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1. Kommissorium for Distriktsudvalget  

  

  

  Åben sag  

  
Sagsnr: 556831 

Sbh: TF/ibh 

  
Besl.komp: DU/ØU 

Sagsfremstilling  
Teknisk Forvaltning har revideret forslag til Kommissorium for 
Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune, jf. forslag til ændringer på 
udvalgets møde den 12. december 2006. Teknisk Direktør Mikael Jentsch 
præsenterer det let ændrede forslag til kommissorium.  
  
Indstilling  

Teknisk Direktør indstiller, at Distriktsudvalget 
  

� godkender Kommissorium for Distriktsudvalget i Frederikshavn 
Kommune  

� indstiller kommissoriet til Økonomiudvalgets godkendelse  
  
Beslutning - Distriktsudvalget 14. februar 2007  

Mikael Jentsch præsenterede ændringer til forslag til kommissorium for 
Distriktsudvalget fra mødet den 12. december 2006. Kommissoriet blev 
indstillet til Økonomiudvalgets godkendelse. Det godkendte kommissorium 
fremsendes, når det er godkendt i Økonomiudvalget. 
  
Fraværende: Margrethe Vejby, Aalbæk og Thomas Jørgensen, Thorshøj 
  
Indstilling  

Distriktsudvalget indstiller, at Kommissorium for Distriktsudvalget i 
Frederikshavn Kommune godkendes. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070321 pkt 1 B1 Forslag til kommissorium for Frederikshavn 
Distriktsudvalg, dateret 14. februar 2007.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Kommissorium for Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune, 

dateret 14. februar 2007 
DU/ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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2. Kommissorium for Erhvervs - og Turismeudvalget  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 567768 

Sbh: EDS/lls 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde den 20. september 2006 
at nedsætte et Erhvervs- og Turismeudvalg efter Styrelseslovens § 17.4. 
Ved nedsættelsen blev det også besluttet, at Erhvervs- og Turismeudvalget 
skulle udarbejde et kommissorium for udvalgets arbejde. 
  
Erhvervs- og Turismeudvalget godkendte på sit møde den 7. februar 2007 
kommissoriet for udvalget. Kommissoriets indhold svarer de formål og 
opgaver, som er angivet i sammenlægningsudvalgets beslutning. 
  
Kommissoriet forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse. 
  
Indstilling  

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender Kommissorium for Erhvervs- 
og Turismeudvalget. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070321 pkt 2 B1 Kommissorium for Erhvervs- og Turismeudvalget, 
dateret 31. januar 2007.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Kommissorium for Erhvervs- og Turismeudvalget, dateret 31. januar 

2007  
ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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3. Ansøgning om tilskud til DM i bowling og volleyball  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574096/574110 

Sbh: CF/fv 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
Frederikshavn Firmaklubber søger om tilskud på 30.000 kr. til 
markedsføring og afvikling af DM i bowling og volleyball under Dansk 
Firmaidrætsforbund. 
  
DM i bowling afvikles i Frederikshavn og Nørresundby i weekenden 17. og 
18. marts 2007. Der spilles i de 2 bowlingcentre i Frederikshavn og i 
Løvvangs-centret i Nørresundby. 
  
Til stævnet er der tilmeldt 736 spillere, som deltager i single og 
holdturneringerne.  
  
DM i volleyball afvikles i FFK hallerne samme weekend med 88 deltagere. 
  
Frederikshavn Firmaklubber står som arrangør af DM-stævnerne, og i 
forbindelse med arrangementerne afholdes en aftenfest i FFK-centret, 
hvortil der er tilmeldt 450 deltagere. 
  
Til stævnerne er der involveret over 80 frivillige medhjælpere. 
Frederikshavn Event medvirker ved logistikken og har bl.a. stået for 
indkvartering af de mange deltagere på byens hoteller, vandrehjem mv.  
  
Et eventuelt tilskud vil kunne afholdes af Økonomiudvalgets 
dispositionskonto, hvor der i budget 2007 er optaget 351.580 kr. Der er 
indtil nu forbrugt 8.442 kr. 
  
Ansøgningerne findes på sagen. 
  
Indstilling  
Ansøgningen sendes til behandling i Økonomiudvalget. 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Der ydes et tilskud på 15.000 kr. til arrangementet. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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4. Ansøgning om tilskud til pilotprojekt om web -tv i 
forbindelse med kvindernes VM i floorbaal  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 576354 

Sbh: CF/fv 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
Dansk Floorball Union søger om tilskud til pilotprojekt om web-tv med 
fokus på kvindernes VM i floorball i maj 2007 i Frederikshavn. 
  
Idrættens analyseinstitut har i en artikel beskrevet, hvordan den danske 
idrætsverden kan gøre brug af internettets forcer og den hastige 
udbredelse af bredbånd i Danmark til at skabe en brugerorienteret 
webportal med levende billeder fra dansk idræt. 
  
Initiativet vil tilgodese både bredden og eliten og kunne rumme mange 
forskellige idrætsgrene og begivenheder, som ellers kun i meget 
begrænset omfang vil blive eksponeret på traditionelt TV. 
  
Dansk Floorball Union foreslår, at der i forbindelse med VM i floorball for 
kvinder gennemføres et pilotprojekt. Projektet skal etablere en portal for 
dansk idræt og samle erfaringer om mulighederne på web-tv området. 
Erfaringerne fra pilotprojektet vil uanset det videre forløb komme hele 
idrætsverdenen til gode via en praktisk hvidbog og et oplæg til debat på 
næste konference i Idrættens Analyseinstitut. 
  
Dansk Floorball Union vil til projektet søge samarbejdspartnere i 
erhvervslivet i form af sponsorater, der modsvares af eksponering på 
portalen. 
  
Pilotprojektet - med fokus på VM i floorball i Frederikshavn - har et budget 
på 600.000 kr., og Frederikshavn Kommune søges om et tilskud på 
50.000 kr. 
  
For dette beløb vil kommunen blive profileret som foregangskommune på 
området. Frederikshavn Kommune vil generelt blive profileret med VM i 
floorball for kvinder som løftestang og videomateriale fra VM vil 
efterfølgende blive overdraget kommunen. 
  
Af hensyn til det videre arbejde skal Dansk Floorball Union have svar på 
ansøgningen inden udgangen af marts måned 2007.  
  
Et eventuelt tilskud vil kunne afholdes af Økonomiudvalgets 
dispositionskonto, hvor der i budget 2007 er optaget 351.580 kr. Der er 
indtil nu forbrugt 8.442 kr. 
  
Ansøgningen findes på sagen. 
  
Indstilling  
Ansøgningen sendes til behandling i Økonomiudvalget.  

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Der ydes et tilskud på 25.000 kr. til projektet. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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5. Udnyttelse af ledig låneramme 2006 for Skagen, 
Frederikshavn og Sæby Kommuner  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 576207 

Sbh: CF/kj 

  
Besl.komp: ØU/BR 

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

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til byrådets 
godkendelse, at 
  

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

  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070321 pkt 5 B1 Samlet opgørelse af uudnyttet låneramme, dateret 12. 
marts 2007.pdf 

 070321 pkt 5 B2 Opgørelse af uudnytt......., Skagen Kommune, dateret 
9. marts 2007.pdf 

 070321 pkt 5 B3 Opgørelse af uudnytte låneramme Frederikshavn 
Kommune, dateret 22. juni 2006.pdf 

 070321 pkt 5 B4 Opgrørelse af uudnyttet låneramme, Sæby Kommune, 
dateret 12. marts 2007.pdf 

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

12. marts 2007 
ØU 

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

ØU 

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

ØU 

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

ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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6. MED-aftale for Frederikshavn Kommune  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 576626 

Sbh: RANL/HAHE 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
Et nedsat forhandlingsorgan under MTHSU har udarbejdet MED-aftale for 
Frederikshavn Kommune. MED-aftalen blev efter endt høringsperiode 
underskrevet den 13. december 2006 og trådte i kraft den 1. januar 2007. 
Aftalen er blevet til i en konstruktiv dialog mellem medarbejdere og ledelse.  
  
MED-aftalen sendes efter behandling i Hovedudvalget videre til endelig 
godkendelse i Økonomiudvalget samt til orientering i byrådet. 
  
Indstilling  

Formanden indstiller, at MED-aftalen godkendes. 
  
Beslutning – MED Hovedudvalget den 14. marts 2007  

Godkendt.  
  
Indstilling  

Direktionen indstiller, at MED-aftalen godkendes. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070321 pkt 6 B1 MED-aftale for Frederikshavn Kommune, dateret 15. 
marts 2007.pdf 

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

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Godkendt. Videresendes til orientering for byrådet. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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7. Skagen Produktionsskole - Anvendelse af overskydende 
midler  
  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574714 

Sbh: BRS/ahj 

  
Besl.komp: ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Skagen Produktionsskole er under afvikling, lærerne er opsagt, der er ingen 
elever på skolen, og bygningerne er solgt pr. 1. februar 2007. Formanden 
for bestyrelsen for Skagen Produktionsskole, Leo Mikkelsen, oplyser, at der 
forventes et overskud på 1,3-1,4 mio. kr., når alt er gjort op. Revisoren er 
anmodet om at få regnskabet afsluttet inden 28. februar 2007. 
  
Bestyrelsen foreslår, at beløbet deles i 4 portioner og deles imellem de 4 
skoler i Skagen Kommune med en klausul om, at pengene bruges på de 
elever, som nu ikke længere kan kanaliseres ud på produktionsskolen. 
  
Ifølge vedtægterne skal eventuelle overskydende midler anvendes til 
beslægtede formål efter byrådets godkendelse. Den afgående bestyrelse 
kan fremkomme med forslag til, hvad midlerne kan bruges til, men det er 
byrådet, der træffer den endelige beslutning, og den juridiske vurdering er, 
at byrådet frit kan vælge at anvende midlerne på ”beslægtede formål” i hele 
– eller andre dele - af den nye kommune. 
  
Bestyrelsen foreslår, at beløbet fordeles ligeligt mellem de 4 skoler i Skagen 
Kommune med en klausul om, at pengene bruges på de elever, som er 
potentielle brugere af produktionsskolen.  
  
Børne- og Kulturforvaltningen er blevet bedt om en udtalelse i sagen, og 
forvaltningen er enig i, at der fortsat er behov for en målrettet indsats for de 
unge i Skagen, og at skolerne spiller en væsentlig rolle heri. Forvaltningen 
peger også på, at indsatsen bør tænkes sammen med fremtiden for 10. 
klasserne, ungdomsvejledningen samt de øvrige tilbud til unge i 
Frederikshavn Kommune. Disse tilbud kan også komme de unge i Skagen 
til gode. 
  
Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at beløbet reserveres til de formål og 
den særlige indsats, som følger af projekt ”Ungdomsuddannelse til alle”. 
  
”Ungdomsuddannelse til alle” er et fællesprojekt, som igangsættes af KL og 
Undervisningsministeriet, og som går ud på at vise vejen til uddannelse for 
alle i en ungdomsårgang. Børne- og Ungdomsudvalget samt 
Arbejdsmarkedsudvalget forventes at godkende, at vi ansøger om at 
deltage i projektet, som er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. 
  
Projektet henvender sig til 10-15 kommuner, der forpligter sig til at gøre en 
ekstra indsats på området de næste 3 år, og lægger op til et tæt samarbejde 
både kommunerne imellem og med de lokale uddannelsesinstitutioner.  
  
De kommuner, som bliver udvalgt til at deltage i projektet, skal være parate 
til at udvikle og forbedre den eksisterende opgaveløsning. De skal blandt 
andet vedtage en politisk handlingsplan for, hvordan man vil arbejde for at 
få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er en 
kongstanke i projektet, at kommunerne bør organisere opgaven på tværs af 
de opgaveområder, som typisk er i kontakt med gruppen af unge uden 
uddannelse – for eksempel ungdommens uddannelsesvejledning (UU), 
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jobcentret, integrations-, social- og familieforvaltningen og de lokale 
folkeskoler. Den politiske handlingsplan skal også omfatte samarbejdet med 
andre lokale aktører, det lokale erhvervsliv og 
ungdomsuddannelsesinstitutioner, herunder især de institutioner, der 
udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at overskydende midler fra Skagen Produktionsskole 
reserveres til de formål og den særlige indsats, som følger af projekt 
”Ungdomsuddannelse til alle”. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070321 pkt 7 B1 Ungdomsuddannelse til alle, dateret 20. januar 
2007.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Ungdomsuddannelse til alle, dateret 20. januar 2007  ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Sagen udsættes med henblik på yderligere oplysning af sagen. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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8. Gebyr i forbindelse med sagsbehandling efter 
bekendtgørelse om vandløbsregulering og -
restaurening mv.  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574638 

Sbh: TF/alje 

  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling  

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

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

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

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

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

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

� sagen fremsendes til byrådet til endelig godkendelse  
  
Beslutning – Plan- og Miljøudvalget 13. marts 2007  

Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen 
tiltrædes. 
  
Fraværende: Ingen 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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9. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SKA 222 -C og 
kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 for motel ved 
Frederikshavnsvej/Buttervej, Skagen  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 575311 

Sbh: TF/joge 

  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling  

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

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

  
Beslutning – Plan- og Miljøudvalget 13. marts 2007  

Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 
  
Fraværende: Ingen 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070321 pkt 9 B1 Lokalplan SKA 222-C og kommuneplantillæg SKA 04-
05.pdf 

 070321 pkt 9 B2 Skagen Byråds beslutning af 6. november 2006.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Lokalplan nr. SKA 222-C og kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 PMU/ØU 
2. Skagen Byråds beslutning af 6. november 2006 PMU/ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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10. Byggemodning af boligområde nordvest for Båder Bæk - 
Ændring af Købstrupvej på strækningen mellem 
Odinsvej og Købstrupgården  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572349 

Sbh: TF/jao 

  
Besl.komp: TU/ØU/BR Sagsfremstilling  

I forbindelse med realisering af lokalplan 13.05.03, Boligområde nordvest 
for Båder Bæk skal Købstrupvej udvides på strækningen mellem Odinsvej 
og Købstrupgården. 
  
Til arealet skal der fremføres regnvands-, spildevands-, fjernvarme- og 
vandledninger og elkabler. Udgifter hertil afholdes af Forsyningen A/S ved 
opkrævning af tilslutningsafgifter. 
  
Vejen anlægges med 6 m kørebane og 1,25 m fortov og 1,75 m cykelsti i 
den østlige side samt 1,75 m cykelsti og 1,25 m rabat i den vestlige side, i 
alt 12 m vejudlæg. 
  
Der skal endvidere anlægges cykelsti på Odinsvej på strækningen mellem 
Øster Dal Vej og Købstrupvej. 
  
Overslagsmæssigt kan byggemodningen etableres for 
  

•       projektering 75.000 kr. i 2007 
•       byggemodning, vejanlæg for 4.125.000 kr. opdelt med 3.425.000 kr., 

2007 og 700.000 kr. i 2008 (asfaltslidlag) 
           
Anlæg af cykelsti langs vejen vil beløbe sig til 1.000.000 kr. 
           
Teknisk Forvaltning søger om optagelse af rådighedsbeløb 
(tillægsbevilling). 
           
Købstrupvej på strækningen mellem Odinsvej og Købstrupgården udskilles 
som offentlig vej. 
           
Afledt drift for Købstrupvej ca. 2 % af anlægsudgiften, 82.000 kr. for år 2008 
og fremefter. 
Vejafvandingsbidrag 8 % af anlægsudgiften for kloakanlægget, 575.000 kr. 
                                       
Indstilling  
Teknisk forvaltning indstiller, at 
  

•       byrådet anmodes om bevilling og frigivelse af følgende 
rådighedsbeløb: 
-        Projektering 75.000 kr. i 2007 
-        Byggemodning, vejanlæg for 4.125.000 kr. opdelt med 3.425.000 

kr. i 2007 og 700.000 kr. i 2008 (asfaltslidlag) 
-        Afledt drift for Købstrupvej 82.000 kr. for år 2008 og fremefter 
-        Vejafvandingsbidrag 575.000 kr. 

•       Købstrupvej på strækningen mellem Odinsvej og Købstrupgården 
udskilles som offentlig vej 

  
Beslutning - Teknisk Udvalg 1. marts 2007  

Indstillingen tiltrædes. 
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Fraværende: Ingen 
  
Supplerende sagsfremstilling  

Rådighedsbeløbene tages af de likvide midler. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070321 pkt 10 B1 Kortudsnit Købstrupvej.pdf 
 070321 pkt 10 B2 Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger på 

Økonomiudv...den 21. marts 2007, pkt. 10, 11 og 12.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Kortudsnit Købstrupvej TU/ØU 
2. Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger til byggemodninger på 

Økonomiudvalgets dagsorden 21. marts 2007 pkt. 10,11 og 12 
ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Sagen sendes tilbage til Teknisk Udvalg med henblik på yderligere oplysning af 
sagen. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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11. Byggemodning af areal ved Knivholtvej - Forlængelse af 
Perspektivvej  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572347 

Sbh: TF/jao 

  
Besl.komp: TU/ØU/BR 

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

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

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

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

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

•       forlængelse af Perspektivvej udskilles som offentlig vej 
  
Beslutning - Teknisk Udvalg 1. marts 2007  

Indstillingen tiltrædes. 
  
Fraværende: Ingen  
  
Supplerende sagsfremstilling  

Rådighedsbeløbene tages af de likvide midler. 
  

  

Bilag  Fordeling  
1. Kortudsnit Perspektivvej TU/ ØU 
2. Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger til byggemodninger på 

Økonomiudvalgets dagsorden den 21. marts 2007 – pkt. 10, 11 og 
12 – fremgår af bilag til pkt. 10 

ØU 
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Elektroniske bilag: 

 070321 pkt 11 B1 Kortudsnit Perspektivvej.pdf 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 

        

12. Byggemodning af areal ved Vendsysselvej - Forlængelse 
af Håndværkervej  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572346 

Sbh: TF/jao 

  
Besl.komp: TU/ØU/BR 

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

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

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

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

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

•       forlængelse af Håndværkervej udskilles som privat fællesvej 
  
Beslutning - Teknisk Udvalg 1. marts 2007  

Indstillingen tiltrædes. 
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Fraværende: Ingen 
  
Supplerende sagsfremstilling  

Rådighedsbeløbene tages af de likvide midler. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070321 pkt 12 B1 Kortudsnit Håndværkervej.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Kortudsnit Håndværkervej TU/ØU 
2. Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger til byggemodninger på 

Økonomiudvalgets dagsorden den 21. marts 2007 – pkt. 10, 11 og 
12 – fremgår af bilag til pkt. 10 

ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 

        

13. Maskinindkøb i Frederikshavn Kommune, Park & 
Vejforsyningen  

  

  

  Åben sag  

  
Sagsnr: 537743 

Sbh: TF/jaa 

  
Besl.komp: TU/ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Park & Vejforsyningen i Gl. Frederikshavn Kommune har siden år 2000 
leaset entreprenørmaskiner med en købspris over 100.000 kr., og den 
senest indgåede leasingrammeaftale fra maj 2006 med Kommune Leasing 
A/S, som udløb den 31. december 2006, indeholdt et rammebeløb på 8 mio. 
kr. ekskl. moms. 
  
Baggrunden for beslutningen om at lease maskiner frem for at købe disse 
var dels at frigive kapital samt at sikre, at Park & Vejforsyningen kan 
disponere over tidssvarende materiel, som til enhver tid opfylder kravene til 
funktionsduelighed, driftssikkerhed, fleksibilitet og effektivitet. Idet Park & 
Vejforsyningen er hovedentreprenør på Forsyningens renoverings- og 
anlægsopgaver er en moderne maskinpark endvidere en afgørende faktor i 
forhold til at fastholde Park & Vejforsyningens position som en attraktiv 
samarbejdspartner på dette område. 
  
Leasing finansieringsformen har således hidtil muliggjort, at Park & 
Vejforsyningen har optimeret opgaveindsatsen gennem en større fleksibilitet 
og højere udnyttelsesgrad af maskinparken, og det har samtidig medført, at 
samarbejdet med de lokale entreprenører er etableret. Endelig har leasing 
resulteret i, at Park & Vejforsyningen i kraft af en moderne maskinpark 
fremstår fremtidssikret i relation til udviklingen på arbejdsmarkedet, hvor de 
demografiske udfordringer betyder, at produktiviteten på sigt skal øges med 
færre medarbejdere.   
  
Behovet for udskiftning af maskiner eller anskaffelse af nye maskiner bliver 
analyseret i hvert enkelt tilfælde i relation til anvendelses- og 
udnyttelsesgrad af maskinen. Disse forhold vurderes i forhold til de aktuelle 
maskintimepriser, som er gældende i området. Hvis maskinen ikke er 
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rentabel lejes denne til det pågældende arbejde om muligt ved en lokal 
entreprenør. 
  
Der er for 2007 udarbejdet en oversigt over nu kendte ønsker til leasing i 
den samlede kommunes Park & Vejforsyning maskinpark. Bilag dok nr. 
549749. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•       sagen sendes til Økonomiudvalget med den indstilling, at Park & 
Vejforsyningen bemyndiges til at indgå leasingrammeaftaler for 
nyleasing i 2007 til 2009 med fa. Kommuneleasing A/S for et 
rammebeløb over en 3-årig periode med 12 mio./år, dvs. i alt 36 mio. 
kr.  

  
•       afdelingsleder for Park & Vejforsyningen bemyndiges til at 

underskrive de enkelte maskinleasingaftaler inden for den givne 
ramme.  

  
Beslutning - Teknisk Udvalg 1. marts 2007  

Indstillingen tiltrædes. 
  
Fraværende: Ingen 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070321 pkt 13 B3 Oversigt over ønskede leasinger 2007.pdf 
 070321 pkt 13 B4 Oversigt over maskiner i Park og Vejforsyningen.pdf 
 070321 pkt 13 B5 Maskinernes betydning for Park og Vejforsyningen.pdf 

Bilag Fordeling 
1. Leasing - lukket TU/ØU 
2. Uddrag af tilbud fra Nordania Leasing og 

Kommuneleasing A/S, dateret 19. januar 2007 - lukket 
TU/ØU 

3. Oversigt over ønskede leasinger 2007, dateret 30. 

oktober 2006 
TU/ØU 

4. Oversigt over maskiner i Park & Vejforsyningen TU/ØU 
5. Maskinernes betydning for Park & Vejforsyningen TU/ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. Hans Jørgen Kaptain stemte imod. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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14. Ejendomsberigtigelse for matr. nr. 84 Den mellemste  del, 
Albæk, tidligere lergrav ved Faldtvej 15, Dronningl und  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574399 

Sbh: TF/gc 

  
Besl.komp: ØU 

 
Sagsfremstilling  
Ejeren af Faldtvej 15 ønsker ejendomsberigtigelse for matr. nr. 84 Den 
mellemste Del, Albæk (5.611 m²), idet arealet ønskes sammenlagt med 
hans matr. nr. 27a smst. 
  
Det oplyses, at der er foretaget oprydning på matr. 84 Den mellemste Del, 
Albæk rydning for bjørneklo. Ejeren har klippet og vedligeholdt arealet, og 
nu er der begyndt at komme enkelte fodgængere fra egnen, der nyder 
naturen og udsigten. Ejeren vil fortsat vedligeholde arealet som 
naturområde med gående adgang for alle. 
  
Landinspektøren oplyser, at ejeren af Faldtvej 15 har benyttet arealet, siden 
han overtog ejendommen i 1997, og den tidligere ejer har også benyttet 
arealet. Ejeren ønsker derfor, at kommunen godkender 
ejendomsberigtigelsen. 
Landinspektøren oplyser endvidere, at kommunen kan begære adkomst på 
arealet, og hvis dette ønskes, skal dette ske ved henvendelse til 
tinglysningsdommeren inden den 28. marts 2007. 
  
Forvaltningen vurderer, at kommunen ingen interesse har i at begære 
adkomst på arealet, idet offentligheden har adgang til arealet i henhold til 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser, der er ingen udgifter til 
vedligeholdelse, og fremover vil der blive betalt ejendomsskatter for arealet. 
  
Indstilling  

Teknisk Forvaltning indstiller, at matr. nr. 84 Den mellemste Del, Albæk ved 
ejendomsberigtigelse overføres til matr. nr. 27a smst., og ansøger afholder 
alle udgifter ved ejendomsberigtigelsen 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070321 pkt 14 B1 Ansøgning, dateret 27. november 2006.pdf 
 070321 pkt 14 B2 Kortbilag, matr. nr. 84, dateret 2. marts 2007.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Ansøgning, dateret 27. november 2006 ØU 
2. Kortbilag ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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15. Frigivelse af midler til Erhvervs - og Turismeudvalget  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 568057 

Sbh: EDS/en 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede på sit møde den 7. februar 2007 
at anmode Økonomiudvalget om, at der frigives en ramme på 1.000.000 
kr. til Erhvervs- og Turismeudvalgets disposition i 2007. 
  
På Økonomiudvalgets område er der for 2007 afsat i alt 2.204.820 kr., som 
ikke på forhånd er bundet til konkrete aktiviteter. Af disse midler er 
følgende på forhånd bundet: 
  

•       350.000 kr. som en underskudsgaranti i forbindelse med 
Gore/Grobatjov arrangementet 

•       32.200 kr. som Frederikshavns andel af grundkapitalen i Væksthus 
Nordjylland 

•       300.000 kr. til turistmarkedsføring i Sæby 
•       125.000 kr. er reserveret til medfinansiering af biografprojekt i 

Skagen og VVM arbejde omkring Ålbæk Havn 
•       128.000 kr. er afsat som Frederikshavn Kommunes bidrag til 

Nordjysk Iværksætter Netværk 
•       128.000 kr. er afsat som Frederikshavn Kommunes bidrag til 

Norddanmarks EU-kontor 
  
Der er således disponeret 1.063.200 kr. af rammen. Der er således 
1.141.620 kr., som endnu ikke er bundet på konkrete aktiviteter. Heraf 
anmoder Erhvervs- og Turismeudvalget om 1.000.000 kr., der kan 
disponeres af udvalget til konkrete aktiviteter. Midlerne er sammensat fra 
Investeringspuljen og Erhvervsudviklingsfonden 
  
Indstilling  

Det indstilles, at Økonomiudvalget frigiver 1.000.000 kr. til Erhvervs- og 
Turismeudvalgets disposition. 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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16. Frigivelse af rådighedsbeløb til anskaffelse af 
inventar til kommunens nye træningscentre  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  

Sbh: SSF/bh 

  
Besl.komp: SOU/ØU/BR 

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

Indstilles til godkendelse. 
  
Anders Broholm deltog ikke i behandling af punktet. 
  

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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17. Anlægsbevilling på 13.340 mio. kr. til It -investeringer i 
forbindelse med kommunesammenlægningen  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574830 

Sbh: CF/hjj 

  
Besl.komp: ØU/BR 

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

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
  

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

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

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

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 571210 

Sbh: SSF/bih 

  
Besl.komp: SOU/ØU/BR Sagsfremstilling  

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

Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ingen 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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19. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for  
Socialudvalgets budgetområde 2007 til dagtilbud for  
handicappede  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572864 

Sbh: SSF/bihj 

  
Besl.komp: SOU/ØU/BR Sagsfremstilling  

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

Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ingen  
  

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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20. Oprettelse af fleksible institutionspladser i 
Frederikshavn Kommune  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 571262 

Sbh: BKF/laho 

  
Besl.komp: BUU/ØU/BR 

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

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

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

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

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

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

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

•       Diverse udgifter/aktiviteter af institutionens budget = 15 % 

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

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
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•       udvalget godkender forvaltningens forslag til rammer for fleksible 
institutionspladser 

•       takst for en fleksibel plads oversendes til byrådets godkendelse 
 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 1. marts 200 7 
Rammerne godkendt. 
Taksten anbefales over for byrådet. 
  
Fraværende: Knud Hjørnholm 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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21. Revisionsberetning nr. 151 vedrørende revisionsbesø g i 
Skagen Kommune i perioden september til december 
2006 - Efterretningssag  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 569282 

Sbh: CF/fv 

  
Besl.komp: ØU/BR Sagsfremstilling  

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

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

  
Social- og Sundhedsforvaltningen: 

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

•       Personsager 
•       Forretningsgange 
•       Sagsrevision 

  
Opgørelser, specialregnskaber mv. 
  
Revisionsberetningen – der er en delberetning for regnskabsåret 2006 - 
indeholder konklusioner på de enkelte områder. 
  
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at revisionsberetningen tages til efterretning. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070321 pkt 21 B1 Kommunernes Revision - Beretning nr. 151, dateret 
26. janusr 2007.pdf 

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

2007 
ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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22. Revisionsberetning nr. 160 vedrørende revisionsbesø g i 
Frederikshavn Kommune i perioden juli til november 
2006 - Efterretningssag  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 563877 

Sbh: CF/fv 

  
Besl.komp: ØU/BR Sagsfremstilling  

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

•       Beholdningseftersyn mv. 
  
Social- og Sundhedsforvaltningen: 

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

  
Personaleforvaltningen: 

•       Lønninger og vederlag 
•       Forretningsgang for anmeldelse af arbejdsgiverrefusion  

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

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

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

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

  
Det er forvaltningens opfattelse, at ovennævnte tiltag vil sikre et 
tilfredsstillende resultat.” 
  
Indstilling  

Direktionen indstiller, at revisionsberetningen tages til efterretning med de af 
Social- og Sundhedsdirektøren anførte kommentarer. 
  

  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070321 pkt 22 B1 Kommunernes Revision, beretning nr. 160.pdf 

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

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. marts 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen m/afbud 

Page 31 of 35Bilag

23-07-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Oekonomiudvalget_665_21-03-2007_391....



 
 

        

23. Lukket sag  

  

  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  

  
Besl.komp:  
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24. Lukket sag  

  

  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  

  
Besl.komp:  
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25. Lukket sag  

  

  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  

  
Besl.komp:  

Page 34 of 35Bilag

23-07-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Oekonomiudvalget_665_21-03-2007_391....



Mødet hævet, oplæst kl. 18:45 

 
Til stede:  

 
Underskrifter:  
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