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1. Forslag til Lokalplan FRE.B.10.06.01 - Gl. Skagensvej,

Frederikshavn og Forslag til kommuneplantillæg 09.19

Sagsfremstilling
I forlængelse af Boligforeningen Vesterports orientering på Plan- og
Miljøudvalgsmødet den 8. september 2009 er der gennemført en
arkitektkonkurrence for en ny boligbebyggelse på arealet mellem Gl. Skagensvej og
Buhlsvej i Frederikshavn. Med baggrund i konkurrenceresultatet er der nu
udarbejdet et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg 09.19, der vil
muliggøre det vindende projekt. Den udarbejdede bebyggelsesplan opdeler
området i 4 forskelligartede boligkvarterer med hver sin karakter med et åbent
strøg, der forbinder bebyggelsen med byparken Plantagen på den modsatte side af
Gl. Skagensvej. Det sydøstligste kvarter påtænkes indrettet som ældre- og
handicapboliger.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre en højere
bebyggelsesprocent og en højere bebyggelse på en del af området.

Lokalplanområdet grænser mod nord og syd op til eksisterende boligbebyggelse,
mod vest grænser lokalplanområdet op til Buhlsvej og mod øst Gl. Skagensvej.
Vejadgang til området sker fra disse to veje.

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af i alt 114 boliger enten som 1 til 2
etages bebyggelse eller for et mindre del som etageboliger i op til 5 etager.
Lokalplanforslaget indebærer, at den bevaringsværdige bygning, Buhlvej 10, det
tidligere kontumatshus, nedrives.

Bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015
byggeri.

Der er i det nye Bygningsreglement 2010 sket en opstramning af kravene til
nybyggeriets energiforbrug. I BR 10 er lavenergiklasse 1 afløst af Energiklasse
2015, hvor kravet til energiforbrug er skærpet 10 - 15% i forhold til lavenergiklasse
1. Det foreslås, at Energiklasse 2015 indsættes som fremtidig krav i
lokalplanlægningen.

Miljømæssige konsekvenser
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i
henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en
miljøvurdering af forslaget.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at

Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til

 Åben sag
 Sagsnr: 10/8223
 Forvaltning: TF
 Sbh: POHN
 Besl. komp: PMU/ØU/BR



Økonomiudvalget - Referat - 15. september 2010 Side 7 af 53

lokalplan FRE.B.10.06.01 og kommuneplantillæg nr. 09.19 udsendes i
offentlig debat
der i dette lokalplanforslag og i fremtidige lokalplaner stilles krav om, at
byggerier skal opføres som minimum Energiklasse 2015, jf. BR10

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Paul Rode Andersen

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
 Anbefales, idet lokalplanområdet foreslås udvidet med matr. nr. 25o Flade
Frederikshavn Jorder og nr. 264 Frederikshavn Bygrunde.

Plan- og Miljøudvalget anmodes om at optage særskilt sag vedrørende princip om
Energiklasse 2015 til behandling, og efterfølgende forelæggelse for byrådet via
Økonomiudvalget.

Bilag

Forslag til Lokalplan FRE.B.10.06.01 (dok.nr.97552/10)
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2. Forslag til Lokalplan FRE.O.11.13.01 - Toftegården,

Frederikshavn

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. december 2008, at Toftegården
skulle søges sikret ved en lokalplanlægning.

På baggrund heraf har Teknisk Forvaltning udarbejdet forslag til Lokalplan
FRE.O.11.13.01 for Toftegården, Frederikshavn. Lokalplanen sikrer institutionens
eksistens, og åbner derudover op for opførelse af en ridehal i forbindelse med de
eksisterende bygninger.

Toftegården er kommunalt ejet og udlejes til "Toftegårdens Dyrevenner". Stedet
fungerer som et sted, hvor det skal være muligt at holde dyr, som man ikke har
mulighed for eller ønsker at holde derhjemme, såsom, heste kaniner, marsvin mv.
På Toftegården er der plads til 22 heste og i kaninstalden er der 30 bokse til
kaniner, marsvin mv. Arealerne omkring gården anvendes til afgræsning, luftning
ridning mv.

Lokalplanområdet udgør ca. 5,3 ha og ligger som et grønt rekreativt areal i den
vestlige del af Frederikshavn by. Området er omgivet af bolig- og erhvervsområder
samt et areal mod syd, som er planlagt til opførelse af et hospice.

Miljømæssige konsekvenser
Der er udarbejdet miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i
henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en
miljøvurdering af forslaget.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan nr. FRE.O.11.13.01 udsendes i
offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Paul Rode Andersen

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Referat fra 12.08.2010 - Fremtiden for Toftegården, Toftegårdsvej 40,i
Frederikshavn (dok.nr.85708/10)

Bilag 2 - FRE O 11 13 01-ØU15.09.10.pdf (dok.nr.105327/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/18510
 Forvaltning: TF
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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3. Forslag til Lokalplan SAE.E.03.61.01 - Genbrugsplads på

Ousenvej, Sæby

Sagsfremstilling
Den gamle genbrugsplads på Ousenvej, Sæby, som servicerer Sæby by, er ved at
være nedslidt. Affaldsselskabet AVØ A/S vurderer derfor, at der er behov for en
modernisering, både af hensyn til driften og personalefaciliteterne.

Genbrugspladsen har hidtil ligget på lejet jord, men byrådet besluttede på mødet
den 24. juni 2009, at undersøge mulighederne for at erhverve arealet, hvorpå den
nuværende genbrugsplads er beliggende.

Arealet er nu erhvervet af kommunen, og teknisk forvaltning har i samarbejde med
rådgiver udarbejdet forslag til Lokalplan SAE.E. 03.61.01, som åbner mulighed for
etablering af en genbrugsplads, der opfylder nye krav til indretning og drift af
genbrugspladser samt etablering af anlæg til kompostering af haveaffald. Ny
bebyggelse på arealet må ikke overstige 8,5 meter eller 2 etager, og området skal
afskærmes af beplantningsbælter langs østligt- og vestligt skel.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan nr. SAE.E.03.61.01 og
Kommuneplantillæg nr. 09.18 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Paul Rode Andersen

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Anbefales.

Bilag

SAE.E.03.61.01 7 - ØU15.09.1010.pdf (dok.nr.105321/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/5127
 Forvaltning: TF
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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4. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.03.06.01 og

kommuneplantillæg 09.10 - Boligområde ved Remisen, Skagen

Sagsfremstilling
Lokalplanen omfatter et område til boligformål med helårsboliger i form af
henholdsvis åben-lave og tæt-lave boliger. Til lokalplanen er knyttet
et kommuneplantillæg 09.10. Lokalplanen aflyser en eksisterende Lokalplan
SKA.207.B for den østligste del af lokalplanområdet.

Lokalplanen omfatter arealerne ved den tidligere remisebygning til Nordjyske
jernbaner, nord for jernbanen og syd for Markvej. Ved lokalplanen skal
nye boliger have samme bygningsmæssige udtryk som de eksisterende huse,
omfattet af Lokalplan SKA.207.B, ligesom remisens og en tidligere garagebygnings
bevaringsværdier skal sikres. 

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg 09.10 har været offentliggjort i
perioden 12. maj til 7. juli 2010, ligesom der er offentliggjort en miljøscreening af
planerne. Der er indkommet 4 indsigelser, der omhandler adgangsforhold og
parkering, sikring af karakteren af ny bebyggelse samt støjforhold. Indsigelserne
giver kun anledning til mindre justeringer af bestemmelser om støjforhold og
bygningsforhold.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SKA.B.03.06.01 og Kommuneplantillæg
09.10 vedtages endeligt med forvaltningens indsigelsesnotat af 29.juni 2010.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Paul Rode Andersen

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Referat 21.04.2010 (dok.nr.44006/10)
Bilag 2 - Lokalplan SKA.B.03.06.01  (dok.nr.103934/10)
Bilag 3 - Kommuneplantillæg 09.10 (dok.nr.95306/10)

Bilag 4 - Indsigelsesnotat LP SKA.C.03.06.01 Remisen (dok.nr.95307/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/2656
 Forvaltning: TF
 Sbh: JOGE
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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5. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.03.08.01 -

Centerområde ved Chr. X´s Vej, Skagen

Sagsfremstilling
Lokalplanområdet er beliggende imellem Chr. X´s Vej og jernbanen - i periferien af
Skagen bymidte. I området ligger en trælasthandel med vareudsalg, en tøjbutik
samt bygninger fra det tidligere Skagen Posthus.

Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens
bymidteafgrænsning til centerformål, hvor der kan etableres detailhandelsbutikker,
kontorer, caféer, spise- og overnatningssteder mv. samt helårsboliger.

I overensstemmelse med kommuneplanens detailhandelsstruktur kan der inden for
lokalplanområdet etableres én detailhandelsvirksomhed med særligt

pladskrævende varegrupper på maks. 7000 m2 bruttoetageareal, herunder et

vareudsalg på maks. 2000 m2. Det samlede areal til detailhandelsformål må ikke

overstige 12.500 m2 bruttoetageareal.

Bygningsmæssigt tilstræbes en samhørighed med resten af bymidteområdet dog
således, at der i området kan tillades højere facader, mindre taghældninger og
andre materialer, som konsekvens af områdets udvidede anvendelsesmuligheder.

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 7. april til 2. juni 2010. Der
er modtaget 4 indsigelser, herunder fra Miljløcenter Århus. Som følge heraf foreslås
arealet nord for kirkegården, beliggende uden for bymidteafgrænsningen, udskilt
som et selvstændigt område til pladskrævende varegrupper. Desuden foreslås
dagligvarebutikker udtaget af området.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SKA.C.03.08.01 og Kommuneplantillæg
09.10 vedtages endeligt med forvaltningens indsigelsesnotat af 28. juli 2010.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Paul Rode Andersen

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Udsættes.

Bilag
Bilag 1 - Referat 24.03.2010  (dok.nr.34184/10)
Bilag 2 - Lokalplan SKA.C.03.08.01 (dok.nr.98262/10)
Bilag 3 - Kommuneplantillæg nr. 09.06 (dok.nr.80292/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/1144
 Forvaltning: TF
 Sbh: JOGE
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Bilag 4 - Indsigelsesnotat LP SKA.C.03.08.01 (dok.nr.98232/10)
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6. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.B.02.01.02 -

Skolevangsvej 57, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan FRE.B.02.01.02 har i perioden fra den 9. juni 2010 til den 4.
august 2010 været fremlagt til offentlig debat. Forslaget omfatter et areal på godt 1
ha. og skaber mulighed for at udstykke 5 grunde fra den omhandlede ejendom.
Eksisterende bolig - Elling Gl. skole - på den nordlige del af ejendommen bevares.
Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.B.02.01.02 vedtages uændret i
forhold til det tidligere fremlagte forslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Paul Rode Andersen

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Referat 26.05.2010 (dok.nr.59932/10)

Bilag 2 - Lokalplan FRE.B.02.01.02  (dok.nr.93008/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/2050
 Forvaltning: TF
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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7. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.B.13.14.02 -

Boligområde/institution ved Koktvedvej, Frederikshavn, og

kommuneplantillæg nr. 09.13

Sagsfremstilling
Lokalplanområdet omfatter et område på knap en ha. til institutions- og boligformål
beliggende umiddelbart øst for nuværende bofællesskab Koktvedparken og ned
mod Musikkvarteret. Lokalplanen muliggør etablering af et bofællesskab i form af
tæt lav byggeri, som er velegnet til fysisk og psykisk handicappede.

Lokalplanforslag FRE.B.13.14.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 09.13 har
været offentliggjort i perioden fra 9. juni til 4. august 2010. Der er modtaget 2
bemærkninger, hvoraf den ene er fra bygherre.

I forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag gives der ved den endelige vedtagelse
mulighed for en mindre taghældning, og kravet om tilslutning til fællesantenneanlæg
fjernes.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.B.13.14.02 og Kommuneplantillæg
nr. 09.13 vedtages endeligt med forvaltningens indsigelsesnotat af 12. august 2010.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Referat 26.05.2010 (dok.nr.59933/10)
Bilag 2 - Lokalplan FRE.B.13.14.02 (dok.nr.93739/10)
Bilag 3 - Kommuneplantillæg nr. 09.13 (dok.nr.93738/10)

Bilag 4 - Indsigelsesnotat af 12. august 2010 (dok.nr.93740/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/3819
 Forvaltning: TF
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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8. Takster 2011 - Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr,

erhvervsaffaldsgebyr samt takster AVØ A/S

Sagsfremstilling
Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance
(hvile-i-sig-selv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som
kommer ind ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være
hverken større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen.
Betalingen for affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt. Der er for
år 2011 budgetteret med udgifter på 68,5 mio. kr. og indtægter på 69 mio. kr., som
finansieres dels gennem renovationstaksten, miljø- og genbrugsgebyret og
erhvervsaffaldsgebyret.

De nye regler for organiseringen af affaldssektoren omhandler nye bestemmelser,
der ligeledes skal gebyrfinansieres. Det drejer sig blandt andet om
erhvervsvirksomheders ret til at benytte genbrugspladserne samt betaling til et
centralt affaldsdatasystem. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvordan
virkningen af de nye regler for organiseringen af affaldssektoren påvirker de
fremtidige takster. Blandt andet er det endnu ikke afgjort, hvordan kommunerne
sikres let og entydig adgang til alle relevante oplysninger om virksomheder, der skal
omfattes af gebyropkrævningen.

Renovationstaksten 2011
Renovationstaksten skal dække udgifter til indsamling af dagrenovation. Det er AVØ
A/S, der forestår indsamling af dagrenovation. Udgifterne til AVØ A/S er for 2011
svagt faldende i forhold til 2010.

AVØ A/S har indgået kontrakt med et privat entreprenørfirma, der udfører
indsamlingen. I omkostningerne indgår desuden udgifter til sække, forbrænding og
AVØ’s administration.

For 2011 foreslås følgende renovationstakster
Takster

 2011
Takster

2010
Sæk/uge 946 946
Sæk/sommerhus 545 545
Sæk 14. dag 576 576
240 l cont./uge 1.665 1.665
240 l cont./ 14. dag 946 946
400 l cont./ uge 2.323 2.323
400 l cont./14. dag 1.326 1.326
600 l cont./uge 2.786 2.786
600 l cont./14. dag 1.593 1.593
800 l cont./uge 3.505 3.505
800 l cont./14. dag 1.871 1.871

 Åben sag
 Sagsnr: 10/8274
 Forvaltning: TF
 Sbh: jecr
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Molok pr. tømning 597 597
Takst for ændring 100 100

Alle takster er ekskl. moms.

Miljø- og genbrugsgebyr
Boligejere:
Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ´s omkostninger til
drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap & papir
samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til
bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og
deponering.

De samlede udgifter fordeles på de registrerede boliger.

For 2011 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

Gebyr
2011

Gebyr
2010

Lejligheder/helårsboliger 900 900
Sommerhuse / værelser 650 650

Alle takster er ekskl. moms.

Gebyrerne opkræves samlet for de forskellige ordninger (glas, pap, papir m.v.).
Størrelsen af det enkelte gebyr for den enkelte ordning, jf. affaldsbekendtgørelsens
§ 57, stk. 5 kan dokumenteres via afregningen fra AVØ.

Omkostninger til AVØ A/S på genbrugsområdet er uændrede i forhold til 2010,
ca. 31, 5 mio. kr., hvorfor forslag til miljø- og genbrugsgebyr er uændret.

Erhvervsaffaldsgebyr
Erhvervsaffaldsgebyret er et lovpligtigt gebyr, der dækker omkostninger til
planlægning og administration i forbindelse med virksomhedernes affald. Gebyret
dækker desuden brug af genbrugspladserne. Via erhvervsaffaldsgebyret betaler
virksomhederne også for Miljøstyrelsens udgifter til en række nye IT-systemer, som
kommunen, ifølge de nye regler, skal opkræve og efterfølgende sende videre til
Miljøstyrelsen.

Kommunen er derfor lovmæssigt forpligtet til at opkræve gebyret hos
virksomhederne. Opkrævningen skal ske på basis af oplysningerne i Det Centrale
Virksomhedsregister (CVR).

Der opkræves et gennemsnitsgebyr for den del af kommunens udgifter, der dækker
administration og planlægning. For den del, som dækker brug af genbrugspladsen,
skal kommunen opkræve et gebyr for virksomheders adgang til genbrugspladsen,
som er differentieret i forhold til erhvervenes brug af genbrugspladsen i forhold til
borgerne.
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De udgifter, erhvervsaffaldsgebyret skal dække er næsten uændrede fra sidste år,
hvorfor forslag til erhvervsaffaldsgebyrer er uændrede i forhold til 2010.

Erfaringen viser, at der stadig er ca. 10 % fejl i udtrækket fra CVR, hvorfor forslag til
erhvervsaffaldsgebyrer stadigvæk er tillagt en sikkerhedsfaktor på 10 %, som i 2010

For 2011 foreslås erhvervsaffaldsgebyrer:
Enhedsgebyrets størrelse Samlet takst [kr.]
Håndværkere og gartnere 0-1 ansat 6.000
Håndværkere og gartnere 2-10 ansatte 9.000
Håndværkere og gartnere over 10 ansat 12.000
Øvrige virksomheder 950

Alle takster er ekskl. moms.

I henhold til vedtægterne for AVØ A/S skal Frederikshavn Kommune godkende
takster for AVØ A/S. AVØ A/S takster for 2011 er vedlagt som bilag.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at nærværende forslag til takster for
2011 anbefales til byrådets godkendelse.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Paul Rode Andersen

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Anbefales.

Bilag

Driftsbudget for 2011 - AVØ A/S (dok.nr.96028/10)
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9. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Østervrå,

motionscenter

Sagsfremstilling
Den selvejende institution "Østervrå Idræts- og Kulturcenter" søger Frederikshavn
Kommune om et tilskud på 197.000 kr. til projektet "Udvidelse af motionscenter i
Østervrå".

Projektet har et samlet budget på 797.000 kr. Der er egenfinansiering for 200.000
kr., tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 150.000 kr. og tilskud fra LAG
Vendsyssel på 250.000 kr.

Projektet har til formål at udvide det eksisterende motionscenter fra 2005, og
således skabe plads til det stadigt stigende medlemstal og sikre et
konkurrencedygtigt motionscenter. Det forventes at udvidelsen vil medføre en

medlemsfremgang på ca. 50 medlemmer. Udvidelsen er på ca 120 m2 og omfatter
blandt andet etablering af særskilte omklædningsrum for damer og herrer.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det indstilles til
Økonomiudvalget, at der bevilges 197.000 kr. fra kontoen til medfinansiering af
landdistriktsindsatsen.

Hvis der bevilges 197.000 kr., vil der være 113.000 kr. i uforbrugte/udisponerede
midler til rest i puljen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Beslutning Distriktsudvalget den 30. august 2010
Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges 100.000 kr., som
finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 100.000 kr., vil der være 210.000 kr. i
udisponerede/uforbrugte midler til rest i puljen til medfinansiering af
landdistriktsindsatsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Godkendt.

Bilag

Ansøgning Østervrå, motionscenter (dok.nr.96360/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/8360
 Forvaltning: TF
 Sbh: SAHA
 Besl. komp: DU/ØU
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10. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Understed,

vippedyr

Sagsfremstilling
Understed og Omegns Borgerforening ansøger Frederikshavn Kommune om
tilskud på 15.000 kr. til indkøb af to vippedyr til byens samlingssted.
Samlingsstedet blev etableret i 2008 under projekttitlen "Oplevelsessted på
Margueritruten i Understed by". Projektet har været en stor succes og benyttes af
både lokale og folk, der kommer kørende til for at tilbringe en dag på pladsen. Også
nogle af omegnens børnehaver benytter pladsen. Pladsen mangler dog lidt til de
helt små børn, hvilket indkøb af de to vippedyr vil tilgodese. 

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til
Økonomiudvaget, at der bevilges 15.000 kr. fra Puljen til lokal udvikling i
landdistrikterne 2009-2013.

Hvis der bevilges tilskud på 15.000 kr., vil der være 89.722 kr. i
uforbrugte/udisponerede midler til rest i puljen til lokal udvikling i landdistrikterne
2009-2013.

Beslutning Distriktsudvalget den 30. august 2010
Lea Wärnstrøm orienterede om ansøgningens faktuelle indhold. Lea Wärnstrøm
forlod herefter mødet og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen tiltrædes.

Jens Hedegaard Kristensen foreslår, at Distriktsudvalget på et senere møde
drøfter, hvor vidt distriktsmidlerne anvendes på det, som efter hans opfattelse er
driftsudvidelser/-fornyelser.

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Godkendt.

Bilag

Ansøgning om tilskud til vippedyr (dok.nr.96294/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/8359
 Forvaltning: TF
 Sbh: SAHA
 Besl. komp: DU/ØU
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11. Risikodimensionering af Beredskabet

Sagsfremstilling
Beredskabsafdelingen har jf. tidligere beslutning udarbejdet nyt oplæg til den
Risikobaseret dimensionering, gældende for indeværende byrådsperiode.

Det nye oplæg er udarbejdet på baggrund af revision af Risikobaseret
dimensionering af 2007, med gældende karakteristik og risici.

Endvidere er nyt oplæg udarbejdet med henblik på at fuldføre og udvikle på allerede
vedtagne strategier, i forhold til kommunens samlede beredskab.

Indstilling
Beredskabschefen indstiller, at oplægget godkendes og sendes til godkendelse i
Økonomiudvalget.

Beslutning Beredskabskommissionen den 19. august 2010
Godkendt med ændringer vedrørende bådberedskab og virksomhedstyper.

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 15. september 2010
Nærværende rapport indeholdende Risikobaseret dimensionering af
redningsberedskabet i Frederikshavn kommune er udarbejdet på baggrund af
Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om Risikobaseret
kommunalt redningsberedskab.

Forud for denne bekendtgørelse blev dimensionering af redningsberedskabet
baseret på centralt udstukne retningslinjer beregnet ud fra blandt andet antal
indbyggere og demografi i kommunen.

Med den nye bekendtgørelse har byrådet nu mulighed for at dimensionere
redningsberedskabet og dets opgavevaretagelse – serviceniveau – ud fra
identifikation og analyse af de lokale risici og dermed kommunens ”risikoprofil”.

Ligeledes har den tidligere rapport af august 2007 dannet baggrund for denne
rapport. Der er sket en revurdering, af de risici og fakta, der er skitseret i tidligere
rapport, samtidig er der sket en tilpasning til nutid.

Opgaven med denne Risikobaseret dimensionering af beredskabet er varetaget af
kommunens Beredskabsafdeling.
Rapporten er tilvejebragt gennem en proces, hvor beredskabets ansatte –
Beredskabschef og indsatsledere – har været involveret i arbejdet med
risikoidentifikation, risikoanalyser, kapacitets- og scenarieanalyser samt endelig
oplæg til fremtidigt serviceniveau / anbefalinger.

Afrapporteringen består af hovedrapport indeholdende karakteristik af kommunen,
vurdering af risikoprofil, risikoidentifikation og -analyse samt oplæg til fremtidig

 Åben sag
 Sagsnr: 10/31
 Forvaltning: BRK
 Sbh: elol
 Besl. komp: BRK/ØU/BR
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dimensionering af serviceniveau og anbefalinger.

Hovedrapporten ledsages af en bilagsrapport indeholdende uddybende beskrivelse
og dokumentation for hovedrapportens analyser, vurderinger og anbefalinger.

Rapporterne er behandlet og godkendt i kommunens Beredskabskommission den
19. august 2010, og sendes herved til behandling i økonomiudvalget.

Økonomisk konsekvensbeskrivelse
Den samlede økonomiske investering er over perioden estimeret til en kontant
investering på 5 mio. kr.
Heraf vil størstedelen finansieres gennem leasing aftaler, som skal søges
finansieret ved driftsomlægninger og deraf besparelser på såvel Falckkontrakter
som det kommunale budget. Det præciseres, at investeringen forventes finansieret
via driftsomlægninger indenfor beredskabsområdet, der ikke påvirker
serviceniveauet, men en ændret drifts-, struktur og sammensætning, der skal
frigøre de ønskede midler. Ligeledes vil en samdrift med beredskabets øvrige
aktiviteter kunne frigive midler til investeringerne.

Der kan for nuværende ikke laves et økonomisk oplæg, da visse af ændringerne
beror på en forhandling med Falck og det anbefales derfor, at der i forbindelse med
genforhandling af kontrakten med Falck ultimo 2011 laves en egentlig økonomisk
indstilling til godkendelse i kommissionen, økonomiudvalg og byråd.

Procesplan
2011 – januar - april Beskrivelse - / udarbejdelse af

investerings-plan, beskrivelse af
finansieringsmulighederne

2011 – maj – august Kontrakt forhandlinger med Falck
2011 - september Fremlægning og godkendelse af

investeringsplan i kommissionen
2011 - oktober Godkendelse af investeringsplan i ØU og BR
2012 – 2014 Gennemførelse af investeringsplan

Indstilling - Økonomiudvalget den 15. september 2010
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler
byrådet, at 

oplæg til den Risikodimensionering af Beredskabet godkendes

oplæg til procesplan godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Oplæg Risikodimensionering af Beredskabet (dok.nr.103650/10)

Bilag 2 - Bilagsrapport (dok.nr.103644/10)
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12. Organisationsændring i den administrative forvaltning

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte den 21. april 2010 igangsætningen af de
administrative organisationsændringer, som de er beskrevet i principdokumentet
om ny administrativ organisation og under hensyntagen til byrådets bemærkninger
ved temamødet den 24. marts 2010.
Bemærkningerne til forlig vedrørende åbning af budget 2010-2014, indgået den 28.
juni 2010, bekræfter administrative organisationsomlægninger, hvor der sker
overgang til en ny centerstruktur.

Status på forberedelserne med organisationsændringerne er, at der indtil videre
arbejdes med etableringen af fællescentrene, og at de nuværende faglige
afdelinger i første omgang ikke grundlæggende forandres, men overgår til at være
fagcentre i den nye administrative organisation.

Etableringen af Økonomicenteret forberedes af en projektgruppe i samarbejde med
en ekstern konsulent. Alle medarbejdere har bidraget til processen, der forløber
efter planen og afsluttes med et realiseringsgrundlag den 1. december 2010 med
henblik på etablering af Økonomicenteret pr. 1. januar 2011.

Arbejdet med etableringen af Ejendomscenteret har afventet en ekstern konsulents
rapport, som nu er kommet. Denne sag behandles under et særskilt punkt på
Økonomiudvalgets dagsorden.

Med hensyn til den øvrige fællescenterstruktur analyserer forvaltningen for tiden,
hvilke opgaver der kan indgå i disse fællescentre, og hvordan fællescentrene mest
hensigtsmæssigt kan opbygges. Analysearbejdet udføres med basis i
masterplanen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at status på
organisationsomlægningen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Til efterretning.

Bilag
Bilag 1 - Masterplan - udgave pr 9.9.2010 (dok.nr.106184/10)

Bilag 2 - Skitse til organisationsdiagram (dok.nr.106190/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/1419
 Forvaltning: UE
 Sbh: CHPA
 Besl. komp: ØU
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13. Etablering af Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter

Sagsfremstilling
Direktionen har arbejdet videre med udvikling og etablering af ”ny administrativ
organisation” - centerstruktur med fælles- og fagcentre og fremlægger således
forslag til etablering af et nyt fællescenter - Frederikshavn Kommunes
Ejendomscenter.

Direktionen har ved ekstern konsulent fået afdækket konsekvenserne af at etablere
et kommunalt ejendomscenter, sammenskrevet i vedlagte bilagsmateriale –
businesscasen som overordnet peger på, at

det vil være muligt at høste væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster
gennem en koordineret og mere centraliseret tilgang til ejendomsområdet
der vurderes at være et årligt besparelsespotentiale på 8-9,8 mio. kr.
der kan opnås et fælles niveau for drift og vedligehold af ejendomme
det bliver muligt at anskue ejendomsområdet strategisk med fokus på
udvikling og muligheder frem for omkostninger
en samling af bygherre- og driftsherrerollen vil give overblik over
ejendomsporteføljen og kapacitetsudnyttelsen. Mulighed for totaløkonomisk
tænkning ved at anlægs- og renoveringsomkostninger samtænkes ved
drifts- og vedligeholdelsesudgifter
kommunen anbefales at indføre en intern huslejemodel til at regulere
forholdet mellem bygherre og bruger

Økonomiske konsekvenser
Etableringen af ejendomscentret forudsætter at der allokeres ressourcer til
implementeringen. Implementeringen forventes at forløbe i 2011 og 2012.
Faciliteringsprocessen (projektimplementering, ekstern konsulentydelser samt
digitalisering af området) er estimeret til at belaste udgiftsbudgettet med 5,35 mio.
kr. i 2011 og 4,35 mio. kr. i 2012. Det fulde besparelsespotentiale forventes at
kunne effektueres fra 2013.

Bemærk at beløb vedrørende budgetteret besparelse er en fremskrivning af 4,5 mio
- puljen til tværgående effektiviseringer

Kr. x 1.000 2011 2012 2013 2014
Budgetteret besparelse 4.669 4.669 4.669 4.669
Forventet besparelse -2.970 -5.930 -8.900 -8.900
Projektomkostning 5.350 4.350 0 0
Forvaltningernes eget bidrag -2.000 -2.000 0 0
Netto 5.049 1.089 -4.231 -4.231

Projektomkostninger vil blive ført på separat projektkonto på anlægsområdet og vil
ikke påvirke servicerammen. 

Proces og organisatoriske konsekvenser

 Åben sag
 Sagsnr: 10/9009
 Forvaltning: TF
 Sbh: pemu
 Besl. komp: ØU
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Der er tale om et meget stort organisationsudviklingsprojekt, som skal være
organisatorisk forankret inden opstart. Ejendomscentret får i projektperioden direkte
reference til direktionen med direktør Mikael Jentsch som daglig projektansvarlig
direktør.
Direktionen etablerer en ansvarlig projektledelse, som udarbejder konkret forslag til
projektorganisering og implementeringsproces – tids- og handleplan etc.
Organisationsudviklingsprojektets succes fordrer høj grad af involvering af
MED-organisation, medarbejder- og ledelsesniveauer, eksterne organisationer etc.
Det vurderes, at processerne omkring etableringen af ejendomscentret vil være
gennemført på ca. 1½ - 2 år.

Bilag: Businesscase er vedlagt.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

implementeringen af Ejendomscenter igangsættes med afsæt i
anbefalingerne i Businesscasen
projektomkostninger (netto) medtages i budget 2011 – 2014 på følgende
måde:
o merudgifter på 5.049.000 kr. i 2011
o merudgifter på 1.089.000 kr. i 2012
o mindreudgifter på 4.231.000 kr. i 2013
o mindreudgifter på 4.231.000 kr. i 2014

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Godkendt.

Bilag

Businesscase (dok.nr.106734/10)
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14. Frigivelse af anlægsmidler - tilskud til foreninger

Sagsfremstilling
I Frederikshavn Kommunes budget for 2010 er der på investeringsoversigten afsat
anlægsmidler – tilskud til foreninger.

Det fremgår af investeringsoversigten for 2010 at der er et budget på 1.318.542 kr.
Der søges om frigivelse af hele beløbet til udbetaling til foreningerne.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget og
Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 1.318.542 kr. for 2010.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2010
Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
På baggrund af anlægsoversigten for Kultur- og Fritidsudvalgets område anbefales
det at frigive 1.845.094 kr. svarende til det korrigerede budget.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/2717
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lamu
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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15. Fremtidig ansvars- og opgavefordeling omkring

genoptræning til børn og unge under 18 efter Sundhedslovens §

140, samt særlig ordning i Skagen

Sagsfremstilling
Baggrund
Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen har oplevet et
behov for at afklare ansvars- og opgavefordeling omkring genoptræning efter
Sundhedslovens § 140 til børn og unge under 18 år i Frederikshavn Kommune.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de to
forvaltninger, som blandt andet har belyst dette område.

Nuværende praksis
Genoptræning med genoptræningsplan efter sygehusophold, Sundhedslovens §
140, er placeret på Træningsområdet i Social- og Sundhedsforvaltningen i
Sundhedsudvalgets regi.  Da opgaven i sin tid blev placeret i Træningsområdet, var
der ikke fokus på, at der fremtidigt ville blive en voksende andel af handicappede
børn og unge under 18 år, som blev udskrevet fra sygehus med
genoptræningsplan. Derfor har både visitation til samt udførelsen af
genoptræningen efter Sundhedslovens § 140 ligget i Social- og
Sundhedsforvaltningen med visitationsdelen i Bestiller- og Myndighedskontoret. Der
har været et godt og konstruktivt samarbejde mellem Social- og
Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen omkring de børn og unge,
som har haft behov for et genoptræningsforløb.

Alle kommunens øvrige ergo- og fysioterapeutiske indsatser til børn og unge under
18 år er beliggende i Specialpædagogisk Rådgivning i Børne- og Kulturforvaltningen
i Børne- og Ungdomsudvalgets regi. Herfra ydes udredning, vejledning og
rådgivning - både i henhold til Serviceloven, Sundhedsloven og Folkeskoleloven.
Træning/behandling ydes desuden til børn i specialbørnegrupper. I Frederikshavn
Kommune er der i dag ansat 4,5 ergo- og fysioterapeuter til at varetage udredning
og vejledning i forhold til børn og unge indenfor både normal og specialområdet.
Der er i dag ikke mulighed for at tilbyde længerevarende træningsforløb ved ergo-
og/eller fysioterapeut udover til børn i specialbørnehavegrupper indenfor den
eksisterende ramme.

Børn og unge med diagnoser, som berettiger til vederlagsfri fysioterapi, trænes i
Frederikshavn Kommune af de privatpraktiserende fysioterapeuter under den
vederlagsfrie ordning. For at modtage vederlagsfri fysioterapi, skal man have et
varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af en varig
fremadskridende (progressiv) sygdom. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en
specifik diagnoseliste over, hvilke diagnoser, der er tale om. I skagensområdet har
de privatpraktiserende fysioterapeuter ikke haft mulighed for at varetage disse
opgaver. Derfor er der ansat en fysioterapeut til varetagelse af denne opgave i

 Åben sag
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Skagen. Denne fysioterapeut er p.t. organisatorisk placeret på Træningsområdet i
Social- og Sundhedsforvaltningen.

En lovændring pr. 1. august 2008 har givet kommunerne mulighed for at oprette
egne tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Borgerne har frit valg til at vælge mellem
privatpraktiserende fysioterapeut eller et tilbud oprettet af kommunen. Det er fortsat
lægen, som henviser og rådgiver.

Arbejdsgruppens anbefalinger
1. Behandlingen af alle henvendelser om træning på børne- og ungeområdet

bør samles ét sted i kommunen.  Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at alle
henvendelser om børn og unge under 18 år vedrørende genoptræning efter
Sundhedslovens § 140 overdrages fra Bestiller- og Myndighedskontoret i
Social- og Sundhedsforvaltningen til Specialpædagogisk Rådgivning i Børne-
og Kulturforvaltningen.

2. For at styrke den koordinerende tværfaglige indsats, anbefaler
arbejdsgruppen, at den del af genoptræningen efter Sundhedslovens § 140,
som varetages i forhold til børn og unge med specielle behov, fx varige
funktionsnedsættelser/handicap, udføres i Specialpædagogisk Rådgivning i
Børne- og Kulturforvaltningen. Hermed styrkes muligheden for at koordinere
indsatsen med blandt andet skoler og institutioner. Genoptræningen af børn
og unge med midlertidige skader, fx sportsskader, kan hensigtsmæssigt
fortsat udføres på Træningsområdet i Social- og Sundhedsforvaltningen, der i
forvejen udfører denne type af opgaver i forhold til voksne og ældre.

3. Den særlige lokale ordning i kommunalt regi for børn og unge under 18 år i
Skagensområdet flyttes organisatorisk fra Træningsområdet i Social- og
Sundhedsforvaltningen til Specialpædagogisk Rådgivning i Børne- og
Kulturforvaltningen. På den måde samles den faglige ekspertise på
børneområdet.

4. Der iværksættes en analyse med henblik på at afklare, om Frederikshavn
Kommune også skal etablere et eget vederlagsfrit tilbud for børn og unge
efter den vederlagsfrie ordning for den resterende del af kommunen.

Økonomiske konsekvenser
Forvaltningerne foreslår, at opgaven overflyttes pr. 1. oktober 2010 til Børne- og
Kulturforvaltningen. Der overføres i 2010 0,1 mio. kr. (svarende til ét kvartal) fra
Sundhedsudvalgets bevilling (Træningsområdet) til Børne- og Ungdomsudvalgets
bevilling (Specialpædagogisk Rådgivning). Fra 2011 er beløbet 0,4 mio. kr. pr. år.

Personalemæssige konsekvenser
Der overdrages en medarbejder fra Træningsområdet til Specialpædagogisk

Rådgivning.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren og Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at
Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at
arbejdsgruppens 4 anbefalinger tiltrædes og at der til realiseringen af disse i 2010
overføres 0,1 mio. kr. (inkl. overhead) og fra 2011 0,4 mio. kr. fra
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Sundhedsudvalgets bevillig (Træningsområdet) til Børne- og Ungdomsudvalgets
bevilling (Specialpædagogisk Rådgivning).

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010
Godkendt.

Fraværende: Ingen

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. september 2010
Godkendt som indstillet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Godkendt.

Bilag

Fremtidig tilrettelæggelse af ergo- og fysioterapeutiske ydelser på børneområdet (dok.nr.84739/09)
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16. Sponsoraftale for sæsonen 2010-2011 med Sæby Basketball

Club

Sagsfremstilling
Sæby Basketball Club søger om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen
2010-2011.

Klubbens førstehold - damer – spiller i 1. division, landets næstbedste række.

Klubben tilbyder en sponsoraftale for sæsonen 2010-2011 på 40.000 kr. Som
modydelse påføres kommunens logo på kampdragter og på træneres og holdleders
tøj. Endvidere vil kommunens navn og logo blive nævnt som sponsor på klubbens
hjemmeside og i kampprogrammer.

Klubben har ikke tidligere modtaget sponsorstøtte fra Frederikshavn Kommune.

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af
Økonomiudvalget.

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for
kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i
niveau og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV,
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i
omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.

Indstilling
Direktør for Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

der for sæsonen 2010-2011 indgås en sponsoraftale på 15.000 kr. med
klubben
modydelser svarende til sponsoratets størrelse aftales med
administrationen

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Godkendt.

 Åben sag
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17. Ændring af vedtægter - Frederikshavn Boligforening

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening sender til Frederikshavn Kommune som
tilsynsmyndighed nye/ændrede vedtægter.

Vedtægterne er behandlet og godkendt på boligforeningens ordinære
repræsentantskabsmøde den 26. maj 2010. 

I henhold til § 12, stk. 5, i Lov om almene boliger, skal vedtægterne sendes til
kommunalbestyrelsen, der påser, at vedtægterne opfylder lovens regler om almene
boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf.

Kommunalbestyrelsen fremlægger vedtægterne til offentligt eftersyn.

Vedtægterne er i overensstemmelse med normalvedtægten på området.

I henhold til vejledningen på området er det op til den enkelte kommune at tage
stilling til fremlæggelsesform. Vedtægterne kan eksempelvis fremlægges på
boligorganisationens internetside.

De nye vedtægter ligger på Frederikshavn Boligforenings hjemmeside på
internettet.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

boligforeningens nye/ændrede vedtægter tages til efterretning
fremlæggelse sker på boligforeningens hjemmeside på internettet

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Vedtægterne tages til efterretning.

Fremlæggelsesformen godkendes.

 Åben sag
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18. Ændring af vedtægter - Lejerbo Frederikshavn

Sagsfremstilling
Lejerbo Frederikshavn sender til Frederikshavn Kommune som tilsynsmyndighed
nye/ændrede vedtægter.

Vedtægterne er behandlet og godkendt på boligforeningens ordinære
repræsentantskabsmøde den 28. januar 2010. 

I henhold til § 12, stk. 5, i Lov om almene boliger skal vedtægterne sendes til
kommunalbestyrelsen, der påser at vedtægterne opfylder lovens regler om almene
boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf.

Kommunalbestyrelsen fremlægger vedtægterne til offentligt eftersyn.

Vedtægterne er i overensstemmelse med normalvedtægten på området.

I henhold til vejledningen på området er det op til den enkelte kommune at tage
stilling til fremlæggelsesform. Vedtægterne kan eksempelvis fremlægges på
boligorganisationens internetside.

De nye vedtægter ligger på Lejerbo Frederikshavns hjemmeside på internettet.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

boligforeningens nye/ændrede vedtægter tages til efterretning
fremlæggelse sker på boligforeningens hjemmeside på internettet

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Vedtægterne tages til efterretning.

Fremlæggelsesformen godkendes.

 Åben sag
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19. Forslag til ny offentlighedslov - evt. anmodning om

undtagelse fra loven

Sagsfremstilling
Kommunernes Landsforening (KL) har på baggrund af det foreliggende udkast til ny
offentlighedslov anmodet om at få kommunens stillingtagen til, om man vil anmode
om at kommunalt ejede (helt eller med majoritet af aktierne) selskaber søges
undtaget fra at blive omfattet af loven.

Der kan være tale om følgende selskaber:
Forsyningsselskaberne, AVØ A/S og Frederikshavn Havn A/S.

Der er foretaget høring hos selskaberne, og forsyningsselskaberne har meddelt, at
der ikke er ønske om at Frederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn Forsyning
ErhvervA/S og AVØ A/S bliver undtaget fra loven, da selskaberne i forvejen agerer
efter offentlighedsprincippet i det omfang, bestemmelserne i
aktieselskabslovgivningen tillader det. De øvrige datterselskaber i koncernen er
allerede omfattet af offentlighedsloven via den respektive sektorlovgivning.

Frederikshavn Havn A/S har meddelt, at man ønsker at der ansøges om, at
selskabet ikke bliver omfattet af den nye lov. Havnen begrunder anmodningen med
følgende:
"Frederikshavn Havn A/S er aktør i et stadigt mere konkurrencepræget marked -
nationalt som internationalt, hvor konkurrencesituationen til stadighed skærpes.

Et af formålene med overgangen til aktieselskabsformen, var at opnå identiske
vilkår med privatejede aktieselskaber, hvor der ydes beskyttelse mod aktindsigt i
forhold, som kan være af forretnings- og konkurrencemæssig betydning for
Havnen, hvor sådan indsigt kan være til skade for Havnens konkurrenceevne.

Vi vedkender os naturligvis den grad af offentlighed som lovgiver forudsætter,
nemlig at vi skal udvise samme åbenhed som andre aktieselskaber, for eksempel
gennem Havnens regnskabsaflæggelse, oplysninger om ejerforhold, vedtægter og
generalforsamlinger.

Såfremt Havnen ikke undtages fra offentlighed, finder vi, at der er tale om
tilsidesættelse af Havnelovens formål og intentioner, ligesom der vil være risiko for,
at fx tiltrækning af ekstern kapital til Havnen og strategisk samarbejde med andre
selskaber, der ikke er underlagt tilsvarende krav om åbenhed vil blive
vanskeliggjort.

På ovennævnte baggrund, er det Havnens opfattelse, at vi bør undtages efter
lovudkast til ny offentlighedslovs § 4, stk. 2 og skal anmode selskabets ejer -
Frederikshavn Kommune - om at tilkendegive denne holdning overfor KL.

 Åben sag
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at det meddeles KL, at der vil
blive søgt om, at Frederikshavn Havn A/S undtages fra at være omfattet af den ny
offentlighedslov, jf. lovforslagets § 4, stk. 2, og at selskabets begrundelse herfor
indgår i svaret til KL.

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Godkendt.
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20. Overdragelse af kommunens revisionskontrakt til

PricewaterhouseCoopers

Sagsfremstilling
Kommunens revision, Ernst & Young har i skrivelse af 25. august 2010 oplyst,
at blandt andet deres kontor i Aalborg, som betjener Frederikshavn Kommune er
blevet overtaget af PricewaterhouseCoopers (PwC). Der er tale om en
virksomhedsoverdragelse, hvor den nye ejer (PwC) overtager de opgaver, aftaler
og forpligtelser som Ernst & Young Aalborg har indgået. De medarbejdere hos
revisionsfirmaet, som betjener kommunen, fortsætter med de samme opgaver ved
PwC.

Vi har i dag kontrakt med Ernst & Young om udførelse af den lovpligtige revision af
kommunen. I denne kontrakt, jf. § 11 er det anført, at overdragelse af
revisionsopgaven til 3. part kun kan ske ved kommunens godkendelse. Endvidere
er det anført i styrelseslovens § 42, at Tilsynsmyndigheden for kommuner
efterfølgende skal godkende et revisorskifte.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at revisionsopgaven, jf. den indgåede
kontrakt overdrages fra Ernst & Young til PricewaterhouseCoopers med virkning pr.
1. september 2010.

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Anbefales.

Bilag

Brev fra Ernst & Young om overdragelse af revisionsopgaven til PwC (dok.nr.105247/10)
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21. Omlægning af lån med kommunegaranti i Frederikshavn

Havn

Sagsfremstilling
Frederikshavn Havn A/S har i brev af 6. september 2010 anmodet om overførsel af
kommunegaranti på 40 mio. kr. vedrørende lån i form af kassekredit til lån med fast
rente.

Lånet er oprindeligt optaget i forbindelse med Frederikshavn Kommunes
overtagelse af Frederikshavn Havn af staten med overdragelse pr. 1. maj 2001, og
med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2000. Det er siden blevet omlagt i
2002 og 2006. Senest således at der blev oprettet en kassekredit på 80 mio. kr.,
hvorpå der afdrages 4 mio. kr. årligt frem til 2021.

Frederikshavn Kommune garanterer således for en gæld i Frederikshavn Havn A/S
i dag på 64 mio. kr. Af disse ønskes den kommunale garanti for 40 mio. kr. overført
til et nyt fast forrentet lån med samme løbetid som kassekreditten.

Kassekreditten nedskrives dermed til 24 mio. kr. med yderligere nedskrivning den
31. juli 2021 og forbliver derefter på 20 mio. kr. med kommunal garanti.

Låneomlægningen sker inden for den kommunale lånebekendtgørelse, og har
derfor ikke økonomiske konsekvenser for Frederikshavn Kommune. Der sker ingen
ændring i afdragsprofilen på Frederikshavn Havns gæld og dermed heller ikke på
Frederikshavn Kommunes garantiforpligtigelser.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet,
at anmodningen fra Frederikshavn Havn om låneomlægning imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Anbefales.

Bilag

Ansøgning fra Frederikshavn havn om omlægning af lån.pdf (dok.nr.104714/10)
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22. Revisionsberetninger regnskab 2009

Sagsfremstilling
Kommunens revision, Ernst & Young, har fremsendt nedennævnte afsluttende
revisionsberetninger for regnskabsåret 2009:

Revisionsberetning nr. 7: Afsluttede beretning vedr. årsregnskabet 2009

Revisionsberetning nr. 6: Om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og
sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller
tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009

Revisionsberetning nr. 7
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionens overordnede
konklusion er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frederikshavn
Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009. Der
konkluderes endvidere, at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret
2009 er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets
bestemmelser.

Foruden den finansielle revision har Ernst & Young gennemført en
forvaltningsrevision. Konklusionen er her, at kommunens forvaltning i 2009 blev
varetaget på en økomisk hensigtsmæssig måde, samt at oplysningerne om mål og
resultater er dokumenteret og dækkende for Frederikshavn Kommunes virksomhed
i 2009.

Det er revisionens opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale har været af god
kvalitet. Den afsluttende revision har givet anledning til drøftelser, anbefalinger og
aftaler med forvaltningsledelserne, som er modtaget postivt og behandlet seriøst.

Revisionen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som skal besvares
overfor tilsynsmyndigheden.

Samtidig med behandling af revisionsberetningen skal byrådet endeligt godkende
årsregnskabet for 2009.

Revisionsberetning nr. 6
Resultatet af revisionens overordnede regnskabsanalyse af driftsregnskabet for
regnskabsåret 2009 fremgår af beretning nr. 7 vedrørende årsregnskabet på det
finansielle område.

I beretning nr. 6 har revisionen gennemgået opgørelsen af endelig restafregning af
statsrefusion, regnskabet for det lokale beskæftigelsesråd, lån efter
Boligstøtteloven, opgørelse af endelig restafregning og tilskud vedrørende
integrationsområdet, statsrefusion af særligt dyre enkeltsager, flaskehalsindsatsen,
endelig restafregning vedrørende jobcentre, systemafstemninger af sociale
udbetalingssystemer, revision af bevillingssager, internt ledelses- og kvalitetstilsyn,
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temarevision 2009 samt opfølgning af afsluttende revisionsberegning for
regnskabsåret 2008.

Det er revisionens opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale har været af fin
kvalitet. Det er ligeledes revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige
administration overordnet har været varetaget på en hensigtsmæssig og
betryggende måde i regnskabsåret 2009.

På flertallet af de gennemgåede områder har revisionen kunne påtegne
kommunens opgørelse uden forbehold.

Revisionen har dog konstateret at fejlniveauet stadig er for højt, når det drejer sig
om bevillingssager, specielt efter aktivloven og beskæftigelseslovens
bestemmelser, og at området ikke administreres hensigtsmæssigt og
betryggende. Revisionen har anbefalet, at der ledelsesmæssigt fortsat fokuseres på
nedbringelse af antallet af fejl og mangler.

Forvaltningen har lavet en redegørelse, der beskriver de tiltag der iværksættes på
baggrund af beretning nr. 6. Se vedlagt notat fra forvaltningen.

Revisionen har bemærkninger til den foreløbige restafregning vedrørende
statsrefusion af særligt dyre enkeltsager, hvor der er hjemtaget 7.699.333 kr. for
meget i refusion. Berigtigelsen af det for meget hjemtagne refusionsbeløb er
korrigeret i 2010 og vil derfor påvirke 2010 regnskabet.

Resultaterne af revisionens gennemgang har ikke givet anledning til
revisionsbemærkninger, som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at

revisionsberetningerne for regnskabsåret 2009 godkendes

der sker endelig godkendelse af regnskabet for 2009

revisionens anbefalinger indarbejdes i fremtidig drift

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Revisionsberetning nr 7, Afsluttende revision vedr. årsregnskabet 2009 (dok.nr.98190/10)
Bilag 2 - Revisionsberetning nr 6: Sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige
område (dok.nr.98191/10)
Bilag 3 - Påtegning til regnskab 2009 mv. fra Ernst & Young (dok.nr.98783/10)
Bilag 4 - Arbejdsmarkedscentrets bemærkninger til revisionsbemærkning nr. 6 for regnskabsåret

2009 (dok.nr.104662/10)
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23. Budgetopfølgning pr. 31. august, Økonomiudvalgets

område - Efterretningssag

Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har udarbejdet budgetopfølgningen på drift og anlæg pr. 31.
august 2010

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. august
til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august, rapport (dok.nr.106240/10)

 Åben sag
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24. 1. behandling af budgetforslag 2011 - 2014

Sagsfremstilling
Hermed sendes budgetforslag for 2011 – 2014 for Frederikshavn Kommune til 1.
behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af det
administrativt udarbejdede budgetforslag samt beslutningerne truffet på
økonomiudvalgsmødet den 6. august.
Byrådet behandlede på mødet den 28. juni 2010 genåbningen af budget 2010. På
baggrund af denne behandling, er der også foretaget væsentlige ændringer til
budgetforslaget for 2011 og budgetoverslagsårene 2012 - 2014. Disse er indregnet i
det fremsendte budgetforslag.

Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som styrelsesloven kræver. I forhold
til det administrative budgetforslag er dette budgetforslag blevet udvidet med
følgende materiale:

Generelle regler for Frederikshavn Kommune

Bevillingsoversigten

Takstoversigten

Tilskudsoversigt

De generelle bemærkninger er blevet udvidet

De specielle bemærkninger er blevet udvidet

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

Der er indregnet øget tilskud vedrørende særligt vanskeligt stillede kommuner samt
låneoptagelse på baggrund af svar på ansøgninger til Indenrigs- og
Sundhedsministeriet.
Der er indregnet afdrag og renter vedrørende den øgede lånoptagelse.
Der er indregnet en øget udgift på 9,9 mio. kr. i grundkapitalindskud vedrørende
Sæby Strand. Dette blev besluttet på byrådets møde den 25. august 2010.
Der er indregnet nye skøn fra KL for udviklingen i de kommunale indtægter for
selskabsskatter i overslagsårene 2012 - 2014. I alt merindtægter på 1.421.141 kr.
Der er indregnet nye skøn fra KL for reguleringsprocenter for ejendomsskatter i
overslagsårene 2012 - 2014. I alt merindtægter på 239.065 kr.
Der er indregnet nye skøn fra KL for udviklingen i det kommunale
udskrivningsgrundlag i overslagsårene 2012 - 2014. I alt merindtægter på 2.035.310
kr.
Der er indregnet nye skøn fra KL for udviklingen i tilskuds- og udligningsbeløbene i
overslagsårene 2012 - 2014. I alt færre indtægter på 17.027.000 kr. Det skyldes et
faldende balancetilskud og deraf mindre statstilskud til fordeling blandt
kommunerne.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/1748
 Forvaltning: CF
 Sbh: HAVE
 Besl. komp: ØU/BR
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I budgetforslaget er der indregnet de statsgaranterede beløb for
udskrivningsgrundlag og generelle tilskud og udligningsordninger.
Til byrådets 2. behandling fremlægges materiale, hvor der skal foretages valg
mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlag og generelle
tilskud og udligningsordninger.

Der afventes svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på ansøgninger om at
hæve indkomstskatteprocenten med 0,8 % procentpoint (svar den 23. september)
og om overførsel af låneadgange til finansiering af OPS skole.
Der er indregnet følgende uændrede skatteprocenter /promiller i budgetforslaget:

Kommunal indkomstskat                   25,20 %
Kirkeskat 1,03 %
Kommunal grundskyldspromille                29,90 ‰
Dækningsafgift af statsejendommes grundværdi 14,95 ‰
Dækningsafgift af øvrige ejendomme       14,95 ‰
Dækningsafgift af forskelsværdi                       8,75 ‰

Når ovenstående forhold indregnes i budgetforslaget 2011 - 2014, fås følgende
balancer:
Budgetåret 2011 balancerer med et kassetræk på 4.483.000 kr.
Budgetårene 2012 - 2014 balancerer med et kassetræk på 30.650.000 kr.

Fristen for indsendelse af ændringsforslag er i tidsplanen for budgetlægningen
fastsat til mandag den 4. oktober 2010 kl. 09.00.
I henhold til tidsplanen har Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for 2011 –
2014 onsdag den 6. oktober 2010.
Byrådet har 2. behandling (endelig vedtagelse) af budgettet for 2011 – 2014 onsdag
den 13. oktober 2010.

Indstilling
Direktionen indstiller, at

Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til 1. behandling i byrådet
mandag den 4. oktober 2010 kl. 09.00, fastsættes som sidste frist for
aflevering af ændringsforslag til budget 2011 – 2014

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Indstillingen anbefales til byrådets 1. behandling.

På mødet blev udleveret rettelsesblad (side 180) til budgetmaterialet.

Bilag
Bilag 1 - Ide-generator katalog med besvarelsen (dok.nr.96307/10)
Bilag 2 - Budgetbog til 1. behandling (dok.nr.105615/10)

Rettelsesblad til side 180 i budgetforslag til 1. Behanling fra 15.september 2010.pdf (dok.nr.109040/10)
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25. Høringssvar på Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi

2010-2015

Sagsfremstilling
Repræsentanter for en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et
udkast til en fælles digitaliseringsstrategi for kommunerne, frem til 2015. Udkastet
er i høring i kommunerne.

KL opfordrer landets økonomiudvalg til at drøfte kommunens holdning til en fælles
strategi for digitalisering.

Baggrunden for udarbejdelsen af den fælles digitaliseringsstrategi har flere
udspring:

Kommunernes økonomi er under pres og en del af det råderum, der er
behov for, kan skaffes gennem øget digitalisering. Rapporten anslår et
samlet rationale på 2 mia. kr. om året efter 2015 i kommunerne
Når kommunerne i fællesskab og via Kombit efterspørger digitale løsninger,

bliver resultatet billigere og bedre løsninger end hvis vi som enkeltkommuner
efterspurgte løsningerne
Ved at alle kommuner arbejder efter den samme fælles strategi kan vi måle

os i forhold til hinanden og dermed sikre at vi når langt nok i
digitaliseringsprocessen

Der er tale om en fælles kommunal strategi som både indeholder elementer der går
på tværs af afdelinger i kommunen, men som også går i dybden indenfor de enkelte
fagområder.

Økonomiske konsekvenser
Forfølgelse af strategien vil kræve løbende investeringer i fælleskommunale
digitaliseringsinitiativer, men bidrager samtidig til at skabe det økonomiske
råderum, som er aftalt mellem regeringen og KL på 2 mia. kr..

Organisatoriske konsekvenser
Strategien vil kunne resultere i ændrere arbejdsforhold, herunder i mere rationelle
forretningsgange.

Personalemæssige konsekvenser
Strategien vil kunne resultere i ændrede arbejdsforhold, herunder i mere rationelle
forretningsgange.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Frederikshavn
Kommune tilslutter sig den ambitiøse digitaliseringsstrategi for derigennem at sikre
at vi får rationaliseret vores andel af de forventede 2 mia. kr.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/8973
 Forvaltning: CF
 Sbh: moni
 Besl. komp: ØU
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Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Godkendt.

Bilag
Bilag 1 - Høringssvar til Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi 2015.docx (dok.nr.104909/10)
Bilag 2 - Digitaliseringsstrategi kort version - høringsversion.pdf (dok.nr.104908/10)
Bilag 3 - Digitaliseringsstrategi lang version - høringsversion.pdf (dok.nr.104906/10)

Bilag 4 - Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - brev fra KL.pdf (dok.nr.104911/10)
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26. IT udgifter i Frederikshavn Kommune i 2009

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har forespurgt på de samlede IT omkostninger i Frederikshavn
Kommune. Indtil videre er der udarbejdet en oversigt over de IT omkostninger, der
afholdes via IT afdelingen, enten via IT afdelingens budget eller via de indtægter, IT
afdelingen får fra forvaltningerne. Det samlede budgetbeløb er med andre ord
større, end det der kan findes i regnskabet, da visse af forvaltningernes IT
omkostninger er medregnet.

Udgifter som forvaltningerne selv afholder til systemer, mobiltelefoni, kopi og print
mv. er således ikke medregnet. Skal disse udgifter klarlægges, forudsætter det, at
de enkelte forvaltninger indsamler de relevante oplysninger. Det har ikke været
muligt at nå denne indsamling til dette økonomiudvalgsmøde.

De omkostninger, som IT afdelingen afholder, har vi opgjort i hovedgrupperne
administrativ IT, Skole IT og systemer. Denne opdeling er hovedsageligt foretaget
med udgangspunkt i de faktiske udgifter, mens visse omkostninger, blandt andet
lønomkostninger, er skønsmæssigt fordelt på disse områder.

Udgiftstype/område adm. IT skole IT Systemer i alt

Løn 7.200.000 2.800.000 3.800.000 13.800.000

IT infrastruktur 15.350.000 6.000.000 21.350.000

Net og telefoni 4.350.000 1.000.000 5.350.000

Kopi og print på de 3 rådhuse 1.000.000 1.000.000

Systemer 33.500.000 33.500.000

I alt 27.900.000 9.800.000 37.300.000 75.000.000

Omkostningerne vedrørende Administrativ IT har at gøre med drift af 140 servere,
2.300 PC’ere, 500 systemer og 1.350 fastnettelefoner på mere end 170 steder. Der
er knap 4.000 brugere på dette område.

Skole IT vedrører drift af 2.700 PC’ere på de 21 skoler med mere end 50 systemer.
Der er knap 8.000 brugere på dette område.

Systemer er udgifter til drift af en lang række fagsystemer. De væsentligste er her
alle KMD systemer (27,4 mio. kr), men også omsorgsystemer, ESDH-systemer,
inter- og intranet. Alle disse systemer anvendes næsten udelukkende indenfor det
administrative område. I forhold til KMD er der indgået en fastprisaftale.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen
tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010

 Åben sag
 Sagsnr: 10/8975
 Forvaltning: CF
 Sbh: moni
 Besl. komp: ØU
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Til efterretning.

Bilag

Opsummering af resultater af Benchmarks i 2009 (dok.nr.104945/10)
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27. Deltagelse i forsøg med elektronisk annoncering i medfør af

lov om planlægning - Orientering

Sagsfremstilling
I bekendtgørelse nr. 953 af 26. juli 2010 har Miljøministeren meddelt tilladelse til et
forsøg med elektronisk annoncering af dokumenter efter planlovens § 23 a stk. 1 og
6, § 24, § 30, og § 35 stk. 8.

Der søges om deltagelse i dette forsøg gennem Indenrigsministeriets
udfordringsret. Der er frist for godkendt deltagelse i forsøget den 31. december
2010.

Teknisk Forvaltning vil som en udvidet service tilbyde borgerne at komme på en
mailliste, så lokalplanerne sendes direkte til borgerne på mails.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Til efterretning.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/7775
 Forvaltning: TF
 Sbh: chlr
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 15. september 2010 Side 48 af 53

28. Borgerserviceundersøgelse 2010 - Orientering

Sagsfremstilling
Borgerservice har i ugerne 24, 26 og 27 gennemført en tilfredshedsundersøgelse
blandt borgere, som henvendte sig for personlig betjening i de tre
Borgerservicecentre. Formålet med undersøgelsen var at belyse, hvor tilfredse
borgerne er med den personlige betjening.

Resultatet er baseret på 415 besvarelser fordelt på de tre centre.

98 % af de adspurgte borgere har samlet set vurderet deres besøg i Borgerservice
som positivt. Der var mulighed for at vælge at besvare med ”Meget tilfreds”,
”Tilfreds”, ”Neutral”, ”Utilfreds” og ”Ved ikke”. 1 % har valgt at besvare med ”Ved
ikke”, og vurderes de som værende ikke negative, bliver tilfredsheden istedet på 99
%.

Det samme svarmønster gør sig gældende, når der blev svaret på spørgsmålet, om
hvorvidt borgeren fik et forståeligt svar, et kompetent svar, fik løst det de kom for,
modtog en venlig og imødekommende service, om ventetid og diskretion. 1 % har
valgt at besvare med ”Utilfreds” på samtlige spørgsmål.

Borgerservice gennemførte i samme periode i 2009 en tilfredshedsundersøgelse for
personlig betjening, og for at kunne drage sammenligning mellem
besvarelserne, har spørgsmålene været enslydende i de to undersøgelser. I 2009
var der 237 indkomne besvarelser, og den samlede vurdering af besøget i
Borgerservice var godt 95 % positive.

Resultatet af den seneste undersøgelse viser dermed, at tilfredsheden med den
personlige betjening er øget i det forløbne år.

I undersøgelsen blev borgerne spurgt, hvilke henvendelseskanaler de foretrækker
at benytte, når de skal kontakte Borgerservice. 86 % af de adspurgte foretrækker
den personlige henvendelse mod 84 % sidste år.

Ligeledes blev borgeren spurgt om kendskab til de digitale selvbetjeningsløsninger.
 Hertil svarede 41 % ja. Til sammenligning med undersøgelsen i 2009, hvor 21 %
havde kendskab til løsningerne, er det en markant stigning.

Resultatet af undersøgelsen vil blive brugt til at styrke og udvikle
borgerserviceområdet, ligesom det er et værdifuldt materiale i det forestående
arbejde med udbredelse af den nationale digitaliseringsstrategi.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen
tages til efterretning.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/8891
 Forvaltning: CF
 Sbh: jeov
 Besl. komp: ØU
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Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010
Til efterretning.
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29. Salg af areal ved Gærumvej, Frederikshavn  Lukket sag
 Sagsnr: 09/20061
 Forvaltning: TF
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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30. Salg af Nymarksvej 1, Strandby  Lukket sag
 Sagsnr: 09/13401
 Forvaltning: TF
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR



Økonomiudvalget - Referat - 15. september 2010 Side 52 af 53

31. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand  Lukket sag
 Sagsnr: 08/1598
 Forvaltning: CF
 Sbh: kabj
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 15. september 2010 Side 53 af 53

32. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand  Lukket sag
 Sagsnr: 00/3057
 Forvaltning: BKF
 Sbh: kabj
 Besl. komp: ØU
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33. Fratrædelsesaftale  Lukket sag
 Sagsnr: 10/8995
 Forvaltning: CF
 Sbh: hahe
 Besl. komp: ØU/BR
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34. Organisationsændring  Lukket sag
 Sagsnr: 10/1419
 Forvaltning: UE
 Sbh: CHPA
 Besl. komp: ØU
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Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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