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1.   Forslag til Lokalplan FRE.11.01.02 - Niels Juels Vej 6, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2008 om at 

muliggøre anvendelse af ejendommen Niels Juels Vej 6,  Frederikshavn, til tæt lav 

boligbyggeri er der nu udarbejdet forslag til lokalplan, der vil muliggøre den 

ændrede anvendelse.  

  

Lokalplanforslaget omfatter et areal på 2354 m
2
, der grænser op til Niels Juels Vej 

mod vest, Ollendorffsvej mod nord og mod øst og syd til traditionelle 

parcelhuskvarterer. Arealet har tidligere været anvendt til havecenter. 

  

Lokalplanforslaget udstikker retningslinjerne for opførelse af 7 tæt lave boliger på 

minimum 300 m
2
 grunde og med en bebyggelsesprocent på 30. Formålet er dels at 

fastlægge arealanvendelsen til helårsboliger, dels at sikre, at ny bebyggelse i 

arkitektur, materialer og farver udformes således, at den får præg af en 

sammenhængende bebyggelse og udføres med respekt for de omkringliggende 

bebyggelser. 

  

Der er i lokalplanforslaget indføjet krav, om at bebyggelsen som minimum opføres 

som lavenergibebyggelse klasse 1.  

  

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

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

miljøvurdering af forsalget. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  forslag til Lokalplan FRE.11.01.02 Niels Juels Vej 

6, Frederikshavn, udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. marts 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Anbefales. 

 

Bilag 

Forslag til Lokalplan FRE.11.01.02 Niels Juels Vej 6  (dok.nr.19020/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15776 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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2.   Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.16.05.01 - Koldenå 

erhverv 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan FRE.16.05.01 har i perioden fra den 3. december 2008 til den 

28. januar 2009 været fremlagt til offentlig debat. Der er indkommet 2 

indsigelser/bemærkninger til forslaget.  

  

Teknisk Forvaltning har beskrevet og vurderet indsigelser/bemærkningerne i det 

indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen.  

 

Indstilling 

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

endelig vedtagelse med de i indsigelsesnotatet foreslåede ændringer.  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. marts 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Anbefales. 

  

Peter E. Nielsen ønsker ikke, at matrikel nr. 4G indgår i lokalplanen.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Lokalplan FRE.16.05.01 Koldenå Erhverv (dok.nr.21718/09) 

Bilag 2 - Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE. 16.05.01 Koldenå erhverv (dok.nr.19342/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 00/1069 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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3.   Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.4.109.0 - Strandgården, 

Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget for sommerhusområdet Strandgården i Sæby har været udsendt 

til offentlig debat i perioden fra den 3. december 2008 til den 28. januar 2009, 

hvilket har givet anledning til indsigelser og bemærkninger fra ejere i området og 

naboer til området, som det fremgår af indsigelsesnotat af 9. februar 2009.     

  

Lokalplanen omfatter et 14,9 ha stort sommerhusområde beliggende ca. 2 km nord 

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

mod øst af Kattegat, mod syd af andre sommerhusområder og mod vest af Nordre 

Strandvej. Lokalplanen er udarbejdet på foranledning af sommerhusforeningen 

Strandgården til erstatning for en sommerhusdeklaration fra 1964 for området.  

  

Lokalplanforslaget indeholdte krav om at ny bebyggelse skulle opføres som 

lavenergibebyggelse. Som en konsekvens af at dette krav blev udtaget i en 

lokalplan for en ny sommerhusbebyggelse ved Ålbæk (SKA.233.S) med 

begrundelse i af lavenergibebyggelse ikke er defineret for sommerhusbebyggelse, 

foreslås kravet også udtaget af denne lokalplan. Nærværende lokalplan omfatter et 

udbygget område med begrænset nybyggeri. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanen fremsendes til byrådet til endelig 

vedtagelse, idet lokalplanen foreslås ændret som foreslået i indsigelsesnotatet, 

herunder udtagning af krav om lavenergibebyggelse. 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. marts 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Anbefales. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Lokalplan SAE.4.109.0 Strandgården, Sæby (dok.nr.18979/09) 

IndsigelsesnotatStrandgården.pdf  (dok.nr.23164/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2404 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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4.   Forslag til tillæg til spildevandsplan for Sæby Strand 

 

Sagsfremstilling 

Med nærværende forslag til tillæg til spildevandsplanen skal en del af Sæby Strand 

kloakopland (A02) separatkloakeres i forbindelse med en byggemodning af et 

område, hvor anvendelsen af området ændres fra campingplads til helårsbeboelse. 

Campingpladsen samt en ejendom (Frederikshavnsvej 90), som grænser op til 

campingpladsen, har hidtil været spildevandskloakeret. Fremover skal spildevandet 

fra dette område og Frederikshavnsvej 90 afledes til Sæby Renseanlæg, og 

regnvandet skal afledes gennem en udløbsledning til Kattegat. Det nye 

separatkloakerede område betegnes kloakopland (A06).    

  

Teknisk Forvaltning forventer at kunne give disse tilladelser på baggrund af 

konkrete ansøgninger fra Kloakforsyningen.  

  

Den valgte løsning er blevet miljøscreenet. Screeningen viser, at ændringen af 

projektet ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.     

  

Efter byrådets godkendelse af forslaget, skal dette offentliggøres i en periode på 8 

uger, hvori der er mulighed for at komme med bemærkninger/indsigelser til 

tillægget. Herefter skal byrådet vedtage tillægget endeligt.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at   

 forslaget til spildevandsplantillæg godkendes    

 sagen fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet til godkendelse  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. marts 2009 
Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Anbefales. 

 

Bilag 

Forslag til spildevandstillæg for Sæby Kommune 2000-2012 for helårsbeboelse ved Sæby 

Strand (dok.nr.21664/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10433 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: leje 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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5.   Byggesagsgebyrer - ændrede takster og opdeling pr. 1. april 

2009 som følge af ændring af byggeloven 

 

Sagsfremstilling 

Ændring af byggeloven medfører dels at opkrævning af gebyrer for byggesager 

fremover skal opkræves ud fra fem forskellige sagstyper, dels at det nu er muligt at 

opkræve gebyr for byggesager på avls- og driftsbygninger til landbrug. Intentionen 

med denne ændring er, at gebyrstørrelsen i højere grad skal afspejle den 

arbejdsbyrde, det er for forvaltningen at behandle sager indenfor de enkelte 

kategorier. Kommunen er blevet reduceret i bloktilskuddet, på bag grund af at der 

kan opkræves gebyr for landbrug 

  

I det vedlagte forslag til inddeling og takster er der dels taget hensyn til lovens 

intentioner, dels søgt en løsning, som giver Frederikshavn Kommune det samme 

provenu, som allerede er indarbejdet i budget 2009.  

  

Konkret betyder dette, at gebyrerne for anmeldelser af bl.a. garager og carporte, 

samt gebyrerne på ny-, om- og tilbygning af enfamiliehuse fastholdes på det 

hidtidige niveau.  

  

De nuværende gebyrer for antennemaster, fritstående skilte mv. udbredes til også 

at omfatte faste konstruktioner ved landbrugsejendomme (f.eks. gylletanke, anlæg 

til husdyrgødning og siloer).  

  

Erhvervsbyggerier, landbrugsbyggeri, institutioner og etagebyggeri opdeles 

fremover i to kategorier, nemlig ”byggeri af begrænset  kompleksitet” og ”Øvrige 

erhvervs og etagebyggerier”. Den første kategori skal kun sagsbehandles i forhold 

til Bygningsreglementets kap. 2 (Bebyggelsesregulerende bestemmelser og 

planforhold), samt kap. 5 (brandforhold). Den anden kategori skal behandles i 

forhold til alle kapitlerne i Bygningsreglementet, og sagsbehandlingen af disse vil 

derfor være mere omfattende og tidskrævende.  

 

Juridiske konsekvenser 

Alle byggesager, hvor det indsendte materiale er fyldesgørende, som er modtaget 

inden 1. april 2009, vil blive behandlet efter de eksisterende takster. De sager, hvor 

der skal indhentes yderligere materiale, og hvor materialet først indkommer efter 

den 1. april, vil skulle betale efter den nye takst.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Teknisk Forvaltning er blevet negativt DUT-kompenseret i forbindelse med 

indførelsen af muligheden for at opkræve gebyrer på avls - og driftsbygninger med i 

alt 81.906 kr. årligt. 

   

Beregningerne er foretaget med en forventning om at antallet af byggesager vil 

falde med ca. 20 % i forhold til 2008.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2924 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: hald 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  takster for byggesagsgebyrer indstilles til 

godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet, således at de kan træde i kraft 1. april 

2009. 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. marts 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Anbefales. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Gebyrforslag- endelig udgave (dok.nr.21293/09) 

Bilag 2 - Takster - byggesagsgebyr (dok.nr.538089/08) 
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6.   Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om godkendelse 

af salg af fælleslokale på Sæby Plejecenter  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening søger om godkendelse af salg af Sæby Plejecenters 

fælleslokale.  

  

Sæby Plejecenter er beliggende Søndergade 35, Sæby. Fælleslokalet er på 277 m
2
 

og skal anvendes til dagcenter.  

  

Skattecenter Aalborg har den 17. februar 2009 besigtiget fælleslokalet og har 

vurderet en salgspris på 1.259.000 kr. som et passende udtryk for handelsværdien.  

  

I henhold til § 27 i Lov om almene boliger skal afhændelse af en almen 

boligorganisations ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen.  

  

Afhændelse skal ske på grundlag af en vurdering af vurderingsmyndigheden 

(Skat). Salgssummen må ikke være lavere end den af vurderingsmyndigheden 

ansatte værdi.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

meddeles Frederikshavn Boligforening tilladelse til at sælge fælleslokalet på Sæby 

Plejecenter til en pris på ikke under 1.259.000 kr. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Anbefales. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16393 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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7.   Ansøgning fra Skagen Havn om tilskud til Dragon Gold Cup 

2009 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Havn søger om et tilskud på 450.000 kr. til dækning af 

markedsføringsudgifter og opbygning af sejler/VIP faciliteter udenfor 

loungeområdet i forbindelse med afvikling af Dragon Gold Cup 2009, der afholdes i 

Skagen i perioden 1. – 7. august 2009 (bilag 1).  

  

Ansøgeren oplyser, at dragebåde er en sejlerklasse, der i sejlerkredse længe har 

været stor interesse for – både nationalt og internationalt – og at der forventes ca. 

100 dragebåde fra mange lande i Europa.  

  

Arrangementet afvikles i samarbejde med Kongelig Dansk Yacht Club, Skagen 

Havn, Frederikshavn Sejlklub samt Skagen Sejlklub. Der vil i forbindelse med 

arrangementsplanlægningen bleve taget kontakt til Frederikshavn Event for 

drøftelse af udvilkling af netværk og erfaringsudbygning i tilknytning til 

arrangementet. Det er således en videreudvikling af det koncept, der har været 

gennemført 2 gange tidligere. Arrangementet vil være med til at danne grundlag 

for, at Skagen også fremadrettet vil være attraktiv for denne type arrangementer  

  

Til arrangementet vil der være kongelig deltagelse, idet Hans Kongelige Højhed 

Prinsgemalen har bekræftet sin deltagelse. Endvidere vil Kongeskibet 

Dannebrog anløbe Skagen Havn i forbindelse med sejladsen.  

  

Skagen Havn anfører, at Frederikshavn Kommune vil få fordel af at s tøtte 

arrangementet på bl.a. på følgende områder: 

  

         understøtte Frederikshavn Kommunes rolle som værtskommune for store 

højt profilerede sportsarrangementer 

         stor national og international eksponering af Frederikshavn Kommune som 

et naturligt og meget velegnet sted for afholdelse af 

sejlsportsarrangementer 

         udvikle det eksisterende brand og image på sejlsporetsområdet, 

idet Dragon Gold Cup er et sejlerarrangement med stor international og 

national deltagelse af sportsfolk på højeste niveau 

         profilere den kommunalt drevne lystbådehavn i Skagen som en af landets 

travleste i sommerhalvåret 

         bidrage til erfarings- og netværksudbygning indenfor kommunen som, 

helhed, og ikke mindst kompetenceopbygning, med henblik på samlet set 

fremadrettet at kunne afvikle tilsvarende store arrangementer  

  

Afholdelse af Dragon Gold Cup i Skagen vil endvidere understøtte den del af det 

lokale erhvervsliv, der har bygning af store lystyachter som forretningsområde.  

  

Det samlede budget for arrangementet er på 3.110.227 kr. (se bilag 2 og 3).  

 

Økonomiske konsekvenser  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1752 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU 
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Finansiering af et tilskud må i givet fald ske via Økonomiudvalgets tilskudskonti. 

Økonomiudvalgets tilskudskonti er budgetteret således: - Dispositionskontoen = 

374.280 kr.  -  Markedsføringskontoen = 638.170 kr.  - Erhvervsudviklingskontoen = 

2.042.100 kr. (heraf 1.000.000 kr. til Erhvervs- og Turismeudvalget).  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der ydes tilskud 

til arrangementet.  

Udgiften foreslås afholdt af erhvervsudviklingskontoen. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Der ydes et tilskud på 300.000 kr.  

  

Peter E. Nielsen ønsker, at der ydes et tilskud på 450.000 kr.  

  

Søren Visti Jensen ønsker ikke, at der ydes tilskud 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Ansøgning Dragon Gold Cup (dok.nr.25570/09) 

Bilag 2 - Budget Dragon Gold Cup (dok.nr.25569/09) 

Bilag 3 - Tillæg til ansøgning (dok.nr.25567/09) 
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8.   Ansøgning om tilskud til arrangementet "Knivtræf i Nord 

2009"  

 

Sagsfremstilling 

Vendsyssel Knivmagerlaug af 1999 søger om tilskud i forbindelse med 

gennemførelse af arrangementet ”Knivt ræf i Nord”, der finder sted i dagene 10. og 

11. maj 2009 på Knivholt Hovedgård.  

  

Arrangementet har i år 10-års jubilæum på Knivholt Hovedgård.  

  

Foreningen oplyser, at der forventes mellem 2.000 og 5.000 besøgende og at der 

til arrangementet vil være udstillere og gæster fra Norge, Sverige, og Danmark.  

  

Et af hovedattraktionerne er en knivk onkurrence, hvor knivmagere konkurrerer om 

at lave de flotteste håndlavede knive. Ud over de 60-70 stande er der målskydning 

med langbuer, pilefletning, demonstration af schrimshaw (motiver prikket/ridset i 

knivskæfte) samt smedearbejde i Knivholt Smedie.  

  

Der søges om tilskud til dækning af udgifter til leje af Knivholt Hovedgård, 

smedetorv mv., indkøb af 2 udstillingsmontre, ansvars forsikring, annoncering i 

Norge og Sverige, foldere, plakater og porto samt annoncering i Nordjyske 

lokalaviser, i alt udgifter på 39.900 kr.  

  

Der er fri entre for publikum til arrangementet. Alt arbejde udføres på frivillig basis 

af foreningens medlemmer.  

  

Økonomiudvalget bevilgede i 2007 og 2008 et tilskud på 10.000 kr. til 

arrangementet. 

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der, med baggrund i 

knivtræffets turistmæssige værdi for kommunen, ydes et tilskud på 10.000 kr. til 

arrangements markedsføring.  

  

Udgiften foreslås afholdt af Økonomiudvalgets dispositionskonto.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Godkendt.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2558 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU 
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9.   Ansøgning om midler til pilotprojekt, Plakat Jerup  

 

Sagsfremstilling 

Jerup Borgerforening ved Betty Steglich-Petersen søger 10.000 kr. til at udarbejde 

en plakat, der i billeder vil vise, hvorfor Jerup er den skønneste plet på landkortet. 

Beløbet tænkes at dække både fotograf og trykning af et antal plakater, der skal 

hænge rundt omkring i både Frederikshavn, København, - måske Berlin og andre 

strategiske steder. Plakaterne vil desuden blive solgt i byen.  

  

Jerup Borgerforening mener, at billedmediet er det stærkeste redskab til at 

anskueliggøre værdier. Folk søger den stemning, som formidles gennem billeder. 

Billeder kan få folk til at stoppe op og tænke: ”Hov, hvor er det, og hvordan kommer 

jeg derhen?” Jerup har det finurlige, som vil være fremtidens vigtigste aktiv. 

”Stilhedsferier, det skjulte, egenarten”. 

  

Formålet med projektet er at kunne tiltrække mennesker ved hjælp af kvalitet. Den 

kvalitet, der kan vises, hvis det gøres med kunstnerisk snilde.  

  

Jerup Borgerforening har fundet en fotograf, der har lyst og som har vist, at han 

kan fange ”nerven” i et område (se eksempel fra Hirsholmene).  

  

Vi håber og anbefaler, at pilotprojektet vil give Distriktsudvalget lyst til at iværksætte 

det samme for alle 26 landdistrikter i Frederikshavns Kommune. En 

billedkavalkade, som viser alle landsbyernes enestående værdier, forskelligheder 

og mangfoldigheder. Som samtidig er med til at skabe fællesskab og viden om 

Frederikshavns Kommune udenfor de 3 store byer.  

  

Beløbet på 10.000 kr. er sat som et estimat. 

  

Teknisk Forvaltning bemærker, at projektet forventes at kunne medvirke til at 

opfylde følgende to af Distriktsudvalgets prioriterede udfordringer:  

  

         at skabe grundlag for nye bæredygtige turistprojekter i respekt for naturen  

         at skabe øget bosætning og smukke landsbyer  

  

Forvaltningen oplyser, at projektet tænkes medfinansieret af de plakater, der 

sælges lokalt i byen. 

  

Tilskud til projektet kan finansieres via kontoen for Leader+ midler 2007 – 2010.  

 

Indstilling 

Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender et tilskud til Plakat - 

Jerup: Landsbyen mellem Hede og Hav på 10.000 kr. som finansieres via kontoen 

for Leader+ midler 2007 – 2010. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15361 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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Beslutning - Distriktsudvalget den 9. december 2008 

Projektet indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse med den bemærkning, at 

Distriktsudvalget gerne vil høre om forløbet under processen samt have en 

evaluering, når projektet er gennemført. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 2 - Ansøgning om midler til pilotprojekt: Plakat - Jerup: Landsbyen mellem Hede og 

Hav (dok.nr.575106/08) 

Bilag 2 - Økonomistatus kontoen for Leader+ midler 2007 - 2010 (dok.nr.575493/08) 

Bilag 3 - Plakat Hirsholmene - JERUP 08 (dok.nr.575981/08) 
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10.   Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Øster 

Holmen 

 

Sagsfremstilling 

Borgergruppen i Øster-Holmen søger 125.000 kr. i tilskud til etablering af projektet 

”Borgernes jord” et samlingssted for byens borgere. Projektet har i januar 2009 fået 

bevilliget et tilskud fra LAG-Vendsyssel på 120.000 kr. ud af et totalt budget på 

400.000 kr.  

  

Formålet med projektet er at skabe et lokalt samlingssted for alle børn og voksne.  

  

Borgergruppen bemærker, at byens borgere mangler et samlingssted, hvor de kan 

have boldbane, legeplads, bålplads m.m. Det er pt. 55 børn i byen i alderen 0 til 17 

år, og der er ingen mulighed for at spille fodbold, rundbold m.m. lokalt. 

Borgergruppen har fået råderet over et areal, der ligger meget centralt lige midt i 

byen. Ved hjælp af frivillig arbejdskraft og sponsorater har borgerne allerede 

opstillet et gyngestativ og en sandkasse.  

  

Forvaltningen bemærker, at ”Borgernes jord” forventes at kunne medvirke til at 

fremme én af de prioriterede udfordringer under Bosætning og Livskvalitet. 

Projektet er et udviklingsprojekt, som forventes lokalt at bidrage til at skabe øget 

bosætning og smukkere landsbyer. Initiativet forventes at bidrage til fastholdelse af 

indbyggertallet i Øster Holmen.  

  

Forvaltningen oplyser, at projektets egenfinansiering er på ca. 19 % (75.000 kr.) 

samt at andre tilskud beløber sig til ca. 49 % (195.000 kr.). Borgergruppen har 

desuden afsat et årligt beløb til vedligeholdelse og forsikring på 3.500 kr.  

  

Frederikshavn Kommune ansøges om et tilskud på 125.000 kr. svarende til 31 % af 

udgifterne. Tilskud til projektet kan finansieres fra kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. Der vil maksimalt kunne ydes et tilskud på 120.000 kr. 

svarende til det tilskud LAG-Vendsyssel har bevilget. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning anbefaler, at Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget 

bevilger et tilskud på 120.000 kr. til medfinansiering af projektet ”Borgernes jord, 

Øster Holmen”. 

 

Beslutning - Distriktsudvalget den 3. marts 2009 

Jeppe Østergaard deltog ikke i behandling af punktet.  

  

Distriktsudvalget fandt, at projektet er flot tiltag for så lille sted. Under forudsætning 

af, at borgergruppen får brugsret over arealerne samt at de offentlige midler ikke 

anvendes til køb af fast ejendom indstilles til Økonomiudvalget, at projektet støttes 

med 120.000 kr. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2699 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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Tilskuddet finansieres fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Godkendt.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Ansøgning om tilskud til borgernes jord (dok.nr.21976/09) 

Bilag 2 - Økonomistatus (dok.nr.24183/09) 
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11.   Handicappolitik for Frederikshavn Kommune, 2009-

2011 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog 28. maj 2008 en Socialplan for 

handicapområdet. Med Socialplanen blev det vedtaget, at det skulle 

udarbejdes en konkret handicappolitik for hele Frederikshavn Kommune.  

Handicaprådet fik til opgave at stå for udarbejdelsen af politikken og 

nedsatte efterfølgende en arbejdsgruppe i august 2008, der skulle styre 

processen omkring udarbejdelse af politikken.  

  

Handicaprådet valgte i forbindelse med udarbejdelsen af politikken at 

afholde høringsseminar for borgere, handicaporganisationer, politikere og 

medarbejdere i kommunen. Her fremgik det tydeligt, at nøglebudskaberne 

til Frederikshavn Kommune på handicapområdet er: Koordination, 

samarbejde, information og sammenhæng i livsforløb.  

  

På baggrund af dette arbejde har Handicaprådet udformet et endeligt 

udkast til en konkret handicappolitik for hele Frederikshavn Kommune.  

  

Handicappolitikken består af 10 indsatsområder:  

1. Mulighed for boliger efter behov  

2. Mulighed for dagtilbud efter behov  

3. Individuel støtte og hjælpemuligheder  

4. Inklusion i arbejdslivet  

5. Undervisning/uddannelse for alle  

6. Alle skal have adgang til fritids-, idræts- og kulturtilbud  

7. Tilgængelighed og reel bevægelsesfrihed  

8. Samarbejde og medindflydelse  

9. Sammenhæng i indsatsen  

10.  Information og kommunikation    

Til hvert indsatsområde knytter sig en målsætning, en række delmål, en 

konkretisering af initiativer, som iværksættes for at opfylde målsætning og 

delmål samt angivelse af, hvem der er ansvarlige for gennemførelsen af 

initiativerne.  

  

Til initiativerne er tilføjet en kategori af ”vil -gerne” initiativer. ”Vil-gerne 

initiativerne” skal opfattes som de politiske udvalgs idébank til, hvor der 

kan sættes yderligere ind. Til ”vil -gerne” initiativerne er der derfor endnu 

ikke angivet ansvarlige. En stor andel af ”vil-gerne-initiativerne” er 

fremkommet på høringsseminaret om handicappolitikken, hvor brugere, 

pårørende, medarbejdere, organisationsrepræsentanter og politikere 

deltog i drøftelsen af fremtidens handicappolitik.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8677 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anli 

 Besl. 

komp: SOU/BUU/KFU/SUU/ABM/TU/PMU/ØU/BR 
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Hensigten er, at ”vil-gerne-initiativerne” i løbet af indeværende 

handicappolitiks to-årige periode kommer til at indgå i de prioriteringer, 

som de politiske udvalg og de enkelte forvaltninger gør sig indenfor deres 

ansvarsområde.  

  

Forudsætninger for politikken  

Til grund for politikken ligger en række forudsætninger, som skal sikre 

implementeringen af handicappolitikken:  

 For at styrke Handicaprådets position som det organ, der 

varetager handicappolitiske spørgsmål i bredeste forstand i 

Frederikshavn Kommune placeres Handicaprådet organisatorisk 

centralt - gerne under borgmesteren  

 For at sikre at Frederikshavn Kommune er og fortsætter med at 

være en frontkommune på handicapområdet ansættes der en 

centralt placeret handicapkonsulent i kommunen. 

Handicapkonsulentens opgaver bliver at implementere og følge op 

på Handicappolitikken, være det bindende led i kommunens 

handicapindsatser, sikre tværsektoriel og tværfaglig koordinering 

både internt og i samarbejde med organisationer, foreninger og 

erhvervsliv, arbejde med informationsindsatsen på forskellige 

niveauer og fungere som den ene relevante indgang til 

Frederikshavn Kommune i alle spørgsmål vedrørende 

handicapområdet  

 Samtidig med ansættelsen af en handicapkonsulent anbefaler 

Handicaprådet, at der oprettes et koordineringsteam på tværs af 

afdelinger og sektorer. Til koordineringsteamet udpeges en række 

nøglepersoner, som samtidig udgør handicapkonsulentens 

netværk ud i forvaltninger og afdelinger  

 Handicappolitiske konsekvenser indføres konsekvent i skabelonen 

for sagsfremstillinger. på den måde sikres det, at det 

handicappolitiske perspektiv er til stede i forhold til alle de 

beslutninger, der træffes i kommunen    

Handicaprådet anbefaler, at  

 det endelige udkast til handicappolitikken vedtages  

 Handicaprådet organisatorisk placeres centralt under 

borgmesteren  

 der ansættes en handicapkonsulent som refererer til 

Handicaprådet  

 der indføres "handicappolitiske konsekvenser" i skabelonen for 

sagsfremstillinger til de politiske udvalg    

Supplerende sagsfremstilling fra Teknisk Forvaltning 

I Frederikshavn Kommunes Handicappolitik foreslås en række initiativer 

for at fremme tilgængelighed og reel bevægelsesfrihed. Teknisk 

Forvaltning vil sikre, at disse initiativer indarbejdes i anlægsprojekter. 
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Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at sagen 

drøftes. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Handicappolitikken anbefales 

overfor byrådet. 

  

Teknisk Forvaltning indstiller, at udkast til Frederikshavn Kommunes 

Handicappolitik godkendes. 

  

Beslutning i Socialudvalget 11. februar 2009 

Det indstilles til Byrådets godkendelse, at Handicaprådets anbefalinger 

følges, dog med den ændring, at handicapkonsulenten skal være 

ressourceperson for Handicaprådet.  

  

Fraværende: Bruno Müller 

  

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget 2. marts 2009  

Anbefales godkendt.  

  

Fraværende: Brian Pedersen 

  

Beslutning Sundhedsudvalget 3. marts 2009  

Den indholdsmæssige del af Handicappolitikken anbefales. Den 

organisatoriske del overlades til byrådet  

  

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget 4. marts 2009  

Anbefales. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget 5. marts 2009  

Anbefaler forslaget, dog således at de organisatoirske konsekvenser 

afgøres af byrådet 

  

Beslutning Teknisk Udvalg 5. marts 2009  

Indstillingen tiltrådt. Området bør placeres under et fagudvalg.  

  

Beslutning Plan- og Miljøudvalget 10. marts 2009  

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Anbefales med følgende bemærkninger:  

 at ansættelse af en handicapkonsulent henvises til behandling 
under budgetlægningen for 2010 

 at Handicaprådet organisatorisk placeres under Socialudvalget  
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Bilag 

Tilrettet udkast til handicappolitik den 190109 (dok.nr.5508/09) 
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12.   Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for 

Socialudvalgets budgetområde 2009 

 

Sagsfremstilling 

På investeringsoversigten er et rådighedsbeløb på 1.300.000 kr., anført 

til servicearealer på Rosengården i Sæby. Dette beløb ønskes frigivet.  

Projektet vil blive gennemført i 2009.  

Bevillingen finansieres af det på budgettet afsatte rådighedsbeløb.    

 

Indstilling 

Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet at beløbet på 1.300.000 kr. til 

servicearealer på Rosengården i Sæby frigives. 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009 

Det anbefales overfor byrådet, at beløbet på 1.300.000 kr. til servicearealer på Rosengården 

i Sæby frigives. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Anbefales. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2901 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: hajk 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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13.   Vurdering af bygningstandarden i daginstitutioner og 

fritidsklubber 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 og overslagsårene blev der afsat 

en pulje på 2 mio. kr. til forvaltningsrevision og undersøgelse af 

bygningsstandarder på daginstitutionsområdet mv. Puljen er placeret i 

Økonomiudvalgets regi og Børne- og Kulturforvaltningen har forberedt en sag til 

Økonomiudvalgets møde 18. februar 2009, hvori det fremgår, at forvaltningen har 

udarbejdet projektbeskrivelse med ramme og tidsplan for den udvidede 

forvaltningsrevision til Økonomiudvalgets godkendelse. I samme sag anbefaler 

Børne- og Kulturforvaltningen, at delen omkring udviklingsplan for de fysiske 

rammer i daginstitutioner og fritidsklubber overgives til videre politisk behandling og 

udmøntning i Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen har afgrænset opgaven omkring udviklingsplan for 

det fysiske rammer til at omfatte vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede 

daginstitutioner, puljeinstitution, fritidshjem og klubber (fritidscentre) i kommunale 

og lejede lokaler samt selvejende institutioner med 

driftsoverenskomst/puljeinstitution.  

  

På den baggrund har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet en tids- og 

procesplan for udarbejdelsen af en fysisk udviklingsplan for daginstitutioner og 

fritidsklubber. 

  

Den fysiske udviklingsplan skal give et overblik over bygningernes aktuelle 

standard i forhold til såvel pædagogiske, byggetekniske, brugsmæssige og 

organisatoriske forhold. Den fysiske udviklingsplan skal således kunne danne 

grundlag for beslutning om udvikling af institutionernes bygninger og lokaler, 

således at eventuel ombygning, nyetablering og modernisering af institutionernes 

rum sker ud fra rationale og behov i henhold til børnetalsudviklingen, pædagogiske 

målsætninger, bygningsmæssige og arbejdsmiljømæssige krav.  

 

Indstilling 

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

forudsætning af Økonomiudvalgets delegering af opgave vedr. undersøgelse af 

bygningsstandarder på daginstitutionsområdet, godkender forslag til tids - og 

procesplan.  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Godkendt.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16136 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: elw i 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Økonomiudvalget den 18-03-2009 

Økonomiudvalget besluttede i møde den 18. februar 2009, at den udvidede 

forvaltningsrevision sættes i værk ud fra det beskrevne udbudsgrundlag, Udvalget 

besluttede samtidigt, at ansvaret for fysisk udviklingsplan for institutionsområdet 

ikke delegeres til Børne- og Ungdomsudvalget. 

På den baggrund oversendes sagen vedrørende vurdering af bygningsstandarden i 

daginstitutioner og fritidsklubber til Økonomiudvalgets beslutning.  

  

Fokus for forvaltningsrevisionen er modeller for styring, ressourcer, ledelse og 

kapacitetsudvikling sammenholdt med den befolkningsmæssige udvikling generelt 

og lokalt. 

Vurdering af bygningsstandarden giver et billede af, hvordan den enkelte institution 

passer ind i en samlet udviklingsplan for området. Forvaltningsrevision og vurdering 

af bygningsstandard giver således tilsammen et nødvendigt beslutningsgrundlag 

for den fremtidige udvikling, og løsningen af de to opgaver skal derfor koordineres 

undervejs med henblik på sammenhæng, helhed og samtidighed i 

løsningsforslagene. De to opgaver løses begge af eksterne samarbejdspartnere af 

hensyn til uvildighed.  

 

Indstilling fra Økonomiudvalget den 18-03-2009 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til tids- og procesplan 

for fysisk udviklingsplan for daginstitutioner og fritidsklubber i Frederikshavn 

Kommune.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Godkendt med den bemærkning, at den fysiske udviklingsplan forelægges på et 

fælles møde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget i juni 2009.  

  

Søren Visti Jensen ønsker, at ansvaret for udmøntning af den fysiske 

udviklingsplan uddelegeres til Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Jens Ole Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

Bilag 

Fysisk udviklingsplan for daginstitutioner og fritidsklubber (dok.nr.579570/08) 
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14.   Gennemførelse af udbudsforløb for Kappelborg  

 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede den 28. marts at 2007 at den tidligere Kappelborgskole skal 

anvendes til kulturhus. Kulturhuset er blevet døbt Kappelborg.  

  

I det udviklingsarbejde, der tidligere var foretaget af Skagen Kommune var det 

fastlagt, at projektet skulle rumme bibliotek, musikskole, biograf og 

foreningsfaciliteter. Disse aktiviteter, ca. 2/3 af komplekset, var disponeret til ca. 

3000 m
2
. Kappelborgskolen har et samlet etageareal på ca. 4800 m

2
.  

  

Medio 2007 fastlagde den politiske styregruppe rammerne for udviklingsarbejdet:   

       huset skal være for både skagboer og gæster  

       huset skal have aktiviteter hele året  

       der inddrages en bred kreds af interessenter  

       det samlede areal skal indgå i projektudviklingen  

       1/3 af kulturhuset skal udvikles kommercielt  

       støttemuligheder fra fonde afsøges  

       der skal sikres en løbende offentlig formidling af projektet   

  

I foråret 2008 blev der gennemført en omfattende analyse af bygningskomplekset, 

og den tilknyttede bygherrerådgiver har udarbejdet teknisk og indholdsmæssig 

kravspecifikation. I sommeren 2008 gav Realdania tilsagn om udviklingsstøtte på 1 

mio. kr. til supplerende forundersøgelse. Denne blev gennemført i efteråret 2008 og 

har bidraget til en kvalitetsmæssig styrkelse af projektet. Især ud earealerne og 

husets tilknytning til byrummene er styrket.  

  

Den politiske styregruppe har bearbejdet rapporterne og anført elementer fra disse, 

der kan indgå i det kommende udbud. Rapporterne vedrørende bymiljøet er 

videresendt til Plan- og Miljøudvalget til videre foranstaltning.  

  

Det er en kondition i udbuddet, at en kommende byder  leverer bud på udvikling af 

de kommunale elementer i bygningskomplekset, dvs. bibliotek, musikskole, 

foreningsfaciliteter, biograf , og samtidig – uden prisangivelse – anviser løsninger 

på udearealernes anvendelse og tilknytning til bymiljøet.   

  

Det er samtidig en kondition, at en kommende byder skal levere løsningsforslag 

vedrørende anvendelse af de kommercielle områder i  Kappelborg.  

  

I det af styregruppen vedtagne grundlag for projektet er følgende hovedområder 

skitseret som kommercielle anvendelsesmuligheder:  

  

       Cafe og restaurant  

       Sundhed, wellness og fitness 

       Kunst, design, formidling/medier 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4900 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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       Erhvervs – og forretningsservice  

  

Som anført i tidsplanen vil der medio 2009 ske en vurdering af indkomne forslag.   

  

Den nedsatte dommerkomité er sammensat af repræsentanter fra følgegrupper og 

politisk-administrativ styregruppe og vil efter udvælgelse af vinderforslag den 12. 

august 2009 forelægge endeligt projektforslag til byrådets godkendelse. 

Dommerkomitéens vinderforslag behandles af Kultur- og Fritidsudvalget og 

Økonomiudvalget på fællesmøde den 19. august 2009 i forbindelse med 

Økonomiudvalgets ordinære møde.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Huset udbydes med en total anlægsramme på 32 mio. kr. eks. løst inventar for den 

kommunale del.   

  

Da den politiske styregruppe har forudsat, at 1/3 af byggeriet skal finansieres 

kommercielt er den kommunale anlægsramme for selve bygningen 32 mio. kr. 

svarende til 10.000kr./m
2
 for de kommunale andele. Udbuddet sker som en 

totalentreprise, hvor de bydende konkurrerer på bedste bud inden for den udmeldte 

ramme. Midlerne er disponeret som en del af de afsatte midler i 

investeringsoversigten for 2010 og overslagsårene.  

  

Det er i udbuddet forudsat, at entreprenøren afleverer byggeriet med en fuld 

retablering af friarealbelægninger mm. Forvaltningen er i øjeblikket ved at afsøge 

mulighederne for diverse fondstilskud til huset med henblik på at nedbringe den 

samlede anlægssum. Derved kan frigøres midler til udearealdesign og etablering af 

nye belægninger på friarealer, gårdrum og haveanlægget vest for bygningerne. 

Endeligt designforslag og finansieringsplan vil foreligge, når det vindende projekt er 

udpeget dvs. ultimo 2009, hvorefter friarealplanen vil blive forelagt til politisk 

godkendelse.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til 

Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at den kommunale del af 

bygningskomplekset Kappelborg udbydes til en samlet udbudssum på netto 32 

mio. kr. i henhold til investeringsoversigten for 2010 og overslagsårene.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen, dog således at byggeriet udbydes 

både som totalentreprise og fag-entreprise.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Taget af dagsordenen. 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Lukket bilag -Skagen Kulturhus - Grundlag - Rettet 23-10-2007 (dok.nr.289790/08) 

Bilag 2 - Lukket bilag - Udbudsforudsætninger - mgj-KFU-mar09.doc (dok.nr.19728/09) 
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Bilag 3 - Lukket bilag - Tidsplan 250209.PDF (dok.nr.19766/09) 

 



 
 

 

Økonomiudvalget - Referat - 18. marts 2009 Side 28 af 34 

 

 

15.   Takster fra skoleåret 2009/2010 - Musikskolen i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

De nuværende musikskoletakster er fastlagt med virkning fra skoleåret 2007/2008.  

  

I takt med den almindelige pris- og lønfremskrivning fremsendes forslag til justering 

af musikskoletakster med virkning fra 1. august 2009, dvs. med virkning fra 

skoleåret 2009/2010.  

  

I forslaget stiger følgende takster ikke:  

  

       Instrumentalundervisning på hold 

       karruselundervisning 

       instrumentleje  

       sammenspil / kor – og orkesterdeltagelse for elever, der ikke går til 

instrumentalundervisning 

  

Antallet af forskellige takster for deltagelse i kor bliver mindre, så der herefter er 1 

takst for børne - og ungdomskor (200 kr.) og 2 takster for deltagelse i kor for elever 

over 25 år alt efter korets størrelse (350 kr. og 650 kr.).  

  

Musikskolen har fortsat et antal fripladser til børn og unge fra økonomisk vanskeligt 

stillede familier.  

  

Forslaget til justering af musikskoletakster holder fortsat den samlede elevbetaling 

indenfor rammerne af Musikloven.  

  

Justeringen af takster vil betyde, at musikskoletaksterne i Frederikshavn Kommune 

fortsat ligger under landsgennemsnittet for musikskoletakster i henhold til seneste 

offentliggjorte statistikker fra Kunststyrelsen. 

  

Musikskolens bestyrelse anbefaler forslaget overfor Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til 

Økonomiudvalget at anbefale byrådet at godkende forslag til musikskoletakster 

2009-2010.   

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2009 

Godkendt.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Anbefales. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2264 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: JAJA 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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Bilag 

Forslag til musikskoletakster fra skoleåret 2009/2010 (dok.nr.15567/09) 
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16.   Udnyttelse af ledig låneramme for 2008 

 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af ”Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af 

garantier”, at lån skal være optaget senest den 31. marts året efter regnskabsåret.  

  

Økonomiafdelingen har opgjort den uudnyttede låneadgang for regnskabsåret 

2008. Den uudnyttede låneadgang er opgjort til 6.950.000 kr.  

  

Ved den endelige opgørelse af de låneberettigede udgifter for 2008, indgår de 

udgifter der automatisk er låneadgang til og de udgifter, hvor kommunen har 

modtaget dispensationer fra Velfærdsministeriet. Der er også indregnet den 

uudnyttede låneadgang vedrørende Skagen Havn.  

  

For nærmere specifikation henvises til bilag, der er vedlagt sagen.  

  

I henhold til kommunernes finansielle strategi fremgår det, at byrådet skal træffe 

beslutning om lånestørrelsen samt løbetiden i forbindelse med kommunes 

låneoptagelse.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

optages et lån på 6.950.000 kr. med en løbetid på 25 år.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Anbefales. 

 

Bilag 

Låneberettigede udgifter 2008.- endelig opgørelse (dok.nr.23454/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9689 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: ptne 

 Besl. komp: ØU/BR 
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17.   Budgetopfølgning pr. 28. februar, Økonomiudvalgets 

område - Efterretningssag 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiafdelingen har udarbejdet budgetopfølgningen på drift og anlæg pr. 28. 

februar 2009. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager budgetopfølgningen pr. 28. februar 

2009 til efterretning.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Til efterretning.  

 

Bilag 

Budgetopfølgning pr. 28. februar, rapporten (dok.nr.24118/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3217 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: HAJE 

 Besl. komp: ØU 
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18.   Orientering om ansættelse af institutionsleder i den 

selvejende institution Ungdomsgården Hånbæk 

 

Sagsfremstilling 

Stillingen som leder af den selvejende institution Ungdomsgården Hånbæk (UGH), 

Frederikshavn, har været opslået ledig grundet tidligere leders fratræden.  

  

Frederikshavn Kommunes ungdomschef har godkendt bestyrelsen ved 

Ungdomsgården Hånbæks indstilling om, at Jens Petri, Herredsvej 157, Fejø, 

ansættes som ny leder af institutionen pr. 1. marts 2009.  

 

Indstilling 

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

Økonomiudvalget tager ansættelsen til orientering.  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2009 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Anders Broholm og Birthe Marie Pilgaard  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Til efterretning.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2130 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU/ØU 
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19.   Lørdagsåbent i Borgerservice i Frederikshavn - 

Efterretningssag 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 10. december 2009 at Borgerservice i 

Frederikshavn i en prøveperiode skal holde åbent en lørdag i hver måned. 

  

Forhandlinger med organisationen om de ændrede arbejdstider i forbindelse med 

lørdagsåbent er på plads og prøveperioden gennemføres fra marts til december 

2009. 

  

Der holdes åbent følgende lørdage:  

  

       28. marts 

       25. april  

       30. maj 

       27. juni 

       29. august  

       26. september 

       31. oktober 

       7. november 

       14. november 

       19. december 

  

Heri indgår de lørdage, som Borgerservice skal holde åbent for afgivelse af 

brevstemmer i forbindelse med de planlagte valg i 2009. På disse lørdage kan 

borgerne betjenes inden for samtlige ydelser i centret i Frederikshavn.  

  

Åbningstiden følger bibliotekets åbningstid, som er fra kl. 10.00 – 13.00. 

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudva lget tager de foreslåede datoer til 

lørdagsåbent i 2009 til efterretning.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. marts 2009 

Til efterretning.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15271 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: jeov 

 Besl. komp: ØU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Erik Sørensen 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

 

      

Hans Jørgen Kaptain 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

 

      

Jens Ole Jensen 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

 

 
 


