkår i nogle af 
de væsentligste forhold i en handel sammenholdt med forslaget til nye 
salgsbetingelser. 
  
Indstilling  
At de udarbejdede ”Generelle betingelser for kommunens salg af fast 
ejendom” godkendes. 
  
Beslutning – Plan- og Miljøudvalget 6. december 200 6 
At indstille til byrådet, at de generelle betingelser ad. 3 – godkendes med 
ændringer i punkt 9. 
  
Sagsfremstilling  
Da den faktiske beslutning vedrørende pkt. 9 ikke lader sig realisere, 
genoptages sagen på forvaltningens foranledning. Redegørelse gives på 
mødet. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� det indstilles til Økonomiudvalget, at de udarbejdede ”Generelle 
betingelser for kommunens slag af fast ejendom” godkendes 
uændret og videresendes til byrådets endelige godkendelse  

  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 9. januar 2007  
Indstillingen tiltrædes. 
  
Beslutning – Økonomiudvalget den 17. januar 2007  
Fraværende: 
  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070124 pkt 15 B1 Generelle betingelser for kommunens salg af fast 
ejendom, dateret januar 2007.pdf 

 070124 pkt 15 B2 Oversigt over salgsbetingelser ved salg af fast 
ejendom, dateret 1. december 2006.pdf 

Bilag   Fordeling  
1. Generelle salgsbetingelser for fast ejendom i Frederikshavn 

Kommune 
PMU/ØU/BR 

2. Oversigt over salgsbetingelser ved salg af fast ejendom PMU/ØU/BR 
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Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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16. Prisfastsættelse ved salg af fast ejendom  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 556682 
Sbh: TF/gbn 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Der skal ske en fastsættelse af grundpriserne i forbindelse med salg af 
kommunal fast ejendom.  
  
Forslag til salgspriser for 2007 vedlægges som bilag, hvoraf også de 
nugældende priser fremgår.  
  
Forvaltningen vurderer, at nugældende priser svarer til markedsprisen, 
hvorfor det indstilles, at nugældende priser fastholdes i 2007. 
  
Indstilling  
At salgspriserne for Skagen, Sæby og Frederikshavn Kommuner for 2006 
fastholdes uændret i 2007.  
  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 6. december 200 6 
At indstille til byrådet, at salgspriserne for Skagen, Sæby og Frederikshavn 
Kommuner for 2006 fastholdes uændret i 2007. 
  
Beslutning – Økonomiudvalget den 17. januar 2007  
Fraværende: 
  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070124 pkt 16 B1 Prisforslag for erhvervsarealer, dateret 1. december 
2006.pdf 

 070124 pkt 16 B2 Prisforslag for parcelhusgrunde, dateret 1. december 
2006.pdf 

Bilag  Fordeling  
1.  Skema med prisforslag erhvervsarealer, dateret 1. december 

2006 
PMU/ØU/BR 

2. Skema med prisforslag parcelhusarealer, dateret 1. december 

2006 
PMU/ØU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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17. Regulativ for affald fra private husholdninger samt  
regulativ for erhvervsaffald  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 545709 
Sbh: TF/sov 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til regulativ for affald fra private 
husholdninger samt regulativ for erhvervsaffald. 
  
Regulativernes formål er at sikre, at bortskaffelse af affald fra private og 
virksomheder i Frederikshavn Kommune sker på et bæredygtigt grundlag 
med størst mulig hensyntagen til miljøet. 
  
De nye regulativer vil erstatte de eksisterende affaldsregulativer i Skagen, 
Sæby og Frederikshavn Kommuner, som blev ophævet pr. 31. december 
2006. 
  
Det drejer sig om 
  

•       Regulativ for affald fra private husholdninger i Frederikshavn og 
Sæby Kommuner 

•       Regulativ for erhvervsaffald i Frederikshavn og Sæby Kommuner 
•       Regulativ for erhvervsaffald, december 1999, Skagen Kommune 
•       Regulativ for husholdningsaffald, december 1999, Skagen 

Kommune 
  
Der er primært sket en sammenskrivning af eksisterende regulativer og 
justering af serviceforskelligheder. Der er ikke tale om at indføre nye 
aktiviteter eller lignende på affaldsområdet. 
  
Regulativerne er opbygget med et hovedregulativ og en bilagsdel. 
Hovedregulativet indeholder Generelle bestemmelser, som fastsætter de 
pligter og rettigheder, finansiering, klagemuligheder m.m., som er alment 
gældende. Bilagsdelen beskriver de enkelte ordninger. 
  
I forhold til de hidtil gældende regulativer sker der følgende 
ændringer/justeringer: 
  
Private husholdninger  
  

•       Almindelige husstande har renovationspligt i alle tre kommuner, og 
ved de fleste énfamilieboliger tømmes en sæk én gang om ugen. I 
Frederikshavn og Sæby har der været en større fleksibilitet med 
hensyn til tømningsform og hyppighed. Denne fleksibilitet indføres 
nu i hele kommunen (14. dagstømning/minicontainere)  

•       Papirindsamlingsordningerne ændres til indsamling i containere ved 
husstanden i de tidligere Frederikshavn og Skagen Kommuner. Der 
skal udarbejdes licitationsmateriale i forbindelse med køb af 
containere samt planlægning af ny ordning. Den nye ordning 
forventes at træde i kraft pr. 1. september 2007. De gamle ordninger 
fortsætter, indtil den nye ordning træder i kraft. I landområder i det 
tidligere Sæby Kommune indføres ligeledes indsamling i containere. 
I byområder i det tidligere Sæby Kommune bibeholdes 
fortovsindsamling ved de frivillige ungdomsorganisationer  

•      De eksisterende ordninger som skitseret nedenfor omkring flasker 
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og glas fortsætter: 
Flasker og glas indsamles i de tidligere Frederikshavn og Sæby 
Kommuner i flaskebobler. I det tidligere Skagen Kommune 
husstandindsamles flasker og glas i kassettesystemet  

•       I Frederikshavn og Sæby har der været en afhentningsordning for 
storskrald. Denne afhentningsordning indføres nu i hele kommunen  

•       I Frederikshavn og Sæby har der været en afhentningsordning af 
batterier ved husstanden. Denne afhentningsordning indføres nu i 
hele kommunen  

   
Erhverv  
  

•       Virksomheder og institutioner har pligt til at være tilsluttet en ordning 
for indsamling af restaffald – herunder dagrenovation. 
I Frederikshavn og Sæby har der været valgfrihed mellem den 
kommunale indsamlingsordning og den private anvisningsordning 
for indsamling af restaffald, herunder dagrenovation. 
I Skagen Kommune har der kun været valgfrihed for indsamling af 
restaffald. Dagrenovationen skulle indsamles via den kommunale 
indsamlingsordning.  
Valgfrihed for indsamling af restaffald, herunder dagrenovation 
indføres nu for hele ny Frederikshavn Kommune 

•       Virksomheder og institutioner har pligt til at være tilsluttet en 
tømningsordning for olie- og benzinudskillere. Administrationen af 
ordningen samles nu hos ny Frederikshavn Kommunes 
affaldsselskab 

•       Erhvervsaffald kan afleveres på genbrugspladserne ved køb af 
erhvervskort. Alle virksomheder og institutioner med begrænsede 
mængder affald får ved køb af et særligt erhvervskort mulighed for 
at aflevere mindre mængder rensorteret affald på 
genbrugspladserne  

  
De nye regulativer påregnes at træde i kraft 1. januar 2007. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at byrådet godkender forslag til regulativ for affald fra 
private husholdninger og forslag til regulativ for erhvervsaffald.  
  
Beslutning – Plan- og Miljøudvalget den 6. december  2006 
Fraværende: 
  
At tiltræde indstillingen. 
Administrationen kommer med oplæg til nye åbningstider for 
genbrugspladser. 
Administrationen arbejder videre med oplæg til ny flaske- og glasordninger 
som præsenteres for udvalget i løbet af 1. halvår 2007.    
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070124 pkt 17 B1 Regulativ for husholdningsaffald.pdf 
 070124 pkt 17 B2 Regulativ for husholdningsaffald - Bilag.pdf 
 070124 pkt 17 B3 Regulativ for erhvervsaffald - Generelle 

Bilag  Fordeling  
1. Regulativ for husholdningsaffald – Generelle bestemmelser PMU/BR 
2. Regulativ for husholdningsaffald - Bilag PMU/BR 
3. Regulativ for erhvervsaffald – Generelle bestemmelser PMU/BR 
4. Regulativ for erhvervsaffald - Bilag PMU/BR 
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bestemmelser.pdf 
 070124 pkt 17 B4 Regulativfor erhvervsaffald - Bilag.pdf 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Godkendt - dog således at regulativet efterfølgende kan justeres på enkelte 
områder.  

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 

        

18. Oprettelse af "Det Grønne Råd" i Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 552789 
Sbh: TF/sov 
  
Besl.komp: PMU/BR 

Sagsfremstilling  
Som følge af strukturreformen nedlægges Nordjyllands Amts "Det Grønne 
Råd". På den baggrund opfordrer en række interesseorganisationer og 
foreninger til, at der oprettes et grønt råd i Frederikshavn Kommune.  
I forhold til amtsrådet har "Det Grønne Råd" fungeret som rådgiver i 
spørgsmål, der vedrører administrative spørgsmål inden for benyttelse og 
beskyttelse af natur og miljø. Desuden har rådet fungeret som brugerråd i 
forbindelse med driften af amtets skove og plantager mv. "Det Grønne Råd" 
har været sammensat således: Formanden er udpeget af amtsrådet, 
derudover har foreninger og organisationer med berørte interesser udpeget 
de øvrige medlemmer.  
  
Set i forhold til Frederikshavn Kommune vil et Grønt Råd kunne have en 
tilsvarende funktion i forhold til byrådet. Samtidigt vil rådet kunne fungere 
som forum for udvikling og ideudveksling mellem grønne organisationer, 
landbruget, kommunen og evt. andre interessenter med henblik på at sikre 
et samspil mellem borgernes, erhvervslivets og kommunens interesser i 
arbejdet med at skabe en bæredygtig udvikling. 
  
I Frederikshavn Kommune foreslås rådet at referere til Plan- og 
Miljøudvalget og sammensættes af repræsentanter for områderne natur, 
miljø og friluftsliv. Sekretariatsbistand vil kunne ydes af Teknisk Forvaltning 
primært ved at stille Grøn Guide og Naturvejleder til rådighed.  
  
Indstilling  
Direktionen indstiller til sammenlægningsudvalgets godkendelse, at 
spørgsmålet om oprettelse af et Grønt Råd i Frederikshavn Kommune 
delegeres til Plan- og Miljøudvalgets behandling og efterfølgende indstiller 
sin anbefaling til godkendelse i byrådet.  
  
Beslutning - Frederikshavn Sammenlægningsudvalg den  22. 
november 2006  
Godkendt. 
  
Fraværende: Inger Støtt og Palle Thomsen med afbud 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at der nedsættes ”Det 
Grønne Råd” i Frederikshavn med det vedlagte kommissorium  

Page 26 of 47Bilag

07-08-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Frederikshavn_Byraad_761_24-01-2007_...



 

•         under forudsætning af at byrådet godkender kommissoriet for ”Det 
Grønne Råd”, at Plan- og Miljøudvalget udpeger en repræsentant 
fra Plan- og Miljøudvalget som formand for rådet 

  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 9. januar 2007  
Indstillingen tiltrædes med den tilføjelse, at Plan- og Miljøudvalgets formand 
er født medlem, og at udvalget deltager med yderligere et medlem. 
Udvalget peger således på John Christensen og Paul Rode Andersen som 
medlemmer, idet Paul Rode Andersen udpeges som formand for det grønne 
råd. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070124 pkt 18 B1 Kommissorium for Det Grønne Råd i Frederikshavn 
Kommune.pdf 

Bilag   Fordeling  
1. Kommissorium for ”Det Grønne Råd” i Frederikshavn PMU//BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 

        

19. Etablering af nye lokaler til dagtilbud for psykisk  
udviklingshæmmede i Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 563030 
Sbh: SSF/jt 
  
Besl.komp: SOU/ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Sammenlægningsudvalget vedtog som en del af budget 2007, at 
dagtilbuddet Solstrålen og det tidligere amtskommunale dagtilbud på 
Anholtvej skulle flytte sammen i den tidligere AF-bygning på Knivholtvej. 
Beslutningen var resultatet af en længere proces. 
  
I 2003-2004 gennemførte Dagtilbuddet Solstrålen og forvaltningen en lang 
og problematisk proces vedr. personale, økonomi og ledelse. 
Dette afstedkom, at diverse myndigheder undersøgte forholdene på 
Solstrålen herunder Arbejdstilsynet og brandmyndighederne, der 
påpegede flere kritisable forhold: 
  

� Dårlig akustik i kantine  
� Utilstrækkelig ventilation i kantine  
� Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger i køkken  
� Mangel på personalerum  
� Indeklima i loftsrummet/repos  
� Indretningen af lagerhallen  

  
En midlertidig afhjælpning blev at leje pavilloner for at få mere og bedre 
plads. Disse er godkendt af Teknisk Afdeling, Frederikshavn Kommune 
indtil maj 2007 – hvor der skal være fundet en anden varig løsning. 
  
Der blev igangsat en proces med at finde nye egnede lokaler tilbage i 
foråret 2005. 
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Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2006 at afsætte 7 mio. kr. til 
erhvervelse eller opførelse af bygning til nyt dagtilbud. 
  
Et konkret projekt på Toftegårdsvej blev dog dyrere end forudsat, da der 
ikke kunne opnås enighed med ejeren omkring prisen på bygningen, 
ligesom udgifterne til ventilation med videre blev væsentligt dyrere end 
beregnet. Politisk valgte man ikke at gå videre med denne løsning. 
  
I efteråret 2005 kom der fra flere pårørende forslag om anvendelse af 
konkret bygning på Baldersvej – lokalerne blev undersøgt, og der blev 
taget kontakt til udlejer. Huslejen var dog dyr henset til de mange m2 (over 
400 kr. pr. m2 pr. år), ligesom et køb ikke kunne afholdes indenfor det 
afsatte anlægsbeløb på 7 mio. kr. Leje af bygningerne ville udløse 
deponering svarende til det lejeres værdi. Derfor blev forslaget afvist.  
  
7. februar 2006 blev der holdt et møde med pårørende samt Frederikshavn 
Kommunes socialudvalg. Her fremlagdes en ny plan for den videre proces 
– når nu Toftegårdsvej ikke kunne erhverves. Der blev nedsat en 
arbejdsgruppe, der fik til opgave at skabe et overblik i forhold til behov og 
muligheder. På samme møde blev det nævnt, at man ville samle det 
amtskommunale tilbud på Anholtvej og det kommunale dagtilbud til en 
institution. 
  
I samme periode konstateredes, at det ny jobcenter ikke kunne være på 
Knivholtvej, men måtte fraflytte i starten af 2007. Dette lejemål var 
uopsigeligt til udgangen af 2010. Handicapområdets ledelsesgruppe tog 
bygningen under besigtigelse og vurderede, at den indretningsmæssigt var 
hensigtsmæssig – dog at beliggenheden var mere problematisk. 
  
Forvaltningen anbefalede en flytning til Knivholtvej, og løsningen blev 
vedtaget i forbindelse med kommunens budget for 2007. 
  
Den 11. oktober afholdtes møde med de pårørende omkring dagtilbuddet, 
og forvaltningen redegjorde for baggrunden for forvaltningens indstilling 
samt den politiske beslutning. De pårørende så mange problemer 
forbundet med anvendelsen af denne bygning til dagtilbud. Her pegede 
man særligt på beliggenheden og de manglende udenoms arealer. Man 
pegede ligeledes på, at en placering på Baldersvej var at foretrække. 
Forvaltningen gav tilsagn om at undersøge muligheden for en ændret 
politisk holdning til spørgsmålet,samt hvilke muligheder der var for at 
undgå deponering. 
  
Forvaltningen har haft kontakt til ejer af Baldersvej, og bygningen er 
vurderet som særdeles anvendelig til formålet. Ejer har nedsat husleje til 
ca. 300 kr. pr. m2 pr. år, hvor huslejen oprindeligt var over 400 kr. Det er 
vurderingen, at behovet er 1800 m2 mod Knivholt’s ca. 1600 m2. Huslejen 
for den nødvendige del af Baldersvej er ca. 600.000 kr. pr. år. Det er 
forvaltningens vurdering, at Knivholtvej kan anvendes til andre kommunale 
formål, hvis Baldersvej vælges som den fremtidige permanente placering 
af dagtilbuddet til psykisk udviklingshæmmede i Frederikshavn. Restlejen 
til Knivholtvej vil så skulle findes indenfor den pågældende funktions 
budget (600.000 kr.) 
  
Den 4. januar 2007 har der været afholdt møde med de pårørende til 
brugerne af dagtilbuddet Solstrålen og Anholtvej. På dette møde 
redegjorde forvaltningen for processen, der førte frem til den politiske 
beslutning og de muligheder, der havde åbnet sig i forholdt til Baldersvej. 
Der var enstemmig opbakning til fortsat at pege på placeringen på 
Baldersvej som den eneste rigtige. 
  
I forhold til deponeringsfritagelse er Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
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ansøgt om en sådan, men der kan først forventes svar i foråret 2007. Men 
med udvidelsen af Skagen Havn er der jf. tidligere beslutning i 
sammenlægningsudvalget skabt en låneramme, der kan anvendes som 
erstatning for deponering, jf. pkt. 8 på dagsordenen. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til byrådets 
godkendelse, at 
  

� den fremtidige placering af dagtilbud/værested til psykisk 
udviklingshæmmede placeres på Baldersvej  

� forvaltningen tildeles kompetence til at indgå aftale om indgåelse af 
lejemål for Baldersvej  

  
Beslutning – Socialudvalget den 10. januar 2007   
Indstillingen anbefales. 
  
Supplerende sagsfremstilling  
Økonomisk Afdelings bemærkninger: Investeringerne på Skagen Havn i 
nye anlæg i 2006 og 2007 forventes at give en uudnyttet låneramme på 
mellem 15 og 42 mio. kr. Den præcise størrelse af den uudnyttede 
låneramme afhænger af tidspunktet for havnens låneoptagelse (før eller 
efter 31. marts 2007) og af størrelsen på havnens låneoptagelse.  
Der er lagt beslag på 5,1 mio. kr. af den uudnyttede låneramme til 
Colosseumbygningen jf. sammenlægningsudvalgets tidligere beslutning.  
Der er dermed uudnyttet låneramme, således at det ikke er nødvendigt at 
deponere. 
  
Beslutning – Økonomiudvalget den 17. januar 2007  
Fraværende: 
  
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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20. Lokaleudnyttelse af Baldersvej 11 og Teglgården i 
Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562984 
Sbh: SSF/jk 
  
Besl.komp: SOU/ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Blandt de områder, som kommunerne pr. 1. januar 2007 har overtaget det 
fulde ansvar for, er dagbeskæftigelsen for voksne udviklingshæmmede og 
socialpsykiatrien. På disse områder driver kommunens således nu - ud 
over de hidtidige kommunale tilbud – også de hidtidige amtslige tilbud. 
  
Fælles for disse to områder er, at kommunen i Frederikshavn by nu driver 
to tilbud på hvert af områderne – tilbud som hver især retter sig mod 
samme målgruppe. For begge gælder også, at det vil være en klar fordel - 
både indholdsmæssigt/pædagogisk, lokalemæssigt og økonomisk - at 
samle tilbuddene parvis i fælles fysiske rammer. 
  
For så vidt angår dagbeskæftigelsen for voksne udviklingshæmmede, blev 
det i forbindelse med vedtagelsen af budgetforslag for 2007 besluttet, at 
placere det samlede tilbud i den tidligere AF-bygning på Knivholtvej, hvilket 
dog siden har vist sig at indebære en række problemer. Der foreligger nu jf. 
punkt 9 et forslag om, at tilbuddet i stedet etableres i lejede lokaler på 
Baldersvej 11.  
  
For så vidt angår socialpsykiatrien blev det i forbindelse med vedtagelsen 
af budgetforslaget for 2007 besluttet at samle de to eksisterende tilbud i 
lejede lokaler, som opføres til formålet (Teglgården). Det blev i denne 
forbindelse forudsat, at der ikke ville være krav om deponering, hvilket 
siden har vist sig ikke at være tilfældet. Såfremt der kan indgås aftale om 
leje, forventes lokalerne klar til brug fra 1. januar 2008. 
  
En kommune må gerne indgå aftale om leje af lokaler. Men ifølge 
gældende regler skal kommunen i sådanne tilfælde deponere et beløb 
svarende til det lejedes værdi eller alternativt nedskrive sin låneramme 
med et tilsvarende beløb. Der er dog i beregningen mulighed for at 
modregne værdien af eventuelle fraflyttede lokaler, hvorefter følgende krav 
kan opgøres: 
  

Der er til begge projekter sendt ansøgning til Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet om dispensation for deponeringskravet, idet der bl.a. 
er henvist til, at der er tale om leje af lokaler til erstatning for andre lokaler, 
der vil blive afviklet hurtigst muligt. 
  
Imidlertid er der behov for hurtigst muligt at kunne indgå aftale om leje af 
de omtalte lokaler, hvorfor Socialudvalget anmoder byrådet om at 
reservere 5,6 mio. kr. af sin låneramme til formålet. Frederikshavn 
Kommune har endnu ikke udnyttet hele sin låneramme. Imidlertid kan den 
disponible låneramme for 2007 endnu ikke endelig opgøres, idet den 
påvirkes af bl.a. finansieringsbeslutninger vedr. Skagen Havn, men på det 
foreliggende grundlag er det Økonomisk Afdelings vurdering, at den ledige 
låneramme vil overstige de anførte behov. 

Baldersvej 11 1,9 mio. kr. 
Teglgården 3,7 mio. kr. 
I alt 5,6 mio. kr. 
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Hvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet efterfølgende meddeler 
dispensation for deponeringskravet, vil lånerammen ikke blive belastet. 
  
Indstilling  
At Socialudvalget anmoder byrådet om at reservere 5,6 mio. kr. af 
lånerammen i 2007, således at der nu kan indgås aftale om leje af de 
omtalte lokaler, uanset at Indenrigs- og Sundhedsministeriet endnu ikke 
har afgjort ansøgningen om deponeringsfritagelse. 
  
Beslutning – Socialudvalget 10. januar 2007  
Indstillingen anbefales. 
  
Supplerende sagsfremstilling  
Økonomisk Afdelings bemærkninger: Investeringerne på Skagen Havn i 
nye anlæg i 2006 og 2007 forventes at give en uudnyttet låneramme på 
mellem 15 og 42 mio. kr. Den præcise størrelse af den uudnyttede 
låneramme afhænger af tidspunktet for havnens låneoptagelse (før eller 
efter 31. marts 2007) og af størrelsen på havnens låneoptagelse.  
Der er lagt beslag på 5,1 mio. kr. af den uudnyttede låneramme til 
Colosseumbygningen jf. sammenlægningsudvalgets tidligere beslutning.  
Der er dermed uudnyttet låneramme, således at det ikke er nødvendigt at 
deponere. 
  
Beslutning – Økonomiudvalget den 17. januar 2007  
Fraværende: 
  
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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21. Etablering af Hospice Vendsyssel i Frederikshavn 
Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 559932 
Sbh: SSF/am 
  
Besl.komp: SUU/ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Regionen har besluttet, at der skal etableres 6 hospicepladser i 
Frederikshavn Kommune. Regionen anbefaler, at de 6 nye hospicepladser 
drives i en selvstændig selvejende institution/en selvejende institution på 
vegne af initiativtagerne i Frederikshavn, ligesom de bør drives i tæt 
samarbejde med eksisterende tilbud til alvorligt syge og døende borgere i 
regionen. Regionen er således åben for ønsker til den model for aftalen, 
lokale interessenter i Frederikshavn Kommune måtte have. 
  
Sundhedsudvalget er bemyndiget til at drøfte og forberede et forslag til 
etablering af hospicepladserne i Frederikshavn Kommune og indstille 
forslaget til byrådets godkendelse. Det foreslås således, at dette arbejde 
igangsættes på baggrund af Sundhedsudvalget drøftelser og beslutning 
omkring 
  

•       model for driftsaftale 
•       etablering i midlertidige lokaler for senere overflytning til permanent 

løsning 
•       antal pladser på hospice, 6 eller 12  

  
Vedlagt er notat af 13. december 2006 med forslag til modeller for 
driftsaftale, ligesom de bygningsmæssige løsninger, en optimal størrelse på 
et hospice og mulige samarbejdspartnere belyses. Notatet indeholder også 
et forslag til proces og projektorganisation for udviklingsarbejdet. 
  
Indstilling  
Det indstilles til byrådets godkendelse, at 
  

•       der etableres en lokal selvejende institution – Hospice Vendsyssel 
•       Hospice Vendsyssel indgår aftale med Kamillianergården omkring 

etablering af de lokale hospicepladser 
•       Kamillianergården – hvis ikke tilskud fra hospicepuljen kan overføres 

til Hospice Vendsyssel – indgår en toårig driftsaftale med regionen, 
herefter indtræder Hospice Vendsyssel i stedet for Kamillianergården 
i driftsaftalen med regionen 

•       Hospice Vendsyssel etableres midlertidigt med 6 pladser på 
Kastaniegården 

•       Den selvejende institution Hospice Vendsyssel udvikler og beskriver i 
samarbejde med lokale og landsdækkende fonde og interessenter 
forslag til etablering af 12 hospicepladser i permanente bygninger 

•       Frederikshavn Kommune forestår sekretariatsbistand for Hospice 
Vendsyssel i etableringsfasen 

  
Beslutning - Sundhedsudvalget 20. december 2006  
Anbefales godkendt som indstillet, dog præciseres, at de nyetablerede 
hospicepladser i Frederikshavn og de eksisterende på Kamillianergården 
skal fremstå som et tilbud med samme faglige grundlag og med tætte 
samarbejdsflader jf. Forberedelsesudvalgets/Regionsrådets beslutning, at 
driften bør etableres i tæt samarbejde med eksisterende tilbud i Regionen. 
  
Beslutning – Økonomiudvalget den 17. januar 2007  
Fraværende: 
  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
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Elektroniske bilag: 

 070124 pkt 21 B1 Notat, Etablering af Hospice Vendsyssel, dateret 13. 
december 2006.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Notat, Etablering af Hospice Vendsyssel i Frederikshavn kommune, 

dateret 13. december 2006  
SUU/ØU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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22. Udkast til vedtægter for den selvejende institution  
Hospice Vendsyssel  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 561036 
Sbh: SSF/almo 
  
Besl.komp: SUU/ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Ved Sundhedsudvalgsmødet den 20. december 2006 indstillede 
Sundhedsudvalget bl.a. til byrådet, at der etableres en lokal selvejende 
institution Hospice Vendsyssel, og at de nyetablerede hospicepladser i 
Frederikshavn og de eksisterende på Kamillianergården skal fremstå som 
et tilbud med samme faglige grundlag og med tætte samarbejdsflader. 
Sagen og Sundhedsudvalgets indstilling er videresendt til byrådets 
behandling den 24. januar 2007. 
  
Vedlagte notat er et udkast til vedtægter for den selvejende institution 
Hospice Vendsyssel. Udkast til vedtægter indeholder bl.a. forslag til 
formål, bestyrelsens sammensætning, ansvar og arbejdsform, og det 
foreslås, at Sundhedsudvalget drøfter udkastet med henblik på at kunne 
indstille et forslag til vedtægter for den selvejende institution Hospice 
Vendsyssel til byrådsmødet den 24. januar 2007. 
  
Ligeledes foreslås, at Sundhedsudvalget overvejer, om den stiftende 
generalforsamling for den selvejende institution, under forudsætning af 
byrådets godkendelse af vedtægter, kan afholdes umiddelbart i 
forlængelse af byrådsmødet den 28. februar 2007. 
  
Alice Morsbøl deltager under punktet. 
  
Indstilling  
Det indstilles til byrådets godkendelse, at 
  

•       vedtægterne som fremstillet i vedlagte udkast godkendes 
•       stiftende generalforsamling for den selvejende institution Hospice 

Vendsyssel afholdes umiddelbart efter byrådsmødet den 24. januar 
2007, under forudsætning af byrådets godkendelse 

•       der udpeges 3 repræsentanter til den selvejende institution 
  
Beslutning - Sundhedsudvalget 15. januar 2007  
Jan Nielsen orienterede om sagens udvikling. 
  
Vedr. vedtægterne: - der foreslås følgende ændringer af fremlagte forslag 
  
pkt. 3: - en grundkapital på 10.000 kr. 
  
pkt. 4.1.: - Bestyrelsen på 9 medlemmer: 
* 2 medlemmer udpeget af Frederikshavn Byråd, hvor formanden for 
Sundhedsudvalget er født medlem af bestyrelsen 
* medlemmer fra Kamillus udgår 
  
pkt. 4.4.: Forretningsudvalg.... formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer 
Region Nordjylland og Frederikshavns Byråd udpeger selv de medlemmer, 
der skal sidde i forretningsudvalget. 
  
Med ovenstående bemærkninger anbefales godkendt som indstillet, dog 
således at den 24. januar ændres til 28. februar jf. indstillingens pkt. 2. 
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Elektroniske bilag: 

 070124 pkt 22 B1 Vedtægter for Den selvejende institution Hospice 
Vendsyssel.pdf 

Bilag   Fordeling  
1. Vedtægter for Den selvejende institution ”Hospice Vendsyssel” - 

Udkast 
SUU/BR 

  

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Socialdemokraterne stillede følgende ændringsforslag: 
 
Bestyrelsen ændres til 11 medlemmer - 3 udpeges af Frederikshavn Byråd, hvoraf 
det ene medlem er Sundhedsudvalgets formand.  
1 medlem udpeges af Hjørring Byråd. 
 
Af de øvrigt udpegede fra Frederikshavn Byråd foreslås Steen Jørgensen og Knud 
Hjørnholm. 
 
Korrektion til Forretningsudvalget jf. pkt. 4.4: Der nedsættes et forretningsudvalg 
bestående af 5 medlemmer - 2 medlemmer fra Frederikshavn Byråd - heraf 
formanden for Sundhedsudvalget, 1 medlem fra regionen. 1 medlem fra øvrige, 
formanden for Hospice Vendsyssel. 
Knud Hjørnholm udpeget fra Frederikshavn Byråd. 
 
Ændringsforslaget godkendt. 
 
Sundhedsudvalget stillede følgende ændringsforslag: Pkt. 3 i udkast til vedtægter 
udgår. 
 
Ændringsforslaget vedtaget. 
 
Vedtægterne blev herefter godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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23. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog for genoptrænin g 
og vedligeholdelsestræning i Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 552809 
Sbh: SSF/aas 
  
Besl.komp: SUU/BR 

Sagsfremstilling  
Hermed fremlægges det endelige udkast til Kvalitetsstandard for 
genoptræning og vedligeholdelsestræning i Frederikshavn Kommune. 
  
Som det vil fremgå, er der i forhold til den Kvalitetsstandard, som 
Sundhedsudvalget principgodkendte i foråret 2006, foretaget en række 
præciseringer og uddybninger, der blandt andet følger af de vejledninger, 
som ministeriet og KL siden har udsendt.  
  
For at sikre en 2 % reduktion af budgettet er der med den del af 
kvalitetsstandarden, som vedrører den kommunale træning, der tildeles i 
henhold til serviceloven, foretaget en harmonisering af serviceniveauerne 
for træning på et niveau, som er lavere end gennemsnittet mellem de tre 
tidligere kommuner. Et niveau, som i kvalitetsstandarden tillige er gældende 
for genoptræning efter sundhedsloven.       
  
Af høringssvarene til kvalitetsstandarden og ydelseskataloget fremgår, at 
høringsparterne generelt henstiller til, at serviceniveauet øges, idet det 
blandt andet foreslås, at tidsfristerne for igangsætning af træningen 
reduceres, samt at det kun er terapeuter, der forestår træningen. 
  
Da der med kvalitetsstandarden er fastlagt et serviceniveau indenfor 
rammerne af budgettet, og da lovgivningen samtidig sikres overholdt, er det 
ikke umiddelbart muligt at foretage justeringer af standarden.   
  
Indstilling  
Det indstilles, at Kvalitetsstandard for genoptræning og 
vedligeholdelsestræning i Frederikshavn Kommune godkendes, og at der 
om muligt tages højde for høringsparternes svar i forhold til fastlæggelse af 
budgettet for 2008. 
  
Beslutning - Sundhedsudvalget 20. december 2006  
Kommentarer til høringssvarene udarbejdet af forvaltningen blev udleveret 
på mødet. 
Anbefales godkendt som indstillet dog således, at genoptræning og 
vedligeholdelsestræning påbegyndes hurtigst muligt. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070124 pkt 23 B1 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeh...., 
dateret 13. december 2006.pdf 

 070124 pkt 23 B2 Ældrerådets høringssvar, dateret 29. november 
2006.pdf 

 070124 pkt 23 B3 Handicaprådets høringssvar, december 2006.pdf 
 070124 pkt 23 B4 Kommentar vedr. høringssvar til kvalitetsstandard for 

gen..., dateret 19. december 2006.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning, 

dateret 13. december 2006 
SUU/BR 

2. Ældrerådets høringssvar, dateret 29. november 2006 SUU/BR 
3. Handicaprådets høringssvar, december 2006 SUU/BR 
4. Kommentar vedr. høringssvar til kvalitetsstandard for genoptræning og 

vedligeholdelsestræning, dateret 19. december 2006  
SUU/BR 
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Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Sundhedsudvalgets indstilling godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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24. Vedtægter for Musikskolen i Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 549722 
Sbh: BKF/jj 
  
Besl.komp: KFU/BR 

Sagsfremstilling  
I forbindelse med kommunalreformen er det besluttet at sammenlægge de 
tre eksisterende musikskoler i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby 
til en musikskole pr. 1. januar 2007, hvorfor der skal udarbejdes nye 
vedtægter for musikskolen. 
  
I henhold til tids– og handleplan for ændring af vedtægter for musikskolen i 
Frederikshavn Kommune har der været gennemført en proces for 
udarbejdelse af nye vedtægter med inddragelse af bestyrelsesformændene 
for de tre musikskoler, musikskolens ledelse, kultur – og fritidsafdelingen, 
udvalgsformanden samt Kunststyrelsens musikskolekonsulent. Endvidere 
har der været gennemført høringsfase i de 3 nuværende 
musikskolebestyrelser. 
  
Høringssvarene i det foreliggende 4. udkast er indarbejdet i et samarbejde 
mellem forvaltningen og ledergruppen.  
  
Efter endelig godkendelse i byrådet skal vedtægterne ifølge musikloven 
godkendes af Kunststyrelsen.  
  
Indstilling  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at vedtægterne anbefales overfor 
byrådet. 
  
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 3. januar 2 007 
Godkendt. 
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070124 pkt 24 B1 4. udkast til Vedtægt for Musikskolen.pdf 

Bilag  Fordeling  
1 Fjerde udkast til Vedtægt for Musikskolen i Frederikshavn 

Kommune (ED556157) 
KFU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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25. Retningslinjer for administration af tilskud til fo rældre, 
der vælger privat pasning  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 547963 
Sbh: BKF/lfh 
  
Besl.komp: BUU/BR 

Sagsfremstilling  
Kommuner skal tilbyde tilskud til forældre, der i stedet for et kommunalt 
dagtilbud vælger privat pasning efter § 37 i den nye lov om social service. 
Formålet er at give forældrene større indflydelse og valgfrihed med hensyn 
til deres børns pasning og at øge kommunernes handlemuligheder indenfor 
pasningsområdet. Tilskud til privat pasning kan anvendes til at ansætte 
privat børnepasser i eget hjem eller til at købe en plads i en privat 
pasningsordning. 
  
Loven lægger op, til at tilskuddet gives til børn mellem 24 uger og indtil det 
tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse. I 
Frederikshavn er det med budgettets vedtagelse besluttet, at der ydes 
tilskud efter lovens minimum (75 % af den billigste kommunale nettoudgift til 
dagtilbud). Til børn mellem 24 uger og 2 år ydes maksimalt 4.500 kr. pr. 
måned og for børn mellem 3-5 år (eller til skolestart) maksimalt 2.565 kr. pr. 
måned. Forældre kan altid kun modtage 75 % i tilskud og betaler selv 25 % i 
forældrebetaling til den private pasning. Der kan højst udbetales 3 tilskud til 
samme husstand. 
  
I forbindelse med overgang til ny Frederikshavn har Børne- og 
Kulturforvaltningen udarbejdet efterfølgende forslag til nye retningslinier for 
administrationen af tilskud til privat pasning. Forslaget bygger dels på 
lovgivningens krav dels de 3 gamle kommuners hidtidige praksis: 
  

�    Alle kommunens opgaver med privat pasning efter § 37 i Lov om 
social service varetages fra 1. januar 2007 af den centrale 
pladsanvisning. Borgerservice og central pladsanvisning 
informerer forældre om muligheden og oplyser om 
ansøgningsprocedurer, regler for tilskud, godkendelser og tilsyn. 
Rent praktisk er det medarbejdere i den centrale pladsanvisning, 
som godkender pasningsaftaler og fører kommunens tilsyn med 
privat pasning 
  

�    Tilskuddet udbetales fra 1. januar 2007 månedligt forud til 
forældrene. Det er en betingelse for udbetalingen, at forældrene 
har en skriftlig pasningsaftale. Skulle aftalen mod forventning ikke 
komme i anvendelse, skal tilskuddet tilbagebetales. Tilskuddet 
kan udbetales fra en vilkårlig startdato i en given måned 
  

�    Der udbetales kun tilskud til privat pasning, når kommunen kan 
godkende den indgåede aftale om privat pasning 
  

�    Kommunen lægger vægt på, at godkendelsen omfatter både 
børnepasseren og de lokaler, hvor pasningen skal foregå. I 
godkendelsen tager kommunen overordnet stilling til om de 
enkelte børnepassere har de personlige forudsætninger for at 
varetage opgaven, og om de fysiske rammer er forsvarlige med 
hensyn til at passe andres børn. Kommunen kan afvise at 
godkende en pasningsaftale, hvis børnepasseren eller de fysiske 
rammer efter kommunens vurdering ikke er egnede til opgaven. 
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Indstilling  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
godkender retningslinjer for administration af tilskud til forældre, der vælger 
privat pasning. 
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 7. december 2006 
Fraværende: Brian Kjær 
  
Retningslinierne godkendes, bortset fra spørgsmålet om minimumsalder for 
børnepasseren. 
Venstres medlemmer af udvalget ønsker en minimumsalder på 16 år. 
Spørgsmålet oversendes til sammenlægningsudvalgets afgørelse på grund 
af stemmelighed. 
  
  

Det er et krav, at der bliver indhentet straffeattest på 
børnepasseren. Det foreslås desuden, at der skal være krav om, 
at børnepasseren skal være minimum 18 år 
 

�    Kommunen fører tilsyn med privat pasning efter § 37. Tilsynet 
føres løbende. Det foreslås at tilsynet føres med 4 tilsynsbesøg ud 
over besøg ved opstart af nye børn. Herved ligner tilsynet 
overordnet det niveau, som også den kommunale dagplejes tilsyn 
har. I tilsynet lægger kommunen især vægt på at vurdere de 
pædagogiske forhold, de fysiske rammer, forhold om børnenes 
sikkerhed og udvikling. Finder tilsynet problemer omkring disse 
forhold, vejledes børnepasseren om mulige forbedringer og evt. 
kontaktes forældrene. Kommunen kan tilbagekalde en 
godkendelse, hvis kommunens retningslinier eller vejledning i 
forhold til den konkrete pasningsaftale ikke følges, eller hvis 
forholdene i hjemmet ændres væsentligt 
 

�    Der udarbejdes informationsmateriale til forældre om 
mulighederne og betingelserne for at vælge ”privat pasning” 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Venstres forslag om at minimumsalder for børnepasseren fastsættes til 16 år kom 
til afstemning: 
 
For stemte 11: Hans Jørgen Kaptain (V), Hans Rex Christensen (V), Jens Ole 
Jensen (V), John Christensen (V), Lars Møller (V), Frode Thule Jensen (V), 
Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Per Nilsson (V), Peter Nielsen (C), Jens 
Hedegaard Kristensen (U) 
Imod stemte 18: Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Knud 
Hjørnholm (A), Brian Pedersen (A), Irene Hjortshøj (A), Birthe Marie Pilgaard (A), 
Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Anders Starberg Pedersen (A), 
Steen Jensen (A), Hanne Welander (A), Palle Thomsen (A), Jytte Schaltz (A), Ole 
Rørbæk Jensen (T), Paul Rode Andersen (F), Søren Visti Jensen (F), Steen 
Jørgensen (UP) 
 
Børne- og Kulturforvaltningens indstilling godkendt, således at børnepasserens 
minimumsalder fastsættes til 18 år. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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26. Overførsel af anlægsbevilling til 
Folkeoplysningsudvalget  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 546535 
Sbh: BKF/chch 
  
Besl.komp: KFU/ØU/BR 

Sagsfremstilling  
I investeringsoversigten for 2007 og overslagsårene er der afsat et 
rådighedsbeløb på 405.000 kr. til ydelse af anlægstilskud til fritidsfaciliteter. 
Byrådet i gl. Frederikshavn Kommune har i de senere år godkendt, at 
anlægsbevillingen administreres af Folkeoplysningsudvalget til dette 
formål. 
  
Folkeoplysningsudvalget ansøger byrådet hvert år om frigivelse af 
rådighedsbeløbet af samme beløb i investeringsoversigten. 
  
Formålet med puljen er at støtte foreninger og klubbers omkostninger til 
renoveringer og forbedringer. 
  
Den af sammenlægningsudvalget nedsatte arbejdsgruppe vedr. 
”Frederikshavner Ordning” anbefaler, at Folkeoplysningsudvalget bevilges 
råderet over anlægsbevillingen i investeringsoversigten til fritidsformål jf. § 
8 stk. 4 pkt. 3 og 4 i Frederikshavner Ordningen. 
  
Indstilling  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at anlægsbevillingen overføres til 
Kultur- og Fritidsudvalgets ramme og tilstilles Folkeoplysningsområdet. 
  
Beslutning – Kultur- og Fritidsudvalget den 19. okt ober 2006  
Fraværende: Palle Thomsen, Jytte Schaltz og Inger Støtt 
  
Anbefales. 
  
Beslutning – Økonomiudvalget den 17. januar 2007  
Fraværende: 
  
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Punktet taget af dagsorden efter anmodning fra forvaltningen. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 

Page 42 of 47Bilag

07-08-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Frederikshavn_Byraad_761_24-01-2007_...



        

27. Visioner for Kultur - og Fritidsområdet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 505334 
Sbh: BKF/csc 
  
Besl.komp: KFU/BR 

Sagsfremstilling  
Den 22. marts 2006 bemyndigede Sammenlægningsudvalget dets 
undervalg at drøfte og beslutte hen-sigtserklæringer vedrørende forslag til 
visioner, målsætninger og serviceniveau på egne ansvarsområder, dog med 
bemærkning om, at serviceniveau først kan fastlægges endeligt i 
forbindelse med budgetvedta-gelse for 2007.  
På baggrund heraf har Kultur- og Fritidsafdelingen udarbejdet forslag til 
visioner med henblik på drøftelse og videreudvikling i Kultur- og 
Fritidsudvalget (se bilag 2).   
Forslaget har taget afsæt i de visioner som sektorstyregruppen for kultur- og 
fritidsområdet udarbejde i ef-teråret 2005, og som var til høring blandt 
relevante aktører og behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget. Forslaget søger 
også at skabe sammenhæng med Børne- og Kulturforvaltningens 
overordnede visioner og visioner for børne- og ungeområdet (se bilag 3).   
  
Indstilling  
Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter 
det administrative oplæg til vi-sioner på kultur- og fritidsområdet. 
  

  
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 21. sep tember 2006  
Fraværende: Inger Støtt og Jytte Schaltz 
Sagen genoptages. 
  
Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritids udvalgets møde 3/1-
2007: 
Visionspapiret har været til behandling i Kulturgruppen, i musikskolen, i 
biblioteket og i museumsgruppen.  
Bidragene er søgt inddraget i den foreliggende version, der fremsendes til 
behandling. 
  
Indstilling  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at visionerne anbefales over for 
byrådet.  
  
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 3. januar 2 007 
Godkendt. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070124 pkt 27 B1 Udkast til drøftelse - Visioner for Kultur- og 
Fritidsområdet 1. udgave.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Visionsnotat for Kultur- og Fritidsområdet, november 2006 KFU 
2. Forslag til visioner for Kultur- og Fritidsområdet, september 2006 KFU 
3. Børne- og Ungdomsudvalgets visioner for området KFU 

Bilag  Fordeling   
1. Udkast til drøftelse – Visioner for Kultur- og Fritidsområdet, 1. 

udgave 
KFU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
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Godkendt. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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28. Udpegning af medlem til det fælleskommunale 
beboerklagenævn - Efterretning  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 551046 
Sbh: TF/gd 
  
Besl.komp: BR 

Sagsfremstilling  
Sammenlægningsudvalget behandlede på møde den 13. december 2006 
en sag om blandt andet udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet. 
  
Det var indstillet fra boligorganisationerne, at Finn Olesen skulle være 
medlem med Bodil Jensen som suppleant, men ved en fejl blev der i 
administrationens indstilling byttet om på disse personnavne, så Bodil 
Jensen blev udpeget som medlem med Finn Olesen som suppleant. 
  
Der er sket administrativ berigtigelse heraf, således at indstillingen fra 
boligorganisationerne er imødekommet. Det er således Finn Olesen, der er 
medlem af Nævnet med Bodil Jensen som suppleant. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 24. januar 200 7 
Taget til orientering. 

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud 
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29. Resultat af udbud af skolekørsel for Frederikshavn 
Kommune  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 

 
Til stede:  

Fraværende: Jørn Larsen og Inger Støtt m/afbud  

 
Underskrifter:  
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