
Referat Frederikshavn Byråd 

Ordinært møde 

Dato  28. marts 2007

Tid  19:00

Sted  Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal)

NB. Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget 
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Bettina Farum: Spørgsmål vedrørende skolestrukturen.
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1. Telefonsystemet i Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 578024 
  
Besl.komp: BR 

Jens Hedegaard Kristensen har bedt om at få følgende optaget på 
byrådets dagsorden: 
  
”Byrådsmedlem Jens Hedegaard Kristensen stiller forslag om, at byrådet 
bemyndiger borgmesteren til at afsætte de nødvendige ressourcer, til 
omgående at få bragt kommunens telefonsystem i sådan teknisk 
forfatning, at borgere og brugere der henvender sig til kommunen over 
telefonen oplever en smidig og rationel borgerbetjening. 
  
Undertegnede har ved en tidligere lejlighed skrevet frem om det uheldige i 
ikke at kunne betjene borgerne tilfredsstillende over telefonnettet. Dette 
resulterede i en 2 sider lang redegørelse om hvad der fremover vil blive 
forbedret. Desværre har forslag og intentionerne i redegørelsen ikke 
afhjulpet problemerne. 
  
Kommunen har her i de første måneder efter sammenlægningen behov for 
at trænge igennem med den helt rigtige profil. En profil der afspejler et 
image af en kommune, der har service overfor borgerne i højsædet, 
uanset afstand mellem borger og rådhus. Lige netop her har vi på det 
skammeligste svigtet ved ikke at kunne betjene borgerne rimeligt over 
telefonen. 
  
Ovennævnte tekniske mangler er en irritation i sig selv, men der opstår 
desværre samtidig irritation og nogle spændinger ved de borgere, der 
f.eks. må opleve at vente i 10 minutter, for derefter midt på formiddagen at 
få at vide i telefonen ”at kontoret er lukket for i dag”. Ved næste 
henvendelse er de samme borgere, naturligt, tilbøjelige til at have 
foregående opkald i erindring. Hvorfor stemningen fra starten kan blive 
temmelig anstrengt. 
  
Især Frederikshavn Forsyning, der har den største borger/bruger kontakt 
har været hårdt ramt af de dårlige telefonforbindelser. 
  
Med baggrund i ovenstående skal undertegnede foreslå, at Borgmesteren 
gives de fornødne bemyndigelser”. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Redegørelsen taget til efterretning. Borgmesteren sætter en undersøgelse 
omkring forbedring af telefonsystemet i gang. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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2. Fremtidig skolestruktur i Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 490857 
Sbh: BKF/arco 
  
Besl.komp: BUU/BR 

Sagsfremstilling  
Sammenlægningsudvalget besluttede i møde den 22. februar 2006 at give 
Børne- og Ungdomsudvalget kompetence til at iværksætte en analyse af 
den samlede skolestruktur og at fremsætte forslag til den fremtidige 
skolestruktur for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune. 
  
Målet er, at evt. ændringer kan træde i kraft senest den 1. august 2008. 
  
Formålet med at drøfte skolestruktur i Frederikshavn Kommune er bl.a. 
  

•       øge fokus på kvalitet i folkeskolen 
•       ønsket om at styrke den faglige kvalitet og elevstandpunkter i 

folkeskolen 
•       fremme muligheder for en mere innovativ, rummelig og fleksibel 

folkeskole 
•       forbedre skolens fysiske rammer 
•       faldende elev-/børnetal og dermed stigende enhedsomkostninger 

ved uændret serviceniveau 
  
Det fremgik af sammenlægningsudvalgets beslutning, at strukturanalysen 
og –processen skulle være en videreudvikling af skolestrukturarbejdet i gl. 
Frederikshavn Kommune i 2005. Analysen skal bygge på prognoser og 
beregninger vedr. 
  

•       udviklingen i elevtal for hver skole set over en 10-årig periode 
•       principper for tildeling af ressourcer til skolernes normalundervisning 
•       muligheder for højnelse af undervisningens kvalitet og andre 

pædagogiske udviklingsmuligheder 
•       sammenhænge mellem skolens virksomhed og de fysiske rammer 

  
Processen og analysen skal belyse forskellige forslag til fremtidig 
skolestruktur, herunder 
  

•       fælles ledelse af flere skoler 
•       sammenlægning af skoler 
•       lukke en eller flere skoler 
•       bygge en ny skole 
•       etablere et teenagecenter 
•       flytte oplandsbyernes overbygning 
•       vurdere antal klassetrin på folkeskolerne i Frederikshavn 
•       etablere et eller flere 10. klassecentre 

  
Skolestrukturændringer er en kompliceret proces, som primært er reguleret 
af folkeskoleloven og relaterede bekendtgørelser. 
  
Der er i processen lagt vægt på en høj grad af medinddragelse af politikere, 
skolebestyrelser, skoleledelser og –medarbejdere. Processen har været 
struktureret med 
  

•       en administrativ projektgruppe bestående af medarbejdere fra 
Børne- og Kulturforvaltningen 
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•       en skolefaglig følgegruppe bestående af skoleledere, 
skolebestyrelsesformænd, tillidsmænd fra DLF, BUPL og FOS. Der 
har under følgegruppen været nedsat et repræsentantskab 

•       løbende politisk behandling og drøftelser i Børne- og 
Ungdomsudvalget 

•       dialog i skolelederkredsen, BK-forvaltningsledelsen, skolebestyrelser 
og samarbejdssystemet i Børne- og Kulturforvaltningens regi 

  
Skolestrukturen er blevet drøftet mange gange i Børne- og 
Ungdomsudvalget, og der har været udarbejdet forskellige analyser, oplæg, 
beregninger m.m. til politisk behandling. Alle folkeskoler i Frederikshavn 
Kommune – på nær Heldagsskolen – har indgået i overvejelserne om den 
fremtidige skolestruktur. 
  
Børne- og Kulturforvaltningen fremlagde et oplæg på Børne- og 
Ungdomsudvalgets møde den 1. februar 2007 med forslag til 
skolestrukturændringer, som kunne indfri det i budgettet indregnede 
provenu på skoleområdet. Oplægget indeholdt forslag om lukning af op til 7 
skoler, regulering af klassetrin på 2 skoler og oprettelse af et eller flere 10. 
klassecentre (jf. vedlagte rapport inkl. bilag). 
  
Børne- og Ungdomsudvalget foreslår, at følgende forslag sendes til høring 
  

•       4. klasse på Elling Skole overflyttes til Strandby Skole med virkning 
fra 1. august 2008 

•       7. klasse på Hørby Skole overflyttes til Dybvad Skole med virkning 
fra 1. august 2008 

•       Volstrup Skole nedlægges med virkning fra 1. august 2008, og 
Volstrup skoledistrikt tillægges følgende skoler: Sæby Skole, 
Sæbygårdskolen, Hørby Skole, Dybvad Skole og Gærum Skole. 
Distriktsgrænserne fastlægges i forhold til de modtagende skolers 
naturlige opland 

•       Ørnevejens Skole og Munkebakkeskolen nedlægges med virkning 
fra 1. august 2008. Der oprettes en ny skole på Munkebakkeskolens 
område med de udbygninger og renoveringer, der er behov for. Der 
foretages en optimering af klassedannelsen på den ny skole 

•       Specialklasserækkerne på Ørnevejens Skole overflyttes til 
Abildgårdskolen 

•       Der gennemføres i foråret 2007 en analyse af fordele og ulemper 
ved at samle 10. klasserne fra hele kommunen i et eller flere 10. 
klassecentre 

  
Forslag til fremtidige ændringer af skolestrukturen skal godkendes af 
byrådet og herefter sendes til høring blandt de høringsberettigede parter, 
som er skolebestyrelserne i Frederikshavn Kommunes folkeskoler. Forslag 
til høringsmateriale er vedlagt sagen. 
  
Paul Rode Andersen kunne ikke tiltræde beslutningen. 
  
Indstilling  
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at 
ovennævnte forslag til ændringer på skoleområdet sendes til høring blandt 
de høringsberettigede parter. 
  
Bilag  Fordeling  
1. Rapport med forslag og anbefalinger til skolestrukturændringer inkl. 

bilagsmateriale, dateret januar 2007  
BUU/BR 
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Elektroniske bilag: 

 070328 pkt 2 B1 Rapport med forslag og anbefalinger..., dateret 1. 
februar 2007.pdf 

 070328 pkt 2 B2 Forslag til høringsmateriale,1. del, dateret marts 
2007.pdf 

 070328 pkt 2 B2, Forslag til høringsmateriale, 2. del.pdf 
 070328 pkt 2 B2, Forslag til høringsmateriale, 3. del.pdf 
 70328 pkt 2 B2, Forslag til høringsmateriale, 4. del.pdf 

2. Forslag til høringsmateriale, dateret 22. marts 2007  BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Steen Jensen forlod mødet som inhabil. 
 
Forslaget sendes i høring som indstillet af udvalget. 
 
Søren Visti Jensen og Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde beslutningen. 
 
Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde, at Volstrup Skole lukkes, og at 4. kl. 
på Elling Skole overflyttes til Strandby Skole. 
 
 
Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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3. Ændring af styrelsesvedtægt for Frederikshavn 
Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 504538 
Sbh: TF/gd 
  
Besl.komp: BR 

Sagsfremstilling  
Statsforvaltningen har sendt forslag til ændring af styrelsesvedtægten, 
som sammenlægningsudvalget vedtog i 2006. 
  
Det ene ændringsforslag er til styrelsesvedtægtens § 21, stk. 10, der i 
styrelsesvedtægten p.t. har følgende ordlyd: 
  
”Stk. 10. Den i stk. 1-9 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på 
grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i 
at varetage formandshvervet”. 
  
Statsforvaltningen henstiller, at bestemmelsen ændres, idet det af 
vederlagsbekendtgørelsen fremgår, at vederlæggelse ophører ved 
udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte 
hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette. 
  
Som ny formulering af § 21, stk. 10 foreslår forvaltningen derfor følgende 
ordlyd: 
  
”Den i stk. 1-9 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af 
forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget 
formandshvervet.” 
  
Det andet ændringsforslag er til styrelsesvedtægtens § 22, stk. 2, der p.t. 
har følgende ordlyd:  
  
”Stk. 2. Funktionsvederlag kan højest oppebæres i en uafbrudt periode på 
6 måneder”. 
  
Statsforvaltningen henstiller, at bestemmelsen ændres, idet der efter 
Statsforvaltningens opfattelse ikke er hjemmel til at indskrænke perioden 
fra den i vederlagsbekendtgørelsen fastsatte periode på 9 måneder. 
  
Som ny formulering af § 22, stk. 2 foreslår forvaltningen derfor følgende 
ordlyd: 
  
Funktionsvederlag kan højest oppebæres i en uafbrudt periode på 9 
måneder. 
  
Indstilling  
Borgmesteren indstiller, at de 2 bestemmelser i styrelsesvedtægten 
ændres som henstillet af Statsforvaltningen, og at sagen sendes til 2. 
behandling i førstkommende byrådsmøde. 
  
Beslutning - Frederikshavn Byråd 28. februar 2007  
Vedtægten sendes videre til 2. behandling på førstkommende 
byrådsmøde. 
  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Inger Støtt og Knud Hjørnholm 
m/afbud 
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Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 

        

4. Ændring af vedtægt for Fonden Arena Nord  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 577864 
Sbh: TF/gd 
  
Besl.komp: BR 

Sagsfremstilling  
Fonden Arena Nord anmoder om godkendelse af en vedtægtsændring for 
så vidt angår bestyrelsens sammensætning.  
  
Hidtil har Samvirkende Idrætsforeninger i Frederikshavn (SIFK) i henhold 
til vedtægternes § 6 a haft ret til at udpege et medlem til bestyrelsen. Dette 
ønskes ændret til, at Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune har ret til 
at udpege et medlem af bestyrelsen.  
  
I henhold til vedtægtens § 10 skal ændringer af disse godkendes af 
kommunen. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at byrådet godkender vedtægtsændringen for Fonden Arena 
Nord. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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5. Valg af 2 byrådsmedlemmer til 
Folkeoplysningsudvalget  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 551148 
Sbh: BKF/jada 
  
Besl.komp: KFU/BR 

Sagsfremstilling  
Kultur - og Fritidsudvalget har den 17. august 2006 overfor 
sammenlægningsvalget anbefalet, at der blev nedsat et 
folkeoplysningsudvalg ved starten af Frederikshavn Kommune pr. 1. januar 
2007. 
  
I anbefalingen er oplyst, at udvalget skal være på mindst 7 medlemmer og 
bestå af en bred repræsentation fra de foreninger og den 
voksenundervisning, der får støtte i henhold til folkeoplysningsloven. 
  
Sammenlægningsudvalget har efterfølgende godkendt anbefalingen og 
medfølgende vedtægter, der sikrer nedsat et folkeoplysningsudvalg på 13 
medlemmer  
  

•       5 byrådsrepræsentanter 
•       2 repræsentanter fra aftenskoleområdet 
•       6 repræsentanter fra foreningsområdet 

  
Der har i januar måner 2007 været afholdt valg for forenings- og 
aftenskoledelen, og byrådet har gennem sin konstituering udpeget 
medlemmer til udvalget. 
  
I efteråret 2007 udarbejdede en nedsat arbejdsgruppe regler for en ny 
”Frederikshavn Ordning” til igangsættelse pr. 1. januar 2007. 
  
I første udkast til ordning var foreslået 6 byrådsmedlemmer og 5 
foreningsmedlemmer. For at sikre en bred dækning i den nye kommunes 
foreningsliv ændredes dette i anbefalingen til 5 byrådsrepræsentanter og 6 
foreningsrepræsentanter. 
  
Formanden for Kultur - og Fritidsudvalget har efterfølgende bedt om at få 
undersøgt, om det var muligt at udpege yderligere et byrådsmedlem til 
Folkeoplysningsudvalget, da der i byrådets konstitueringsforhandlinger var 
rejst ønske om dette. 
  
Sagen har været forelagt til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. 
februar 2007. 
  
Det har vist sig, at det ikke umiddelbart var muligt at udvide 
Folkeoplysningsudvalget med et ekstra medlem, da udvalget skulle have et 
ulige antal medlemmer. 
  
Der er herefter de muligheder, at udpege to ekstra byrådsmedlemmer – 
eller gennemføre fornyet valghandling på forenings- og aftenskoleområdet 
for at vælge et ekstra foreningsmedlem. 
  
I begge tilfælde skal udarbejdes nye vedtægter, som skal godkendes i 
byrådet. 
  
Indstilling  
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes. 
  
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 7. marts 20 07 
Udvalget anbefaler, at vedtægterne ændres således, at der udpeges 2 
ekstra byrådsmedlemmer.  
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Mogens Brag 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Jytte Schaltz og John Christensen valgt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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6. Valg af 3 medlemmer samt 3 suppleanter til 
Frederikshavn Erhvervsforenings repræsentantskab  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 573588 
Sbh: BES/aj 
  
Besl.komp: BR 

Sagsfremstilling  
Med stemmeret. Jf. § 8 i Vedtægter for Frederikshavn Erhvervsforening 
består repræsentantskabet af indtil 21 medlemmer – heraf udpeger 
Frederikshavn Byråd 3 medlemmer fortrinsvis fra Økonomiudvalget samt 3 
suppleanter. 
  
Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde mellem 
erhvervene, offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, faglige 
organisationer og turistforeningen i Frederikshavn samt Frederikshavn 
Erhvervsråd at fremme en sund erhvervsudvikling og en god 
beskæftigelse i Frederikshavn. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at byrådet udpeger 3 medlemmer samt 3 suppleanter til 
repræsentantskabet. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Jens Ole Jensen valgt som medlemmer. 
 
Peter Nielsen, Søren Visti Jensen og Hans Jørgen Kaptain valgt som suppleanter. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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7. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen for 
Modtagestation Vendsyssel I/S  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 550982 
Sbh: TF/gd 
  
Besl.komp: BR 

Sagsfremstilling  
Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 13. december 2006 at 
godkende et forslag til vedtægter med den ændring, at Hjørring Kommune 
og Frederikshavn Kommune skulle have det samme antal medlemmer (4) i 
bestyrelsen. I udkastet var der lagt op til, at Hjørring Kommune skulle have 
4 pladser og Frederikshavn Kommune 3 pladser. 
  
Sammenlægningsudvalget besluttede endvidere, at der skulle indgås 
aftale om, at interessentskabet opløses senest den 31. december 2007.  
  
Der har nu været afholdt et møde med repræsentanter fra Hjørring 
Kommune til drøftelse af vedtægterne og spørgsmålet om indgåelse af en 
aftale om eventuel opløsning af det fælleskommunale interessentskab. Det 
blev besluttet, at der afholdes et møde herom med alle 
interessentkommunerne i april 2007.  
  
Af hensyn til at bestyrelsen skal være funktionsdygtig i indeværende år, er 
det imidlertid nødvendigt, at Frederikshavn Kommune udpeger 
medlemmer til bestyrelsen. 
  
Det foreslås, at byrådet vælger 4 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf de 3 
først valgte straks indtræder i bestyrelsen, mens det 4. medlem indtræder 
under forudsætning af, at det herfra ønskede medlemstal godkendes af 
alle interessentkommuner.  
  
Det bemærkes, at byrådsmedlem Brian Pedersen som formand for AVØ 
A/S bestyrelse i henhold til selskabets vedtægter er ”født” medlem af 
bestyrelsen i Modtagestation Vendsyssel I/S. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at der ud over Brian Pedersen (som født medlem/først 
valgte) vælges 3 yderligere medlemmer til bestyrelsen, hvoraf det sidst 
valgte medlem først indtræder i bestyrelsen, når vedtægterne giver 
hjemmel hertil. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Ud over Brian Pedersen som født medlem blev Bruno Müller, John Christensen og 
Palle Thomsen valgt. Palle Thomsens valg er betinget af en vedtægtsændring. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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8. Udnyttelse af ledig låneramme 2006 for Skagen, 
Frederikshavn og Sæby Kommuner  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 576207 
Sbh: CF/kj 
  
Besl.komp: ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Økonomiafdelingen har opgjort den uudnyttede låneadgang for 
regnskabsåret 2006 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuner efter 
reglerne i Budget og Regnskabssystemet: ”Bekendtgørelse om 
kommunernes låntagning og meddelelse af garantier”. Heri hedder det, at 
”lån skal være optaget senest den 31. marts året efter regnskabsåret. 
  
Der er flere forskellige kommunale aktiviteter, som giver låneadgang. Et 
stort område er de anlægsinvesteringer, som foretages på 
forsyningsvirksomhedernes områder. Der har imidlertid i 2006 været en 
indskrænkning af låneadgangen, således at det ikke er muligt at låne, hvis 
forsyningsvirksomhederne har penge til gode i kommunekassen. Dertil 
kommer, at et eventuelt driftsoverskud på forsyningsvirksomheden skal 
modregnes i låneadgangen. Disse begrænsninger reducerer lånerammen. 
  
Der er opgjort en uudnyttet låneramme i alt for de tre kommuner vedrørende 
regnskabsår 2006 på 14.982.777 kr. Se bilag. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til byrådets 
godkendelse, at 
  

•       der optages et langfristet lån på 14.982.777 kr. 
•       Økonomiafdelingen bemyndiges til at optage lånet 

  
Beslutning - Økonomiudvalget 21. marts 2007  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070328 pkt 8 B1 Samlet opgørelse af uudnyttet låneramme for de 3 
kommuner, dateret 12. marts 2007.pdf 

 070328 pkt 8 B2 Opgørelse af uudnyttet låneramme, Skagen Kommune, 
dateret 9. marts 2007.pdf 

 070328 pkt 8 B3 Opgørelse af uudnyttet låneramme, Frederikshavn 
Kommune, dateret 22. juni 2006.pdf 

 070328 pkt 8 B4 Opgørelse af uudnyttet låneramme, Sæby Kommune, 
dateret 12. marts 2007.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Samlet opgørelse af uudnyttet låneramme for de 3 kommuner, dateret 

12. marts 2007 
ØU/BR 

2. Opgørelse af uudnyttet låneramme, Skagen Kommune, dateret 9. 
marts 2007 

ØU/BR 

3. Opgørelse af uudnyttet låneramme, Frederikshavn Kommune, dateret 
22. juni 2006 

ØU/BR 

4. Opgørelse af uudnyttet låneramme, Sæby Kommune, dateret 12. 
marts 2007 

ØU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
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Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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9. Gebyr i forbindelse med sagsbehandling efter 
bekendtgørelse om vandløbsregulering og -
restaurering mv.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574638 
Sbh: TF/alje 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling  

I henhold til bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering mv. 
kan der opkræves gebyr for behandlingen af sager efter bekendtgørelsens 
kapitel 2-4: 
  

•       Kapitel 2 vedrører regulering af vandløb mv. 
•       Kapitel 3 vedrører anlæg med digeanlæg til afvanding og 

bevanding 
•       Kapitel 4 vedrører broer, opstemningsanlæg, flodemål mv. 

  
Der kan opkræves et gebyr for behandlingen af sager, der vedrører 
anlæggelse af nye vandløb, private udpumpningsanlæg til brug for 
afvanding og anlæggelse af broer, overkørsler eller lignende. 
  
Der kan opkræves et gebyr på ikke over 2 % af anlægsudgiften, dog 
mindst 3.000 kr. Mindstegebyret er gældende fra 1. oktober 1983 og 
reguleres hvert til årsskifte på grundlag af det seneste offentliggjorte 
nettoprisindeks i medfør af lov om beregning af et nettoprisindeks. 
  
Gebyret forfalder til betaling, når sagen fremmes, det vil sige når, der 
offentliggøres en meddelelse om projektet i stedlige blade. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� der opkræves et gebyr på 2 % af anlægsudgiften for behandling af 
sager i henhold til bekendtgørelsen dog mindst 3.000 kr. (niveauet 
oktober 1983) i dag svarende til 5.378,16 kr.  

� der ikke opkræves gebyr for behandling af mindre sager, som 
vedrører anlæggelse af nye vandløb, anlæggelse af broer, 
overkørsler eller lignende, der ikke vurderes at kræve 
offentliggørelse  

� sagen fremsendes til byrådet til endelig godkendelse  
  
Beslutning – Plan- og Miljøudvalget 13. marts 2007  
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen 
tiltrædes. 
  
Fraværende: Ingen 
  
Beslutning - Økonomiudvalget 21. marts 2007  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
  

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 
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Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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10. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SKA 222 -C og 
kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 for motel ved 
Frederikshavnsvej/Buttervej, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 575311 
Sbh: TF/joge 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling  

Forslag til Lokalplan nr. SKA 222-C og kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 
for motel ved Frederikshavnsvej, Skagen, har været offentligt fremlagt i 
perioden 22. november 2006 – 17. februar 2007. Der er ikke modtaget 
indsigelser til lokalplanforslaget. 
  
Lokalplanforslaget omhandler udvidelse af et eksisterende motel ved 
inddragelse af tilstødende ejendomme. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at Lokalplan nr. SKA 222-
C og kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 vedtages endeligt uden 
ændringer  

  
Beslutning – Plan- og Miljøudvalget 13. marts 2007  
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 
  
Fraværende: Ingen 
  
Beslutning - Økonomiudvalget 21. marts 2007  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070328 pkt 10 B1 Lokalplan nr. SKA 222-C og Kommuneplantillæg nr. 
SKA 04-05.pdf 

 070328 pkt 10 B2 Skagen Byråds beslutning af 6. november 2006.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Lokalplan nr. SKA 222-C og kommuneplantillæg nr. SKA 

04/05 
PMU/ØU/BR 

2. Skagen Byråds beslutning af 6. november 2006 PMU/ØU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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11. Byggemodning af areal ved Knivholtvej - Forlængelse af 
Perspektivvej  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572347 
Sbh: TF/jao 
  
Besl.komp: TU/ØU/BR 

Sagsfremstilling  
I forbindelse med salg af erhvervsjord skal Perspektivvej forlænges med 30 
m, da grunden skal have vejadgang til Perspektivvej. 
  
Til arealet skal der fremføres regnvandsledninger, spildevandsledninger og 
elkabler. Udgifter hertil afholdes af Forsyningen A/S ved opkrævning af 
tilslutningsafgifter. 
  
Vejen anlægges med 7 m kørebane og 5 m rabat i begge sider, i alt 17 m 
vejudlæg. 
  
Overslagsmæssigt kan byggemodningen etableres for 
  

•       projektering 25.000 kr. i 2007 
•       byggemodning, vejanlæg for 130.000 kr. opdelt med 110.000 kr. i 

2007 og 20.000 kr. i 2008 (asfaltslidlag) 
  
Teknisk Forvaltning søger om optagelse af rådighedsbeløb 
(tillægsbevilling). 
           
Forlængelse af Perspektivvej udskilles som offentlig vej. 
           
Afledt drift for Perspektivvej ca. 2 % af anlægsudgiften, 2.600 kr. for år 2008 
og fremefter. 
Vejafvandingsbidrag 8 % af anlægsudgiften for kloakanlægget,15.000 kr. 
           
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•       byrådet anmodes om bevilling og frigivelse af følgende 
rådighedsbeløb: 
-        Projektering 25.000 kr. i 2007 
-        Byggemodning, vejanlæg for 130.000 kr. opdelt med 110.000 kr. 

i 2007 og 20.000 kr. i 2008 (asfaltslidlag) 
-        Afledt drift for Perspektivvej, 2.600 kr. for år 2008 og fremefter 
-        Vejafvandingsbidrag, 15.000 kr. 

•       forlængelse af Perspektivvej udskilles som offentlig vej 
  
Beslutning - Teknisk Udvalg 1. marts 2007  
Indstillingen tiltrædes. 
  
Fraværende: Ingen  
  
Supplerende sagsfremstilling  
Rådighedsbeløbene tages af de likvide midler. 
  
Beslutning - Økonomiudvalget 21. marts 2007  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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Elektroniske bilag: 

 070328 pkt 11 B1 Kortudsnit Perspektivvej.pdf 
 070328 pkt 11 B2 Oversigt over tillægsbevillingsansøgning til 

byggemodning ved Knivholtvej.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Kortudsnit Perspektivvej TU/ ØU/BR 
2. Oversigt over tillægsbevillingsansøgning til byggemodning ved 

Knivholtvej 
ØU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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12. Byggemodning af areal ved Vendsysselvej - Forlængelse 
af Håndværkervej  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572346 
Sbh: TF/jao 
  
Besl.komp: TU/ØU/BR 

Sagsfremstilling  
I forbindelse med salg af 2 grunde ved Vendsysselvej skal Håndværkervej 
forlænges med 120 m, da grundene skal have vejadgang til Håndværkervej. 
  
Til arealet skal der fremføres regnvands-, spildevands-, fjernvarme- og 
vandledninger og elkabler. Udgifter hertil afholdes af Forsyningen A/S ved 
opkrævning af tilslutningsafgifter.  
  
Vejen anlægges med 6 m kørebane og 1,5 m rabat i begge sider, i alt 9 m 
vejudlæg. 
  
Overslagsmæssigt kan byggemodningen etableres for 
  

•       projektering 50.000 kr. i 2007 
•       byggemodning, vejanlæg for 600.000 kr., opdelt med 525.000 kr. i 

2007 og 75.000 kr. i 2008 (asfaltslidlag) 
  
Teknisk Forvaltning søger om optagelse af rådighedsbeløb 
(tillægsbevilling). 
           
Forlængelse af Håndværkervej udskilles som privat fællesvej. 
           
Vejafvandingsbidrag 8 % af anlægsudgiften for kloakanlægget, 80.000 kr. 
           
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•       byrådet anmodes om bevilling og frigivelse af følgende 
rådighedsbeløb: 
-        Projektering 50.000 kr. i 2007 
-        Byggemodning, vejanlæg for 600.000 kr., opdelt med 525.000 kr. 

i 2007 og 75.000 kr. i 2008 (asfaltslidlag) 
-        Vejafvandingsbidrag 80.000 kr. 

•       forlængelse af Håndværkervej udskilles som privat fællesvej 
  
Beslutning - Teknisk Udvalg 1. marts 2007  
Indstillingen tiltrædes. 
  
Fraværende: Ingen 
  
Supplerende sagsfremstilling  
Rådighedsbeløbene tages af de likvide midler. 
Beslutning - Økonomiudvalget 21. marts 2007  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
  

Bilag  Fordeling  
1. Kortudsnit Håndværkervej TU/ØU/BR 
2. Oversigt over tillægsbevillingsansøgning til byggemodning ved 

Vendsysselvej 
ØU/BR 
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Elektroniske bilag: 

 070328 pkt 12 B1 Kortudsnit Håndværkervej.pdf 
 070328 pkt 12 B2 Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger til 

byggemodning ved Vendsysselvej.pdf 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 

        

13. Maskinindkøb i Frederikshavn Kommune, Park & 
Vejforsyningen  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  

Page 21 of 49

07-08-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Frederikshavn_Byraad_761_28-03-2007_...



        

14. Medlemskab af KIMO  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574533 
Sbh: TF/toth 
  
Besl.komp: PMU/BR 

Sagsfremstilling  
KIMO (Kommunernes Internationale Miljø Organisation) er en international 
miljøorganisation for lokale  myndigheder. Skagen Kommune har været 
medlem af organisationen, men ved udgangen af 2006 ophørte de 
kommunale medlemskaber af KIMO Danmark. Der er fremsendt 
henvendelse til 11 kommuner på Jyllands vestkyst, hvor de nye kommuner 
er anmodet om at tage stilling til ønske om fortsat medlemskab af KIMO 
Danmark. Der er p.t. givet positivt tilsagn herom fra 9 af de 11 kommuner. 
  
KIMO repræsenterer godt 6 mio. borgere i 10 lande og har i alt ca. 120 
medlemmer i interesseområdet, der omfatter Nordsøen, Irske Hav og dele 
af Nordatlanten. Organisationen har i en årrække arbejdet med 
  

•       problematikker vedrørende radioaktivt affald 
•       forurening i forbindelse med ophugning inden for offshoreindustrien 

(olie og gas) 
•       tilførsel af affald til Nordsøen herunder sikring af, at mængderne 

over tid begrænses 
•       maritim sikkerhed og forurening, herunder fokus på store 

forureningskatastrofer 
•       internationale bestemmelser om registrering af dumpede 

konventionelle og kemiske våben 
•       forurening med farlige stoffer 
•       forsikringsdækning ved forureningskatastrofer og dækning ved 

anden påvirkning, der kan påføre kommunerne økonomiske 
forpligtelser 

  
Skagen Kommune har hidtil været medlem for at markere en positiv 
holdning til organisationen og den indsats organisationen har ydet for 
havmiljøet. Den hidtidige repræsentation for Skagen Kommune har været 
tegnet af borgmester Hans Rex Christensen og Teknik- og Miljødirektør 
Mogens Hust. 
  
Kontingent for medlemskab af KIMO Danmark er i 2007 for kommuner 
med over 25.000 indbyggere fastsat til 26.300 kr. Kontingentet fremskrives 
ved anvendelse af KL’s pris- og lønskøn. Udgiften for Frederikshavn 
Kommune vil i 2007 udgøre i alt 26.300 kr., der påregnes afholdt inden for 
det af byrådet vedtagne budget. 
  
Ved medlemskab vil kommunen skulle udpege en politisk og en 
administrativ repræsentant. Det er af KIMO oplyst, at den politiske 
repræsentant typisk vil være en viceborgmester eller formanden for det 
udvalg, der varetager natur- og miljøområderne, og at den administrative 
repræsentant vil være enten teknisk chef eller chefen for natur og miljø. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at sagen  
  

� fremsendes til byrådet med anbefaling af, at der tegnes 
medlemskab af KIMO Danmark  

� Plan- og Miljøudvalget udpeger en politisk repræsentant, under 
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forudsætning af byrådets godkendelse af medlemskab  
  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 13. marts 2007  
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen 
tiltrædes. John Christensen udpeges som repræsentant. 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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15. Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og 
Region Nordjylland  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 532657 
Sbh: SSF/am 
  
Besl.komp: SUU/BR 

Sagsfremstilling  
Sundhedsloven indebærer, at kommuner og region skal indgå 
sundhedsaftale om 6 obligatoriske indsatsområder: 
  

•       Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 
•       Indlæggelsesforløb 
•       Træningsområdet 
•       Hjælpemiddelområder 
•       Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet 

forebyggelse 
•       Mennesker med sindslidelser 

  
Der foreligger nu et forslag til sundhedsaftale mellem Frederikshavn 
Kommune og Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er udviklet i en proces, 
hvor en generel sundhedsaftale er udarbejdet i tæt samarbejde mellem de 
nordjyske kommuner og Region Nordjylland. 
  
Herefter har Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland med 
udgangspunkt i den generelle sundhedsaftale forhandlet den endelige 
sundhedsaftale, som skal indgås mellem regionsrådet og byrådet for 
Frederikshavn Kommune. 
  
Frederikshavn Kommune har i forhandlingerne ønsket at arbejde for at 
udvikle den elektroniske kommunikation og informationsudveksling mellem 
kommunen og sygehusene og ligeledes med at udvikle telemedicinske 
løsninger for borgere, der kan være i behandling i eget hjem. 
  
Frederikshavn Kommune yder genoptræning til alle borgere, der efter 
sygehusbehandling har et lægefagligt begrundet behov for almindelig 
genoptræning og har ligeledes mulighed for at modtage borgere fra andre 
kommuner til genoptræning. 
Frederikshavn Kommune har valgt at opretholde tilbud om motion på recept 
til trods for, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet stadig vurderer 
myndighedsansvaret for opgaven.   
  
Det skal bemærkes, at aftaleudkastet for hjælpemiddelområdet er revideret 
idet ”Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften 
afholdes af sygehusvæsenet”, er blevet endeligt efter, at det oprindelige 
aftaleudkast for området blev udarbejdet. 
  
Vedlagt er det seneste udkast til endelig sundhedsaftale mellem 
Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland. Redaktionelt er de afsnit, 
der er justeret efter den sidste forhandlingsrunde markeret med rødt, mens 
nogle få uafklarede sentenser er markeret med gult. Det forventes, at disse 
punkter er afklaret inden Sundhedsudvalgets møde. 

Indstilling  
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget indstiller vedlagte forslag med 
afklaring af de sidste detaljer til sundhedsaftaler til byrådets godkendelse. 
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Beslutning - Sundhedsudvalget 13. marts 2007  
Sundhedsudvalget indstiller forslaget godkendt til byrådet, idet det 
bemærkes, at forslaget bærer præg af at være en førstegenerationsudgave. 
  
Anders Broholm deltog ikke i behandling af punktet. 
  
Fraværende: Irene Hjortshøj med afbud. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070328 pkt 15 B1 Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og 
Region Nordjylland.pdf 

 070328 pkt 15 B2 Høringssvar fra Ældrerådet.pdf 
 070328 pkt 15 B3 Høringssvar fra Handicaprådet.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Sundhedsaftale – Frederikshavn kommune og Region 

Nordjylland, dateret 19. marts 2007 
SUU/BR 

2. Høringssvar fra Ældrerådet, dateret 15. februar 2007  SUU/BR 
3. Høringssvar fra Handicaprådet, dateret 1. marts 2007  SUU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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16. Frit valg i ældreboliger  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 566194 
Sbh: SSF/aas 
  
Besl.komp: SOU/BR 

Sagsfremstilling  
Som led i den overordnede harmonisering af serviceniveauerne mellem de 
tre kommuner, som i dag udgør Frederikshavn Kommune, foretog 
sammenlægningsudvalget 25. oktober 2006 en sondring mellem 
plejeboliger og ældreboliger. Harmoniseringen indebærer, at en række af de 
boliger, som tidligere blev betragtet som ældreboliger særligt i den tidligere 
Skagen Kommune, siden årsskiftet er blevet betragtet som plejeboliger. 
Som udgangspunkt er kategoriseringen i Område Skagen tilpasset de 
øvrige fire områder i kommunens Ældreafdeling.    
  
Da borgere i de boliger, som tidligere blev betragtet som ældreboliger, efter 
harmoniseringen ikke længere er omfattet af det frie leverandørvalg, har 
dette ført til en række henvendelser herunder to skriftlige henvendelser, fra 
borgere i Skagen. Frederikshavn Kommune har hertil modtaget en skriftlig 
henvendelse fra indehaveren og to skriftlige henvendelse fra medarbejdere 
ved Blæksprutten Pleje ApS. 
  
For at imødekomme de berørte borgernes ønske om ikke at blive frataget 
retten til frit leverandørvalg i de boliger, som tidligere blev betragtet som 
ældreboliger, stilles imidlertid fra udvalgsformandens side forslag om, at de 
berørte borgere bibeholder retten til frit leverandørvalg, indtil de fraflytter 
boligen.   
  
Indstilling  
Til drøftelse. 
  
Beslutning - Socialudvalget 14. marts 2007  
Det indstilles til byrådets godkendelse, at de borgere, hvis bolig ændrer 
status til plejebolig, fastholder retten til frit leverandørvalg, indtil de fraflytter 
boligen. 
Frode Thule Jensen og Per Nilsson ønsker, at status gældende før 1. januar 
2007 fastholdes uændret. 
  
Fraværende: Ingen 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070328 pkt 16 B1 Høringssvar fra Ældrerådet, dateret 15. februar 
2007.pdf 

 070328 pkt 16 B2 Høringssvar fra Handicaprådet af 1. marts 2007.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Høringssvar fra Ældrerådet, dateret 15. februar 2007  SOU/BR 
2. Høringssvar fra Handicaprådet, dateret 1. marts 2007  SOU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Venstre stillede følgende ændringsforslag: 
 
Det indstilles til byrådets godkendelse, at de borgere, hvis bolig ændrer status til 
plejebolig, fastholder retten til frit leverandørvalg. 
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Forslaget kom til afstemning: 
 
For stemte 12: Hans Jørgen Kaptain (V), Hans Rex Christensen (V), Jens Ole 
Jensen (V), John Christensen (V), Inger Støtt (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 16: Erik Sørensen (A), Birgit Hansen (A), Knud Hjørnholm (A), Irene 
Hjortshøj (A), Birthe Marie Pilgaard (A), Jørn Larsen (A), Bruno Müller (A), Anders 
Gram Mikkelsen (A), Anders Starberg Pedersen (A), Steen Jensen (A), Hanne 
Welander (A), Palle Thomsen (A), Jytte Schaltz (A), Paul Rode Andersen (F), 
Søren Visti Jensen (F), Steen Jørgensen (UP)  
 
Socialudvalgets flertalsindstilling blev godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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17. Tværkommunal funktion for godkendelse og tilsyn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 549047 
Sbh: SSF/akl 
  
Besl.komp: SOU/BR 

Sagsfremstilling  
Kommunalreformens ikrafttrædelse betyder, at kommunerne pr. 1. januar 
2007 har fået ansvaret for 
  

•       tilsyn og godkendelse af opholdsteder for børn og unge, samt  
•       tilsyn og godkendelse af private botilbud til voksne, der på grund af 

betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer har behov for en særlig boform 

  
Samtidig har vi i kommunerne i forvejen tilsynsforpligtigelse i forhold til en 
række institutioner og tilbud. 
  
For at imødekomme denne opgave blev der i oktober 2006 nedsat en 
tværkommunal styregruppe samt en arbejdsgruppe, der skulle undersøge 
muligheder og interesser for et tværkommunalt samarbejde om de nye 
kommunale opgaver vedrørende tilsyn og godkendelse på børne- og 
voksenområdet. Det tværkommunale samarbejde har bestået af 
Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt Kommuner. Primo januar 2007 
meddeles det fra Jammerbugt Kommune, at de alene deltager for så vidt 
angår voksenområdet.  
  
Med baggrund i følgende begrundelser har arbejds- og styregruppen 
anbefalet, at der etableres en tværkommunal sekretariatsenhed på 
opgaveområdet: 
  

•       Der er tale om et særligt opgaveområde, der fordrer ekspertise og 
brede faglige kompetencer 

•       Opgavetyngden er for den enkelte kommune ikke omfattende nok til 
at kunne drive en fagligt specialiseret funktion på området 

•       Der kan sikres faglighed og ekspertise på området, idet der etableres 
og udvikles et specialiseret fagligt miljø med flere medarbejdere 
omkring opgaveløsningen 

•       Sårbarhed ved fravær eller travlhed reduceres i en større afdeling 
•       Der sikres udvikling af en ensartethed i kvalitet og standard på 

området på tværs af de kommunale grænser, hvilket ses at være 
særligt relevant i forhold til de private udbydere 

•       Der sikres et uafhængigt tilsyn  
  
Styregruppe og arbejdsgruppe anbefaler endvidere, at enheden varetager 
såvel de nye kommunale opgaver på området som de eksisterende opgaver 
med tilsyn med nuværende kommunale dag- og døgntilbud med det formål 
at sikre kvalitet og ensartethed i opgaveløsningen. 
  
Den tværkommunale sekretariatsfunktions organisering og opgaver er 
nærmere beskrevet i vedlagte notat. Heraf fremgår også, at den opstillede 
model medfører en årlig driftsudgift for Frederikshavn Kommune på 705.000 
kr. Konteringsteknisk er der tale om en administrativ udgift, og den vil kunne 
afholdes indenfor Social- og Sundhedsforvaltningens budget. 
  
Indstilling  
Det indstilles til byrådets godkendelse, at 

Page 28 of 49

07-08-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Frederikshavn_Byraad_761_28-03-2007_...



 
 

•       Frederikshavn Kommune indgår i et tværkommunalt samarbejde 
med Hjørring og Jammerbugt Kommuner omkring tilsyns- og 
godkendelsesopgaven,  

•       forvaltningen får kompetence til at afklare placeringen af opgaven 
med Hjørring og Jammerbugt Kommuner samt indgå de nødvendige 
aftaler herom 

  
Beslutning - Socialudvalget 14. marts 2007  
Anbefales indstillet til byrådets godkendelse 
  
Fraværende: Ingen 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070328 pkt 17 B1 Notat vedr. tværkommunal funktion for tilsyn og 
godkendelse inden for børne- og voksenområdet.pdf 

 070328 pkt 17 B2 - Bilag 5 - Liste over tilbud i kommunerne og fordeling 
af andele på kommunerne.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Notat vedr. tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse 

indenfor børne- og voksenområdet (inkl. tilhørende bilag 1-4) 
SOU/BR 

2. Bilag 5: Liste over tilbud i kommunerne, og fordeling af andele på 
kommunerne 

SOU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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18. Ankestyrelsens praksisundersøgelse: Anbringelse af 
børn og unge  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572450 
Sbh: SSF/akl 
  
Besl.komp: SOU/BR 

Sagsfremstilling  
Ankestyrelsen udgav i december 2006 den første praksisundersøgelse på 
anbringelsesområdet. Iværksættelsen af praksisundersøgelsen ligger i 
forlængelse af Anbringelsesreformen, som stiller krav om flere 
praksisundersøgelser og andre uddybende undersøgelser af 
anbringelsesområdet.  
  
Denne praksisundersøgelse har haft til formål at vurdere korrektheden af 
kommunernes afgørelser om anbringelse af børn og unge med særligt fokus 
på § 38 undersøgelsen og § 58 a handleplanen.  
  
Efter retssikkerhedslovens § 79 a skal praksisundersøgelsen behandles på 
et møde i kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner. Baggrunden 
herfor er, at kommunalbestyrelsen har til ansvar at sikre overholdelsen af 
gældende lovgivning og derfor skal gøres bekendt med eventuelle 
uregelmæssigheder i administrationens praksis. 
  
I undersøgelsen indgår 101 anbringelsessager fra 20 kommuner. 5 sager 
fra gl. Frederikshavn Kommune indgår i undersøgelsen. De 5 sager fra gl. 
Frederikshavn Kommune er alle frivillige anbringelser efter § 40, stk. 3, nr. 
8. 
  
Som det fremgår af vedlagte notat, er vurderingerne af sagerne fra 
Frederikshavn Kommune karakteriseret ved, at 
  

•       alle afgørelserne er samlet set i overensstemmelse med regler og 
praksis 

•       der mangler ingen oplysninger i sagerne 
•       der er udarbejdet § 38 undersøgelser i alle sagerne 
•       kravene til § 38 er stort set opfyldt i sagerne 
•       handleplaner er udfærdiget efter gældende krav med én undtagelse, 

hvor formål med anbringelse mangler. Denne kan dog tolkes ud fra 
øvrigt indhold i planen 

•       alle afgørelser er sket med skriftligt notat i journalen og er vurderet i 
overensstemmelse med forvaltningslovens krav om skriftlighed 

  
Sagsbehandlergruppen i Familieafdelingen har været samlet til en 
gennemgang af undersøgelsens resultater samt en drøftelse af sagsgange i 
Frederikshavn Kommune. 
Der iværksættes desuden i løbet af foråret 2007 en analyse af 
anbringelsesområdet, som i sidste ende skal være med til yderligere at 
kvalificere arbejdet med anbringelser både før, under og efter anbringelsen. 
  
Indstilling  
Det indstilles til byrådets godkendelse, at praksisundersøgelsen tages til 
efterretning 
  
Beslutning - Socialudvalget 14. marts 2007  
Anbefales indstillet til byrådets godkendelse. 
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Fraværende: Ingen 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070328 pkt 18 B1 Notat om Ankestyrelsens praksisundersøgelse og 
Frederikshavn Kommunes deltagelse heri.pdf 

 070328 pkt 18 B2 Kommissorium for arbejdsgruppe til analyse af 
anbringelsesområdet i Frederikshavn Kommune.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Notat om Ankestyrelsens praksisundersøgelse og 

Frederikshavn Kommunes deltagelse heri 
SOU/BR 

2. Kommissorium for arbejdsgruppe til analyse af 
anbringelsesområdet i Frederikshavn Kommune 

SOU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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19. Frigivelse af rådighedsbeløb til anskaffelse af 
inventar til kommunens nye træningscentre  
  
  

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

Sagsfremstilling  
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2007 besluttede byrådet at 
afsætte et rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til anskaffelse af inventar til 
kommunens nye træningscentre.  
Sundhedsudvalget anmoder om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at frigive 
rådighedsbeløbet på 700.000 kr. afsat på investeringsoversigten for 2007 
til inventar til kommunens nye træningscentre. 
  
Beslutning - Sundhedsudvalget 13. marts 2007  

Indstilles til godkendelse. 
  
Anders Broholm deltog ikke i behandling af punktet. 
  
Beslutning - Økonomiudvalget 21. marts 2007  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 

Page 32 of 49

07-08-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Frederikshavn_Byraad_761_28-03-2007_...



 
 

        

20. Anlægsbevilling på 13.340 mio. kr. til it -investeringer i 
forbindelse med kommunesammenlægningen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574830 
Sbh: CF/hjj 
  
Besl.komp: ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Der er på investeringsoversigten for Økonomiudvalgets område afsat et 
rådighedsbeløb på 13,340 mio. kr. til engangsinvesteringer i forbindelse 
med kommunesammenlægningen. Der ansøges nu om en anlægsbevilling 
på 13,340 mio. kr. til ovennævnte formål. Bevillingen finansieres af det på 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i Budget 2007. 
  
Engangsinvesteringerne er en fortsættelse af it-investeringsprogammet 
vedrørende kommunesammenlægningen, som blev påbegyndt i 2006 og vil 
blive afsluttet i 2007. It-investeringerne vedrører harmoniseringer af KMD’s 
systemer og investeringer i fælles it-systemer. Der vil blive aflagt 
anlægsregnskab i forbindelse med regnskab 2007. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
  

•     der gives en anlægsbevilling på 13,340 mio. kr. til 
engangsinvesteringer i forbindelse med 
kommunesammenlægningen, og der frigives et tilsvarende 
rådighedsbeløb fra investeringsoversigten. Bevillingen finansieres af 
det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i Budget 2007 

  
Beslutning - Økonomiudvalget 21. marts 2007  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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21. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for  
Socialudvalgets budgetområde 2007 til ombygning af 
køkkenet, Ankermedet, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 505757 
Sbh: SSF/bih 
  
Besl.komp: SOU/ØU/BR Sagsfremstilling  

Sammenlægningsudvalget vedtog på møde den 11. oktober 2006 
budgettet for 2007. 
  
På investeringsoversigten er et rådighedsbeløb 1.840.000 kr. anført  
under Socialudvalgets budgetområde til udbygning af køkkenet,  
Ankermedet i Skagen. Dette beløb ønskes frigivet. 
  
Projektet vil blive gennemført i år 2007. 
  
Bevillingen finansieres af det på budgettet afsatte rådighedsbeløb. 
  
Indstilling  
Det indstilles til byrådets godkendelse, at beløbet på 1.840.000 kr.  
til udbygning af køkkenet, Ankermedet i Skagen frigives. 
  
Beslutning - Socialudvalget 14. marts 2007  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ingen 
  
Beslutning - Økonomiudvalget 21. marts 2007  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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22. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for  
Socialudvalgets budgetområde 2007 til dagtilbud for  
handicappede  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 578901 
Sbh: SSF/bihj 
  
Besl.komp: SOU/ØU/BR Sagsfremstilling  

Sammenlægningsudvalget vedtog på møde den 11. oktober 2006 
budgettet for 2007. 
  
På investeringsoversigten er et rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. anført  
under Socialudvalgets budgetområde til ”Dagtilbud til handicappede”.  
Dette beløb ønskes frigivet. 
  
Beløbet på 2.500.000 kr. vil blive anvendt til ombygning, indkøb af inventar 
og flytteudgifter vedrørende lejede lokaler på Baldersvej i Frederikshavn. 
  
Bevillingen finansieres af det på budgettet afsatte rådighedsbeløb. 
  
Indstilling  
Det indstilles til byrådets godkendelse, at beløbet på kr. 2.500.000  
til ”Dagtilbud til handicappede” frigives. 
  
Beslutning - Socialudvalget 14. marts 2007  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ingen  
  
Beslutning - Økonomiudvalget 21. marts 2007  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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23. Oprettelse af fleksible institutionspladser i 
Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 571262 
Sbh: BKF/laho 
  
Besl.komp: BUU/ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Børne- og Ungdomsudvalget har bevilget 750.000 kr. til oprettelse af 
fleksible pladser i Frederikshavn Kommune.  
Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til retningslinier for 
anvendelse af fleksible pladser. 
 
En fleksibel plads udgør 32 timer pr. uge, som kan benyttes således: 
 

•       Der skal være en rytme i anvendelsen - evt. over en 14 dages 
periode 

•       Det er forældrenes ansvar at timetallet overholdes 
•       Det er forældrenes pligt at notere barnets ankomst/”gå hjem tid” 
•       Timerne kan ikke spares op - fx i forbindelse med sygdom eller ferie 
•       Der kan ikke tilvælges udvidet åbningstid 
•       En fleksibel plads kan opsiges med dags varsel for forældrene 
•       En fleksibel plads kan opsiges af institutionen med dags varsel ved 

gentagne misligholdelser af aftalen 
•       En fleksibel plads kan tildeles med 1 måneds varsel til den 15. eller 

den 1. i måneden i det omfang, der er ledige pladser 
•       Der tildeles økonomisk tilskud efter gældende regler 

  
Forvaltningen har foretaget en beregning over, hvad en fleksibel plads skal 
koste. 
  
Der er i beregningen taget hensyn til følgende: 
  

•       Pris på fuldtidsplads 1.375 kr.  
•       Gennemsnitlig åbningstid pr. uge 49,5 timer 
•       Gennemsnitlig lønudgift af institutionens budget = 85 % 
•       Diverse udgifter/aktiviteter af institutionens budget = 15 % 

 
Ovenstående procentsatser ses i forhold til, at de fleste aktiviteter, 
arrangementer samt bespisning oftest foregår midt på dagen (15 %) samt 
en mindre personalekontakt til barnet (85 %). 
En fleksibel plads kan derfor udregnes således: 
 
1.375 kr. – 15 % = 1.168 kr.  
32/49,5 af 1.168 kr.  = 755 kr. 
1.375 kr. x 15 % = 207 kr. 
Total = 755 kr. + 207 kr. = 962 kr.  
  
Dette bevirker, at det på årsplan bliver muligt at oprette 165 fleksible 
pladser, hvilket svarer til 8,3 %. 
 
Som udgangspunkt tilknyttes hver institution fleksible pladser svarende til 
10 %. 
I tilfælde af, at flere skulle ønske en fleksibel plads, oprettes venteliste. 
 
Indstilling  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
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•       udvalget godkender forvaltningens forslag til rammer for fleksible 
institutionspladser 

•       takst for en fleksibel plads oversendes til byrådets godkendelse 
 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 1. marts 200 7 
Rammerne godkendt. 
Taksten anbefales over for byrådet. 
  
Fraværende: Knud Hjørnholm 
  
Beslutning - Økonomiudvalget 21. marts 2007  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Godkendt. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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24. Revisionsberetning nr. 151 vedrørende revisionsbesø g i 
Skagen Kommune i perioden september til december 
2006 - Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 569282 
Sbh: CF/fv 
  
Besl.komp: ØU/BR Sagsfremstilling  

Kommunernes Revision sender beretning vedrørende revisionsbesøg i 
Skagen Kommune i perioden fra september til december 2006. 
  
Revisionsbesøget har omfattet følgende: 
  
Økonomiafdelingen: 

•       Beholdningseftersyn mv. 
•       Afdelingskasser 
•       Web-betalinger 
•       Lønninger 

  
Social- og Sundhedsforvaltningen: 

•       Områder vedrørende overførselsindkomster mv., hvortil der ydes 
statsrefusion og –tilskud 

•       Personsager 
•       Forretningsgange 
•       Sagsrevision 

  
Opgørelser, specialregnskaber mv. 
  
Revisionsberetningen – der er en delberetning for regnskabsåret 2006 - 
indeholder konklusioner på de enkelte områder. 
  
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at revisionsberetningen tages til efterretning. 
  
Beslutning - Økonomiudvalget 21. marts 2007  
Taget til efterretning. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070328 pkt24 B1 Kommunernes Revision - Beretning nr. 151, dateret 
26. januar 2007.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Kommunernes Revision - Beretning nr. 151, dateret 26. januar 

2007 
ØU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Taget til efterretning. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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25. Revisionsberetning nr. 160 vedrørende revisionsbesø g i 
Frederikshavn Kommune i perioden juli til november 
2006 - Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 563877 
Sbh: CF/fv 
  
Besl.komp: ØU/BR Sagsfremstilling  

Kommunernes Revision sender beretning vedrørende revisionsbesøg i 
Frederikshavn Kommune i perioden fra juli til november 2006. 
  
Revisionsbesøget har omfattet følgende: 
  
Økonomisk Forvaltning: 

•       Beholdningseftersyn mv. 
  
Social- og Sundhedsforvaltningen: 

•       Områder vedrørende overførselsindkomster mv., hvortil der ydes 
statsrefusion og –tilskud 

  
Personaleforvaltningen: 

•       Lønninger og vederlag 
•       Forretningsgang for anmeldelse af arbejdsgiverrefusion  

  
Revisionsberetningen – der er en delberetning for regnskabsåret 2006 - 
indeholder konklusioner på de enkelte områder. 
  
Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning: 
  
”Det er vor generelle opfattelse, at kommunens sagsbehandling og 
administration på det sociale område foregår i overensstemmelse med 
gældende lovgivning. 
  
Vi har dog i sager inden for kontanthjælp og revalidering konstateret en del 
fejl, som især kan henføres til fejlkonteringer, manglende journalføring og 
manglende socialfaglig opfølgning. Vi har endvidere konstateret enkelte fejl 
med refusions- og/eller udbetalingsmæssig betydning. 
  
Vi anbefaler, at kommunen iværksætter de fornødne ledelses- og 
styringsmæssige tiltag for at sikre, at kvaliteten i sagsbehandlingen 
forbedres på de anførte områder. 
  
I henhold til aktivlovens § 10, stk. 2 skal kommunen mindst hver 3. måned 
følge op på sagerne for at sikre, at betingelserne for at yde hjælp fortsat er 
opfyldt. Vi har konstateret, at den forretningsgang, forvaltningen har 
tilrettelagt vedrørende den økonomiske opfølgning, har medført, at 
sagsbehandlingen og registreringen i journalen ofte sker senere end hver 3. 
måned. Det er aftalt, at forretningsgangen fremover ændres, således at det 
sikres, at lovgivningen overholdes.” 
  
Social- og Sundhedsdirektøren har følgende kommentar til 
revisionsbemærkningen:  
  
”I Revisionens beretning nr. 160 vedrørende revisionsbesøg i perioden fra 
juli til november 2006 er der på det sociale område bemærkninger om, at 
der på områderne kontanthjælp og revalidering er konstateret fejl omkring 
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konteringer, journalføring og socialfaglig opfølgning. 
  
For at sikre at de nævnte områder forbedres, er der/vil der blive iværksat 
ledelses- og styringsmæssige tiltag: 

•       Implementeringen af nyt it-system medvirker til at sikre korrekt 
journalføring og socialfaglig opfølgning 

•       Implementeringen af Jobcenter Frederikshavn bevirker, at der er 
udarbejdet/udarbejdes nye forretningsgange, hvor de rejste 
problemstillinger også vægtes 

•       I forbindelse med etableringen af den nye arbejdsmarkedsforvaltning 
adskilles indsatsen over for sygemeldte og ledige borgere fra den 
økonomiske behandling af sager på området. Det forventes, at det 
øgede ledelsesmæssige fokus, der etableres derved, vil forbedre de 
resterende fejlkilder 

  
Det er forvaltningens opfattelse, at ovennævnte tiltag vil sikre et 
tilfredsstillende resultat.” 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at revisionsberetningen tages til efterretning med de af 
Social- og Sundhedsdirektøren anførte kommentarer. 
  
Beslutning - Økonomiudvalget 21. marts 2007  
Taget til efterretning. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070328 pkt 25 B1 Kommunernes Revision - Beretning nr. 160.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Kommunernes Revision – Beretning nr. 160 ØU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Taget til efterretning. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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26. Starthjælp til flygtninge/indvandrere og kommunens 
mulighed for at kompensere herfor - Efterretningssa g 
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 563925 
Sbh: AMF/blt 
  
Besl.komp: AMU/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 flygtninge/indvandrerfjendsk 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. 
  
I den gamle Frederikshavn Kommunes Integrationsråd lagde vi ofte ører til, 
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hvor svært det var for flygtninge/indvandrerne at få suppleret den lave 
starthjælp på grund af 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 24. januar 2007  
Formandens redegørelse blev taget til efterretning. 
  
Byrådet opfordrer Arbejdsmarkedsudvalget til at tage spørgsmålet om 
enkeltydelser som kompensation for den lave startydelse op til behandling. 
  
Supplerende sagsfremstilling  

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet en opgørelse over antallet af 
sager jf. integrationslovens §§ 35 og 36 samt aktivlovens §§ 81, 82 og 83 - 
herunder en opgørelse af allerede afgjorte sager. Opgørelsen indeholder 
såvel sager, hvor forvaltningen har bevilget det ansøgte, som sager hvor 
der er givet afslag samt begrundelser for disse afslag. Opgørelsen omfatter 
sager fra Skagen, Frederikshavn og Sæby. 
  
Det fremgår af opgørelsen, at Skagen, Sæby og Frederikshavn Kommuner i 
2006 havde 97 ansøgninger efter de nævnte paragrafer. Af disse blev 79 
imødekommet som ansøgt. I 1 sag blev det ansøgte delvist bevilget, og i 17 
sager blev der givet afslag på den fulde ansøgning. 
  
Ud af de 18 sager, hvor der blev givet helt eller delvis afslag, er to sager 
blevet anket til det sociale nævn. I begge sager var afgørelsen, at 
kommunen havde foretaget en korrekt sagsbehandling, og kommunens 
afgørelse blev stadfæstet. 
  
Forvaltningen har som bilag udarbejdet et notat, der belyser lovgivningen 
omkring enkeltydelser jf. integrationsloven og aktivloven. 
  
Indstilling  
Konstituerende Arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
  
Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2007  
Udvalget tager orienteringen til efterretning. 
Det henstilles til relevante sagsbehandler team, at man gennem vejledning 
oplyser den enkelte ydelsesmodtager om mulighederne for bevilling af 
enkeltydelser, så lovgivningens intentioner herom anvendes. 
Oversendes til byrådet til orientering. 
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Fraværende: Ingen 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070328 pkt 26 B1 Notat om enkeltydelser jf. Aktiv- og 
Integrationsloven.pdf 

 070328 pkt 26 B2 Belysning af enkeltydelser.pdf 

Bilag  Fordeling  
1 Notat om enkeltydelser jf. Aktiv- og Integrationsloven AMU/BR 
2 Belysning af enkeltydelser AMU/BR 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Taget til efterretning. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 

        

27. MED-aftale for Frederikshavn Kommune - 
Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 576626 
Sbh: RANL/HAHE 
  
Besl.komp: ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Et nedsat forhandlingsorgan under MTHSU har udarbejdet MED-aftale for 
Frederikshavn Kommune. MED-aftalen blev efter endt høringsperiode 
underskrevet den 13. december 2006 og trådte i kraft den 1. januar 2007. 
Aftalen er blevet til i en konstruktiv dialog mellem medarbejdere og ledelse.  
  
MED-aftalen sendes efter behandling i Hovedudvalget videre til endelig 
godkendelse i Økonomiudvalget samt til orientering i byrådet. 
  
Indstilling  
Formanden indstiller, at MED-aftalen godkendes. 
  
Beslutning – MED Hovedudvalget den 14. marts 2007  
Godkendt.  
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at MED-aftalen godkendes. 
  
Beslutning – Økonomiudvalget den 21. marts 2007  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
  
Godkendt. Videresendes til orientering for byrådet. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070328 pkt 27 B1 MED-aftale for Frederikshavn Kommune, dateret 15. 
marts 2007.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. MED-aftale for Frederikshavn Kommune, dateret den 15. marts 2007  HU/ØU/BR   

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
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Taget til efterretning. 

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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28. Leasing af kølebiler til madtransport  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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29. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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30. Resultat af vejledende folkeafstemning om placering  af 
kulturhus i Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 565123 
Sbh: anjn 
  
Besl.komp: BR 

Sagsfremstilling 

På baggrund af forslag fremsat af den socialdemokratiske gruppe i 
Frederikshavn besluttede byrådet på sit møde den 24. januar at afholde 
en vejledende folkeafstemning vedrørende placering af kulturhus i 
Skagen. 
  
Afstemningen er foregået som brevafstemning i perioden 16. februar – 6. 
marts 2007. De stemmeberettigede vælgere i den tidligere Skagen 
Kommunes geografiske område har haft mulighed for at stemme, om 
kulturhuset skal placeres i Kappelborgskolens bygninger eller på 
skolemarken på Chr. X's Vej i Skagen. 
  
Resultatet af afstemningen 
9.163 vælgere har været stemmeberettigede: 
  

  
hvilket svarer til en stemmeprocent på 58,25. Stemmerne fordeler sig 
således: 
  

  

I alt afgivne stemmer 5.337 
Gyldige stemmer 5.148 
Ugyldige og blanke stemmer 189 

Afstemningssted Kappelborgskolens  

bygninger 
Skolemarken 

Chr. X's Vej 
Skagen 3.898 558 
Ålbæk 556 64 
Hulsig 70 2 
I alt gyldige stemmer 4.524 624 

Beslutning - Frederikshavn Byråd den 28. marts 2007  
Byrådet følger afstemningsresultatet. Skagens nye kulturhus placeres på 
Kappelborgskolen. 
 
Projektet kræver stor lokal medindflydelse, som skal sikres ved tilrettelæggelse af 
en proces, der inddrager et bredt udsnit af interessenter i Skagen. Projektet 
kræver samtidig bred og tværfaglig politisk forankring. 
 
Byrådet nedsætter derfor en tværgående politisk styregruppe bestående af: 
 
Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Bjarne Kvist 
Næstformanden i Kultur- og Fritidsudvalget, Mogens Brag 
Formanden for Plan- og Miljøudvalget, John Christensen 
Formanden for Folkeoplysningsudvalget, Anders Gram Mikkelsen 
Formanden for Økonomiudvalget, Erik Sørensen 
Medlem af Økonomiudvalget, Birthe Marie Pilgaard 
 
Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud 
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Mødet hævet, oplæst kl. 22:00 

 
Til stede:  

Fraværende: Brian Pedersen, Ole Rørbæk Jensen og Bjarne Kvist m/afbud  

 
Underskrifter:  
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