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1. Fremtidigt beredskab i Nordjylland

Sagsfremstilling
Med afsæt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev det på mødet den 6. 
juni 2014 i KKR Nordjylland(Kommune Kontakt Rådet) besluttet, at 
kommunaldirektørkredsen skulle udarbejde et oplæg til drøftelse af den fremtidige 
struktur på beredskabsområdet. 
 
KKR fastlagde i september 2014 en række pejlemærker for det videre arbejde, og 
på baggrund af disse er der udarbejdet et administrativt oplæg til et fremtidigt 
fælles beredskab for de Nordjyske kommuner.
 
KKR drøftede oplægget på sit møde 24. april 2015, og anbefaler, at de 11 
Nordjyske kommuner på baggrund af dette træffer en principbeslutning om at 
indtræde i et fælles beredskabsselskab fra 1. januar 2016
 
KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen med bemærkninger om, at der i processen 
frem mod endelig etablering af selskabet

 udarbejdes en beskrivelse af hvordan serviceopgaver og -indtægter 
håndteres

 fastlægges en fast nøgle/et udgangspunkt for fordeling af udgifter efter 
befolkningstal, der kan danne baggrund for en fremtidig finansieringsmodel

 at det i det endelige aftalesæt sikres at udbud af en større del at de 
operative opgaver kræver tiltræden af stedkommunen

KKR gjorde i øvrigt opmærksom på at nogle kommuner ikke har praksis for at 
indarbejde fuld prisfremskrivning i budgetterne. Dette aspekt bør inddrages når den 
endelige procedure for regulering af kommunernes betaling fastlægges.
 
Forslaget tager afsæt i følgende pejlemærker. 
Overordnet for alle arbejdsgrupper blev oplistet et pejlemærke om en 
strukturtilgang med tre niveauer:

1. Fællesopgaver for alle 11 kommuner (1)
2. Opgaver, der kan ligge i klyngebaserede samarbejder (4)
3. Opgaver og kompetence for den enkelte kommunalbestyrelse (11)

 Ingen forringelse af responstiden
 Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd
 Anvendelse af den bedst mulige teknologi
 Fortsat statsligt beredskab i Thisted
 Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling
 Nærvær i brandsyn
 Kommunalbestyrelsen skal have direkte indflydelse på serviceniveauet 

(den risikobaserede dimensionering)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14881
 Forvaltning: UE
 Sbh: CHPA
 Besl. komp: ØU/BR
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 Sikring af mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse
 Forebyggelse opprioriteres
 Øvrige opgaver, der løses af beredskabet skal håndteres effektivt

For det samlede sæt af anbefalinger fra Kommunaldirektørkredsen henvises til 
rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015”, der 
er vedlagt som bilag. 
 
Rapporten indeholder følgende anbefalinger vedrørende organisering og økonomi.
 
Organisering

 Ét fælles nordjysk beredskab etableret i et § 60-selskab
 Øverste myndighed er bestyrelsen bestående af en politisk repræsentant 

for hver af de 11 kommuner. Det anbefales, at bestyrelsen samtidig udgør 
ny fælles nordjysk beredskabskommission, såfremt ny beredskabslov giver 
mulighed herfor

 Der nedsættes et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant fra 
hver af de fire klynger

 For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter 
anbefales nedsat en dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der 
tænkes især her på dialogen med de frivillige, med politiet og med 
medarbejderrepræsentanter

 Der ansættes en beredskabsdirektør. Beredskabsdirektøren 
sammensætter i samarbejde med den administrative styregruppe den 
øvrige ledelsesgruppe

 Der etableres én vagtcentral
 Der oprettes fire klynger til varetagelse af de operative opgaver og 

myndighedsopgaverne

o Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt og 
Brønderslev)

o Midt (Aalborg)
o Vest (Thisted og Morsø)
o Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland).

Økonomi

 De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, 
kontrakter m.v., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger

 I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i 
dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. 
Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for denne leje, således at 
tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og beredskabet

 Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler m.v. til rådighed for 
klyngeadministrationerne i det omfang Beredskabet har behov for lokaler 
udover det, der er tilknyttet bygninger, der anvendes til de operative 
opgaver
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 Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne 
fra kommunerne, der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen 
på i alt 7,5 mio. kr.

 Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er 
dannet, inden der var kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. 
Budgetdata kvalitetssikres ved sammenligning med regnskabsdata for 
regnskabsår 2014

 Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL´s pris- og 
lønfremskrivningsprocenter

 Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med 
besparelsespotentialet på 7,5 mio. kr. (i budget 2014 p/l-niveau) ved op-
start i 2016. Besparelsen fordeles til de deltagende kommuner ud fra 
indbyggertallet pr 1. januar 2015

 I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere 
reduktioner på sigt udover de 7,5 mio. kr.

 Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med 
mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til 
det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er 
forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og 
beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med mindre 
andet aftales.

 I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet 
for de fremtidige betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for 
at aftale en indfasningsmodel med sigte på at principperne er fuldt indfaset 
når der er lavet en fælles risikobaseret dimensionering. Der kan eventuelt 
foretages justeringer i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør 
dimensioneringen

 I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende 
finansieringsplan, der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor 
rammen.

 Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af 
ejerkommunerne.

 Der laves en åbningsbalance for de 11 kommuners aktiver og passiver. 
Åbningsbalancens opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske 
værdi vurderet af en sagkyndig person pa området.

Organiseringen af et fælles nordjysk beredskab tager udgangspunkt i, at der 
etableres ét beredskab for hele regionen i et § 60-selskab. Den øverste myndighed 
i Beredskab Nordjylland er en ny fælles beredskabskommission og bestyrelse 
bestående af repræsentanter fra de 11 deltagerkommuner. 
 
Beredskabet får derforuden en fælles beredskabsdirektør. KKR har tidligere 
besluttet en struktur bestående af et fælles beredskab med opgaveløsning i fire 
klynger.
 
Der er hovedsagelig tre love, der ligger til grund for arbejdet med etablering af nyt 
fælles beredskab, beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om 
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virksomhedsoverdragelse. 
 
Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, 
kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etableringen af § 60-selskabet, 
og lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelsen af 
medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.
 
Stillingen som beredskabsdirektør forventes besat med tiltrædelse den 1. juni 2015.

Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det 
samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016. For det nye nordjyske beredskab 
indebærer dette et besparelseskrav på 7,5 mio. kr., hvis reformen skal være 
udgiftsneutral for de 11 nordjyske kommuner under ét.
 
Det vurderes på baggrund af arbejdet, at besparelseskravet kan indfries via 
følgende parametre:

 Samlet administration og ledelse 
 Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre 
 Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende 

dimensionering 
 Genforhandling af kontrakter.

Dertil kommer, at en fælles risikobaseret dimensionering vil kunne generere 
yderligere besparelser på sigt. Der henvises til rapporten for en uddybning. Der 
arbejdes med en fasemodel i forhold til økonomien i det nye fælles selskab.
 
Fase 1 - etableringsfasen
2016 betragtes som et etableringsår og håndteres særligt. Alle kommuner betaler 
et beløb svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen 
på 7,5 mio. kr. Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er 
opstillet uden kendskab til aftalen mellem KL og regeringen.
 
Fase 2 - indfasning
Der indbygges en indfasningsperiode på maksimalt fire år fra 2017 til 2020. 
Indfasningsperioden kan bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det 
nye fælles beredskab, hvis man ikke ønsker at begynde med én fælles takst 
allerede i 2017.
 
Fase 3 - drift
Kommunernes betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger - eventuelt 
justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen
 
Videre proces
Beredskabet – med den nye direktør i spidsen – vil være den drivende for at få 
beskrevet snitflader og ”komme i gang”. 
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For at understøtte beredskabets arbejde foreslås det, at borgmesterkredsen frem til 
udgangen af 2015 fungerer som politisk styregruppe. Det foreslås endvidere, at 
den nuværende administrative styregruppe fortsætter som administrativ 
sparrings/styregruppe i etableringsfasen. 
 
Et foreløbigt overslag over de enkelte kommuners betaling i 2016 fremgår af bilag 
2. Beløbene skal kvalificeres i samarbejde mellem det kommende beredskab og 
kommunerne inden endelig etablering af selskabet.

Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der træffes en principbeslutning om deltagelse i et fælles § 60-selskab for 
de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne

2. arbejdet med at etablere selskabet igangsættes med baggrund i de 
anbefalinger, der fremgår af rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland 
– baggrundsrapport april 2015” med iagttagelse af KKR’s bemærkninger

3. endelig forslag til etablering af selskabet behandles på november mødet i 
byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Byrådets flertal godkender indstillingen.
 
Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde på grund af øget centralisering og urbanisering, 
der betyder dårligere service og tab af arbejdspladser i Frederikshavn Kommune.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.

Bilag
Bilag 1 - Fremtidigt beredskab Nordjylland endelig version (dok.nr.80090/15)
Bilag 2 - Fremtidigt beredskab Nordjylland økonomi oversigt (dok.nr.80092/15)
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2. Tolne Skov ApS - salg af anparter

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune ejer i alt 22 anparter i Tolne Skov ApS, idet alle de 3 
gamle kommuner(Skagen, Frederikshavn, Sæby), hver især ejede anparter i 
selskabet. 
 
Ejerandelen i selskabet er 3,385 %.
 
Tolne Skov er et væsentligt forsyningsområde i forhold til vandforsyning i 
Frederikshavn Kommune, og der har derfor været drøftelser mellem Frederikshavn 
Kommune og Frederikshavn Forsyning A/S om, at Frederikshavn Forsyning A/S 
gennem et eventuelt køb af Frederikshavn Kommunes anparter i Tolne Skov, 
kunne sikre sig den nødvendige indflydelse omkring skovens drift, og derigennem 
varetage vandforsyningsinteresserne for selskabet.
 
I Frederikshavn Kommunes regnskab 2014 er anparterne optaget til en værdi på 
376.870 kr. på baggrund af egenkapitalen i selskabet 31. december 2013.
 
Der er dog gennemført handler i 2014 som indikerer, at markedsprisen på 
anparterne er noget over dette niveau. Dette støttes af vurderinger fra mægler med 
kompetence i hede- og skovarealer. Desuden kan den aftalte pris tage højde for, at 
køberen har en særlig interesse i det pågældende aktiv, hvilket Frederikshavn 
Forsyning A/S jo har gennem vandindvindingen.
 
På baggrund af ovennævnte, vurderes det, at et salg til en pris på 650.000 kr. vil 
være den rigtige pris for anparterne i Tolne Skov Aps såfremt de sælges til 
Frederikshavn Forsyning A/S.
 
Bevillingsmæssigt vil salget medføre en ændring i værdien for aktier, anparter m.m. 
som reduktion med 650.000 kr. Samme beløb tillægges kassebeholdningen

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at 

1. Frederikshavn Kommunes anparter i Tolne Skov ApS sælges til 
Frederikshavn Forsyning A/S for et beløb på 650.000 kr.

2. At bevillingen vedr. aktier og anparter reduceres med 376.870 kr.
3. At bevillingen vedr. renter og kursgevinster øges med 273.130 kr. som 

indtægt
4. At kassebeholdningen øges med 650.000 kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16630
 Forvaltning: CØP
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU/BR
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Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Et flertal anbefaler indstillingen med bemærkning om, at Frederikshavn Kommune 
betinger sig en tilbagekøbsret i tilfælde af, at Forsyningen ønsker at sælge 
anparterne.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Byrådets flertal godkender Økonomiudvalgets indstilling.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.

Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.
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3. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af endelig 
helhedsplan (skema B) for Skagen Boligforening, afdeling 12, 
Polarstjernevej i Skagen

Sagsfremstilling
Skagen boligforening anmoder om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden, at 
den endelige helhedsplan (skema B) for Afdeling 12, Polarstjernevej 1-42 i Skagen 
godkendes.
 
Byrådet godkendte på møde den 28. januar 2015 den foreløbige helhedsplan med 
en anskaffelsessum på 15.084.392 kr., fordelt med 11.520.000 kr. på støttede 
arbejder og 3.564.392 kr. på ustøttede arbejder.
 
Byrådet godkendte desuden deltagelse i kapitaltilførsel med 200.000 kr. og en 
samlet kommunal garantistillelse for realkreditlån på 13.084.392 kr. 
 
Der foreligger nu efter afholdt licitation forslag til en endelig helhedsplan. 
 
Det samlede budget for gennemførelse af renoveringen udgør nu 16.536.541 kr. 
De støttede arbejder udgør 8.335.852 kr., og de ustøttede arbejder (ekstraordinære 
renoveringsarbejder) udgør 4.000.000 kr.
 
Derudover er der ustøttede ”private” arbejder for 4.200.689 kr.  Disse finansieres 
dels ved afdelingens henlæggelser (1.636.297 kr.), ved trækningsret (1.000.000 
kr.) og ved lånefinansiering (1.564.392 kr.). 
 
Stigningen i anskaffelsessummen skyldes, at der er foretaget indeksering siden 
skema A blev godkendt. 
 
Derudover er der en forøget sum til nedrivning på baggrund af, at klinker/fliser har 
vist sig at være ekstremt (unormalt) blyholdige, hvorfor ned- og 
opbrydningsarbejder i badeværelser er dyrere end forventet. Dette har 
Landsbyggefonden godkendt som ekstrabevilling. 
 
Renoveringen omfatter stadig:

 Sikring af tagværksstabilitet.
 Fornyelse af tagdækningen –i form af et helt nyt (tæt og velegnet) undertag 

med afledte ydelser. En helt ny tagdækning i form af et fast 
bræddeunderlag og en 2 lags tagpaplistetækning.

 I forbindelse med tagrenoveringen gennemføres en efterisolering af 
loftrummet svarende til det nugældende bygningsreglementsniveau mellem 
50 og 100 mm afhængig af de eksisterende isoleringstykkelser. Dette vil 
indebære en mindre varmebesparelse.

 Udskiftning af yderdøre, hvilket også bidrager til et mindre varmeforbrug.
 Udbedring af revner i bagmure og skillevægge.

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11223
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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 Etablering af nye badeværelser omfattende ny gulvvarmeinstallation, nye 
gulvklinker, nye vægfliser og nyt sanitet (med mindre dette er udskiftet for 
nylig).

 Udskiftning og eller ommuring af/ved tegloverliggere.
 Partiel omfugning.
 Indboring af murværksbindere i nødvendigt omfang.
 Andre mindre ydelser.

Der er ingen ændring i kapitaltilførslen, som samlet er på 1.000.000 kr., så 
kommunens tilsagn om at bidrage med 200.000 kr. (1/5) står ved magt. 
 
Den kommunale garantistillelse for realkreditlån er fortsat 100 % af det støttede lån 
(8.335.852 kr.) med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. 
 
For så vidt angår de ustøttede arbejder er der en kommunal garantistillelse på 100 
% for så vidt angår lån på 4.000.000 kr. og for så vidt angår de ustøttede ”private” 
arbejder er der en kommunal garantistillelse på 100 % for lånet på 1.564.393 kr.   
 
Den samlede kommunale garantistillelse udgør således i alt 13.900.244 kr., hvilket 
er en forhøjelse i forhold til det ved skema A godkendte på 815.852 kr.  
 
Den gennemsnitlige huslejestigning efter gennemførelsen af helhedsplanen udgør i 
alt 10 kr. /m2/årligt. 
 
Huslejen for en to-rums bolig bliver efter renoveringen gennemsnitligt 4.166 kr., for 
en tre-rums bolig 4.941 kr. og for en 4-rums bolig 5.578 kr. 

Økonomiske konsekvenser
Kommunens andel af kapitaltilførslen på 200.000 kr. finansieres af kontoen for 
indskud i Landsbyggefonden. 
 
Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

1. indstille til Landsbyggefonden, at der gives støtte til en helhedsplan for 
afdelingen som beskrevet i den endelige helhedsplan (Skema B) 

2. fortsat vedstår tilsagnet om deltagelse i kapitaltilførslen med 200.000 kr. 
3. godkende, at kommunen stiller garanti for realkreditlånene på 100 % for 

samlet 13.900.244 kr.
4. Den anslåede huslejestigning på gennemsnitligt 10 kr. /m2/ årligt 

godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.
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4. Anlægsregnskaber 2014 Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling
På Teknisk Udvalgs budgetområder er der i regnskab 2014 afsluttet et 
anlægsprojekt, ”akutrenovering havne”.
Der er udarbejdet et anlægsregnskab for projektet, og dette har været fremsendt til 
kommunes revision BDO for godkendelse.
 
Bevillingen til projektet blev givet på byrådsmødet 5. november 2012 og lød på 
2.200.000 kr.
 
Den samlede anlægsudgift er på 2.200.000 kr. fordelt med 991.331 kr. i 2012, 
1.152.992 kr. i 2013 og 55.677 kr. i 2014.
 
Anlægsregnskabet er nu revisorpåtegnet uden anmærkninger 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender og videresender 
anlægsregnskabet for akutrenoveringer af havne til Økonomiudvalgets og Byrådets 
godkendelse.

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.

Bilag
anlægsregnskab akutrenovering.pdf (dok.nr.73506/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/9821
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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5. Anlægsregnskaber 2014 Økonomiudvalget

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgets område blev der i 2014 afsluttet 4 anlægsprojekter. Der er 
udarbejdet anlægsregnskaber for hver projekt og disse har været fremsendt til 
revisionen.
 
Projekt
- er lig med underskud-

Udvalg Forbrug 
kr.

Budget kr. Afvigelse 
kr.

Skagen Sundhedscenter ØU 5.475.726 5.700.000 224.274
Ombygning vedr. 
Ungeenheden

ØU 6.533.246 6.475.000 -58.246

Etablering af 
lærerarbejdspladser

ØU 2.200.000 2.200.000 0

Udvid/hjemtagelse pladser 
døgn.

ØU 12.825.521 13.502.559 677.038

 
Merforbrug på projektet - Ombygning vedr. Ungeenheden – samt mindre forbrug på 
projekterne Skagen Sundhedscenter og Udvidelse hjemtagelse pladser 
døgninstitutioner er alle opgjort i forbindelse med overførselssagen.
 
Alle anlægsprojekter er nu revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 
godkende de 4 revisorpåtegnede anlægsregnskaber.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/9421
 Forvaltning: CØP
 Sbh: heet
 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag
Samlet opstilling - Skagen Sundhedscenter (dok.nr.81250/15)
Ledelseserklæring - Skagen Sundhedscenter (dok.nr.81253/15)
Revisorerklæring for anlægsprojekt Skagen Sundhedscenter - Skagen Sundhedscenter 
revisorerklæing.pdf (dok.nr.81248/15)
Samlet opstilling - Ombygning Hånbækskolen Ungeenheden (dok.nr.81245/15)
Ledelseserklæring - Ombygning Hånbækskolen Ungeenheden (dok.nr.81246/15)
Revisorerklæring for anlægsregnskab Ombygning Hånbækskolen Ungeenhed - Ombygning 
Hånbækskolen Ungeenhed revisorerklæing.pdf (dok.nr.81243/15)
Samlet opstilling - Etablering af lærerarbejdspladser (dok.nr.81235/15)
Ledelseserklæring - Etablering af lærerarbejdspladser (dok.nr.81237/15)
Revisorerklæring vedrørende anlægsregnskab etablering af lærerarbejdspladser - Etablering af 
lærerarbejdspladser - revisorerklæring.pdf (dok.nr.81231/15)
Ledelseserklæring - Udvidelse hjemtagelse pladser døgninst. (dok.nr.81228/15)
Revisorerklæring til anlægsregnskab - Udvidelse hjemtagelse pladser døgninstitution - Udvidelse 
hjemtagelse pladser døgninstitution - revisorerklæring.pdf (dok.nr.81226/15)
Samlet opstilling - Udvidelse hjemtagelse pladser døgninst. (dok.nr.31919/15)
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6. Ansøgning fra Boligforeningen Neptun om godkendelse af 
låneomlægninger i boligforeningens afdeling 1 og 3

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Boligforeningen Neptun om godkendelse af låneomlægning i 
Boligforeningens afd. 1, Markvej 39, Skagen, og afdeling 3, Ryttervej 4-30, 
Skagen.  
 
Låneomlægningen i afdeling 1 omfatter lån stort oprindeligt på 976.000 kr. med 
obligationsrestgæld på 786.976 kr. og restløbetid på 18 ¼ år (kontantlån 
renteprocent 5,4120) ønskes konverteret til nyt kontantlån på 817.000 kr. med 
løbetid på 18 ¼ år (kontantlån – renteprocent 2,1200)
 
Låneomlægningen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 13.293 kr.
 
Låneomlægningen i afdeling 3 omfatter lån stort oprindeligt på 1.120.000 kr. med 
obligationsrestgæld på 905.281 kr. og restløbetid på 19 ½ år (kontantlån 
renteprocent 5,1264) ønskes konverteret til nyt kontantlån på 936.000 kr. med 
løbetid på 19 1/2 år (kontantlån – renteprocent 1,5876)
 
Låneomlægningen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 15.926 kr.
 
Låneomlægningen er frivillig og opfylder betingelserne i § 5 i By- og 
boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet 
boligbyggeri. 
 
I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan udstedelsen af pantebreve, 
herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der 
tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens 
godkendelse. 
 
§ 5 i By- og boligministeriets bekendtgørelse om konverteringer - bl.a. at det nye 
lån normalt skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån og at 
bruttoydelsen inklusiv bidrag skal være lavere end på det indfriede lån.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet - i henhold til 
praksis – at godkende låneomlægningen, og meddele tilladelse til udstedelse af 
pantebreve i forbindelse hermed samt vedstå eventuelle tidligere meddelte 
garantier og regarantier for de konverterede lån og efterfølgende lån. 
 
Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16717
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.
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7. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til 
låneoptagelse, ydelse af kommunegaranti og godkendelse af 
huslejestigning i forbindelse med forbedringsarbejder i 
boligforeningens afdeling 2, 33 og 34

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til optagelse af 
realkreditlån, ydelse af kommunegaranti for 2 lån og godkendelse af huslejestigning 
i forbindelse med forbedringsarbejder i boligforeningens afdeling 2, 33 og 34.

 

Afdeling Lånebehov

Afdeling 2 – Højbo nom.      770.000 kr.

Afdeling 33 – Sæbygårdparken m.fl nom. 12.500.000 kr.

Afdeling 34 – Oplandet nom.   5.200.000 kr.

 

Lånene er alle 30 årige fastforrentede realkreditlån. 

Lånene i afdeling 2 og 34 er fra realkreditinstituttet betinget af kommunegaranti på 
det fulde beløb. 

 

Afdeling 2 – Højbo:

Bebyggelsen ”Højbo” har fået konstateret byggeskade i form af tæringer i 
ejendommens brugsvandssystemer. Byggeskaden er blevet godkendt af 
Byggeskadefonden (BSF) og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse 
(BvB). 

Den samlede udbedringsudgift udgør ca. 1,1 mio.kr. hvoraf BSF og BvB dækker 
ca. 30 % af udgiften svarende til ca. 330.000 kr. Restbeløbet på 770.000 kr. skal 
afdelingen selv finansiere ved låneoptagelse.

På grund af sagens indhold og huslejeniveauet i afdelingen, har afdelingen fået 
godkendt driftsstøtte fra boligforeningens dispositionsfond til dækning af 
låneydelsen på realkreditlånet. Der er derfor ingen huslejestigning i afdelingen.

Der ansøges derfor om tilladelse til optagelse af tillægslån til dækning af 
byggeskade på 770.000 kr. 

Bebyggelsen ”Højbo” netop blevet ny renoveret i forbindelse med en helhedsplan, 
og belåningen i afdelingen er derfor høj, hvilket er begrundelsen for kravet om 
kommunegaranti.

 

Afdeling 33 – Sæbygårdparken m.fl.:

Afdelingen består af 147 lejemål, primært af rækkehuse. De 110 lejemål, der er 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15953
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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beliggende i Sæbygårdparken, skal have udskiftet tage. Projektet koster i alt ca. 
14,5 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. finansieres med egen trækningsret. Restbeløb på 
12,5 mio. kr., skal finansieres med realkreditlån.

Der har været afholdt afdelingsmøde, hvor beboerne har godkendt projektet og en 
huslejestigning på 14,8 %. Huslejen udgør pt. 568 kr. m2/år, og vil stige til 652 kr. 
m2/år.

Der ansøges derfor om tilladelse til optagelse af tillægslån til forbedringsarbejde på 
12,5 mio. kr., og om godkendelse af huslejestigning på 14,8 %.

 

Afdeling 34 – Oplandet:

Afdelingen består af 65 lejemål (rækkehuse) beliggende i byerne Dybvad, Østervrå, 
Voerså, Syvsten og Hørby. Alle lejemål, på nær 11 lejemål i bebyggelsen Ålborgvej 
431 i Dybvad, får udskiftet døre/vinduer samt tage. Endvidere bliver der sat 
solceller op på 5 lejemål i Voerså, som er opvarmet med elvarme, og i 5 lejemål i 
Syvsten bliver der også sat solceller op og varmesystemet skiftes fra gasfyr til 
luft/vand varmepumper. Opsætningen af solceller og installationen af 
varmepumperne medfører besparelser på energiudgifterne for de berørte lejemål, 
der overstiger finansieringsomkostningerne ved projektet.

Hele projektet koster ca. 7,9 mio. kr. Afdelingen finansierer 500.000 kr. over egne 
henlæggelser, og der ydes tilskud fra egen trækningsret på 2.150.000 kr. 
Restbeløb på 5,2 mio. kr., skal finansieres med realkreditlån.

Beboerne har godkendt projektet og en huslejestigning på 8,5 %. Huslejen udgør 
pt. 707 kr. m2/år, og vil stige til 767 kr. m2/år. De 10 lejemål i Voerså og Syvsten har 
derudover godkendt ekstra huslejestigning på henholdsvis 627 kr. og 719 kr. pr. 
måned – der dog også medfører en reduktion af forbrugsudgifterne på de 10 
lejemål, der overstiger huslejestigningen.

Boligforeningen ansøger derfor om tilladelse til optagelse af tillægslån til 
forbedringsarbejde på 5,2 mio. kr. og om kommunegaranti på lånet. Desuden 
ansøges om godkendelse af huslejestigning på 8,5 % og på kr. 627 og kr. 719 for 
de berørte lejemål i henholdsvis Voerså og Syvsten.

Én af begrundelserne for kravet om kommunegaranti er de bygningsmæssige 
problemstillinger, der er i bebyggelsen beliggende Ålborgvej 431, Dybvad. Denne 
bygning repræsenterer ingen værdi, men er belånt for ca. 6,2 mio. kr. Der verserer 
en sag med Landsbyggefonden om løsning af problemstillingerne i bebyggelsen 
Ålborgvej 431, Dybvad.

 
Såfremt der ikke ydes kommunegaranti til de anførte 2 lån, vil finansieringen blive 
dyrere. Projekterne vil ifølge boligforeningen blive gennemført under alle 
omstændigheder. 
 
I henhold til § 116, stk. 1, i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kan der 
ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse udstedes pantebreve med pant i en 
almen boligforenings ejendomme og gennemføres lejeforhøjelse som følge af 
renoverings- og moderniseringsarbejder. Overstiger lejeforhøjelsen indenfor et 
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regnskabsår ikke 5 % af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden 
kommunalbestyrelsens godkendelse. 
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget godkender, at der – i henhold til 
praksis

1. meddeles tilladelse til låneoptagelse og lejeforhøjelse, som ansøgt.
2. ikke bevilliges kommunegaranti.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Karl Falden forlod mødet som inhabil.
 
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.
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8. Ansøgning fra Skagen Ældreboligselskab om godkendelse 
af låneomlægning i boligforeningens afdeling 1

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Skagen Ældreboligselskab om godkendelse af låneomlægning i 
boligforeningens afdeling 1 – ”Aalbæk”.
 
Låneomlægningen omfatter lån stort oprindeligt på 1.610.000 kr. med 
obligationsrestgæld på 1.271.811 kr. og restløbetid på 9 ¼ år (kontantlån – 
renteprocent 3,3368 %). Lånet ønskes konverteret til nyt kontantlån på 1.313.000 
kr. med løbetid på 9 ¼ år (kontantlån – renteprocent 0,9584 %). 
Låneomlægningen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 9.000 kr.
 
Låneomlægningen omfatter også lån stort oprindeligt på 2.908.000 kr. med 
obligationsrestgæld på 2.653.518 kr. og restløbetid på 16 ¾ år (kontantlån – 
renteprocent 3,4660 %). Lånet ønskes konverteret til nyt kontantlån på 2.700.000 
kr. med løbetid på 16 ¾ år (kontantlån – renteprocent 1,7624 %). 
Låneomlægningen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 16.000 kr.
 
Låneomlægningen er frivillig og opfylder betingelserne i § 5 i By- og 
boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet 
boligbyggeri.
 
I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan udstedelse af pantebreve, 
herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der 
tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens 
godkendelse.
 
§ 5 i By- og boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i 
støttet boligbyggeri opstiller betingelser for sådanne konverteringer – bl.a. at det 
nye lån normalt skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån, og 
at bruttoydelsen inklusiv bidrag skal være lavere end på det indfriede lån. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet - i henhold til 
praksis - godkender låneomlægningen og meddeler tilladelse til udstedelse af 
pantebreve i forbindelse hermed samt vedstår eventuelle tidligere meddelte 
garantier og regarantier for de konverterede lån og efterfølgende lån. 
 
Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16233
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.
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9. Delegation af kompetence- godkendelse af almene 
boligorganisationers låneomlægninger m.v. 

Sagsfremstilling
Administrationen foreslår – efter anmodning fra byrådet – at kompetencen til at 
godkende almene boligorganisationers frivillige låneomlægninger af realkreditlån, 
herunder udstedelse af pantebreve, jf. almenboliglovens § 29, og vedståelse af 
garantier, som led i en afbureaukratiseringsproces delegeres til 
kommunaldirektøren. 
 
Det er en forudsætning, at omlægningen overholder reglerne i § 5 i bekendtgørelse 
om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.  
 
Kommunaldirektøren vil herefter kunne godkende sådanne låneomlægninger, når 
der er tale om almindelig lånepleje.
 
Kommunaldirektøren kan i forbindelse med godkendelse af låneomlægningen 
godkende vedståelse af eventuelle tidligere stillede kommunale garantier for de 
aktuelle omlagte lån og eventuelt efterstående lån. 
 
Det normale delegationsforbud vedrørende kommunale garantistillelser (den 
kommunale styrelseslov § 41, stk. 1) gælder ifølge praksis ikke for sager, der 
omhandler almindelig lånepleje. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til byrådet, at kompetencen til at godkende de i 
sagsfremstillingen beskrevne låneomlægninger med dertil hørende vedståelse af 
kommunale garantistillelser delegeres til kommunaldirektøren.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Godkendt.
 
Der skal udsendes information pr. e-mail til byrådets medlemmer når delegationen 
anvendes.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17020
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: BR
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10. Frederikshavner Ordningen 

Sagsfremstilling
På baggrund af budgetforliget for 2015-2018 besluttede Frederikshavn byråd på 
møde den 17. september 2014 at opsige Frederikshavner Ordningen samt kutyme 
om et ”omstillings år” pr. 30. september 2014. Frederikshavner Ordningen er 
dermed opsagt pr. 1. januar 2015 i forhold til gældende regelsæt. (Ordningen er 
gældende indtil en ny ordning vedtages.)
 
Kultur- og Fritidsudvalget skal nu udstikke retning for udarbejdelse af forslag til en 
revideret Frederikshavner Ordning, med henblik på at opnå en ordning, der kan 
justeres årligt uden, at en decideret opsigelse af ordningen er påkrævet. 
 
Folkeoplysningsudvalget har på møde den 27. januar 2015 afholdt temadrøftelse 
om Frederikshavner Ordningen. 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet at videreformidle til Kultur- og 
Fritidsudvalget, at man ønsker at forslaget til en ny Frederikshavner Ordning 
arbejder hen mod:

 En ordning der i videst muligt omfang lægger sig op ad den eksisterende 
ordning.

 Redaktionelt at skabe rum for de nødvendige budgetmæssige justeringer 
årligt.

 At der arbejdes videre med konsekvenserne af 25 års reglen med henblik 
på styrke foreninger med bred aldersspredning.

 At der ses nærmere på sammensætningen i trænertilskud (løn/transport - 
munderinger, gaver) - samt fokus på kursusmuligheder.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter retning 
for administrationens udarbejdelse af forslag til ny Frederikshavner Ordning. 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015
Drøftet. 
Genoptages på møde den 11. marts.
 
Fraværende Bjarne Kvist (A) og Ole Rørbæk Jensen (A)

Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af beslutning på sidste møde genoptages punkt vedr. 
Frederikshavner Ordningen.
 
Administrationen fremlægger forslag til ændringer på mødet.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22019
 Forvaltning: BK
 Sbh: ufbo
 Besl. komp: KFU/BR
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter retning 
for administrationens udarbejdelse af forslag til ny Frederikshavner Ordning. 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2015
Oplæg er drøftet og retning fremsendes i forslaget til Folkeoplysningsudvalgets 
kommentering på møde den 16. marts.
 
Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. marts 2015 at fremsende 
forslag til revideret Frederikshavner Ordning til kommentering i 
Folkeoplysningsudvalget.
 
Folkeoplysningsudvalget har på møde den 16. marts drøftet det fremsendte forslag 
og har følgende specifikke bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til 
revideret Frederikshavner Ordning:
 
Vedr. aktivitetstimer: Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at foreningsetablerede, 
programlagte sociale aktiviteter samt taktikmøder og planlægning, der aktiverer 
medlemmerne, også medtælle. Folkeoplysningsudvalget anbefaler endvidere, at 
taktik, bad og omklædning medtælles med maksimalt en halv time.    
 
Vedr. driftstilskud til paraplyorganisationerne: Folkeoplysningsudvalget ønsker 
at fastholde en procentsats. At bede paraplyorganisationerne om at udarbejde en 
virksomhedsplan vil være et uforholdsmæssigt stort arbejde. Udvalget foreslår i 
stedet en mindre aktivitetsplan. Folkeoplysningsudvalget ønsker en dialog med 
Kultur- og Fritidsudvalget om indholdet i en sådan plan. 
 
Vedr. lokaletilskud: Folkeoplysningsudvalget ønsker, at den ordning, der har 
gennemslag i budgetåret 2015 (med baggrund i tilskud beregnet på 2014 
regnskaberne) skal vise, om det er nødvendigt at ændre på disse takster, før der 
varsles nedsættelser. Folkeoplysningsudvalget har forståelse for at Kultur- og 
Fritidsudvalget har behov for at sende signal om, at man ønsker at have fortsat 
fokus på energirenoveringer. Udvalget er bekymret for konsekvenserne af en 
yderligere beskæring af lokaletilskuddet, da ikke alle foreninger rammes lige af en 
sådan nedskæring.
 
Vedr. 25 års reglen: Folkeoplysningsudvalget bemærker, at der er behov for at 
have fokus på brugen af selvejende institutioner og haller til forskellige 
udøvergrupper.
 
Anvisning af lokaler: Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at foreningsdrevne 
lokaler indsættes som tredjeprioritet før private lokaler.
 
Folkeoplysningsudvalget ønsker herudover følgende generelle bemærkninger 
fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget:
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 Folkeoplysningsudvalget ønsker at appellere til, at der afholdes en 
fyldestgørende høringsproces.

 Folkeoplysningsudvalget ønsker, at der bliver set på 
Folkeoplysningsudvalgets tilskud til

Brugerforeningen i Arena Nord samt på typebestemmelse af lokaler i 
Arena Nord

 Folkeoplysningsudvalget ønsker, at fristen for tilskudsansøgninger 
udsættes til 1. april af hensyn til foreningernes revision. (Regnskaber 
fastholdes til 1. maj)   

Folkeoplysningsudvalget kan udover ovenfor nævnte bemærkninger tilslutte sig 
Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til revideret Frederikshavner Ordning. 
 
Ovenstående bemærkninger fremstår af det vedlagte bilag.
 
Center for Kultur og Fritid foretager en redaktionel ændring af betegnelsen 
Frederikshavner Ordningen så den fremadrettede benævnelse bliver 
Frederikshavnerordningen.

Indstilling
Børne- Kulturdirektøren indstiller, at Kultur – og Fritidsudvalget drøfter og beslutter, 
om

1. der skal foretages justeringer i oplæg til revideret Frederikshavnordning og 
i så fald hvilke ændringer, der skal foretages

2. høringsproces for den reviderede ordning

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2015
1.     Drøftet.  

Udvalget besluttede, at ordningen fremover benævnes: ”Tilskudsordning for 
foreninger i Frederikshavn Kommune”.
Udvalget tilslutter sig Folkeoplysningsudvalgets ønske om at iværksætte en 
analyse af tilskud til brugerforeningen i Arena Nord samt typebestemmelse af 
lokaler i Arena Nord.
Udvalgets endelige oplæg til ændringer fremgår af bilag. 

 
2.     Ændringerne sendes i høring hos de høringsrelevante parter i perioden frem til 

mandag den 18. maj kl. 12.00. 
Kultur- og Fritidsudvalget afholder ekstraordinært udvalgsmøde den 21. maj til 
behandling af høringssvar forud for behandling på byrådsmødet den 27. maj.

Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 15. april 2015, at sende 
”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune” i høring hos de 
høringsrelevante parter.



Frederikshavn Byråd - Referat - 27. maj 2015 Side 28 af 43

Høringsperioden blev fastsat for perioden 16. april til 18. maj kl. 12.00.

Center for Kultur og Fritid har modtaget 16 høringssvar indenfor den fastsatte 
høringsperiode fra følgende høringsparter:

Råd og nævn: Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og 
Folkeoplysningsudvalget.
Foreningsorganisationer: Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune, 
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Handicapidrættens Fællesråd

Folkeoplysende foreninger: Tordenskioldsgarden, Foreningen Vandhundene, 
Skagen Svømmeklub, FFI Fodbold, Skagen Gymnastikforeningen af 1976, 
Østervrå Idrætsforening og Frederikshavn Ride- klub.

Øvrige høringsparter: Firmaidræt Sæby og Halinspektørgruppen.
 
Tordenskioldgarden har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.
Ældrerådet tilslutter sig forslag til ”Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn 
Kommune” og har ingen øvrige bemærkninger hertil.

Høringsmaterialet medsendes som bilag til sagen.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

1. drøfter de indkomne høringssvar og beslutter om der skal foretages 
ændringer i udkastet til revideret tilskudsordning baseret på de indkomne 
høringssvar 

2. sender det reviderede materiale til godkendelse i Frederikshavn Byråd
3. indstiller til byrådets beslutning, at den fremtidige kompetence til ændringer 

af ”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune” delegeres til 
Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. maj 2015

1. Drøftet

2. Sendes til byrådet med følgende ændringer:

Vedrørende handicap: erklæring underskrives af "forældre/værge"
Vedrørende virksomhedsplaner: virksomhedsplaner ændres til 
"virksomhedsplan/ samarbejdsplan"

3. Indstillingen godkendes

 
Udvalget finder, at høringssvarene vedrørende tilskudsmodeller, gebyrfastlæggelse 
og takster for haller og lokaler giver anledning til, at der laves et oplæg til en 
beslutning vedrørende en tilpasning af vilkårene.
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Fraværende: Karsten Drastrup og Ole Rørbæk Jensen

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Tilbagesendes til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.

Bilag
GODKENDT OG UNDERSKREVET FREDERIKSHAVNER ORDNING PR 1 JANUAR 
2014 (dok.nr.17514/15)
FOU´s kommenterede forslag til FRH Ordning på møde den 16. marts 2015 (dok.nr.50256/15)
Høringsmateriale - ændringer i Frederikshavner Ordningen (dok.nr.67973/15)
Følgebrev til høringsparter vedr. tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune 
 (dok.nr.68878/15)
Høringssvar - Integrationsrådet  (dok.nr.86592/15)
Høringssvar - Frederikshavn Rideklub.pdf (dok.nr.86059/15)
Høringssvar - Østervrå I.F del 2  (dok.nr.85922/15)
Høringssvar - Halinspektørgruppen.pdf (dok.nr.85928/15)
Høringssvar - Østervrå I.F (dok.nr.85920/15)
Høringssvar - Skagen Gymnastikforening  (dok.nr.85918/15)
Høringssvar - Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF)  (dok.nr.85882/15)
Høringssvar - Firmaidræt Sæby  (dok.nr.85868/15)
Høringssvar - Idrætssamvirket Frederikshavns Kommune (dok.nr.85865/15)
Høringssvar FFI Fodbold.doc (dok.nr.85862/15)
Høringssvar - Skagen Svømmeklub  (dok.nr.85858/15)
Høringssvar - Handicapidrættens Fællesråd (dok.nr.85854/15)
Høringssvar - Folkeoplysningsudvalget (dok.nr.85849/15)
Høringssvar - FrederiksHandicap Svømmeklubben Vandhundene 20150518.pdf (dok.nr.85846/15)
Høringssvar fra Handicaprådet  (dok.nr.79764/15)
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11. Udpegning til FiskeriLag

Sagsfremstilling
Der skal udpeges et medlem til den kommende bestyrelse for FiskeriLagNord. Der 
skal etableres nye, lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG´s) i Danmark, i forbindelse 
med det nye EU-program ”Hav og Fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-
2020”. Den kommende lokale fiskeriaktionsgruppe dækker geografisk 
Frederikshavn- og Hjørring Kommuner
 
En fiskeriaktionsgruppe er et lokalt partnerskab mellem borgere, virksomheder, 
foreninger og offentlige myndigheder. 
 
Bestyrelsen for FLAG skal være med til at fordele midler til projekter til udvikling af 
fiskeriområdet. Formålet er bl.a. at understøtte lokal erhvervsudvikling samt 
fastholde og skabe lokale arbejdspladser.
 
Der skal udpeges et medlem samt en suppleant til den kommende bestyrelse. 
 
Der er stiftende generalforsamling den 27. maj kl. 18.00 på Bindslev Hotel.

Indstilling
Det indstilles til byrådet, at der udpeges et medlem samt en suppleant til 
bestyrelsen for den lokale fiskeriaktionsgruppe ”FiskeriLagNord”

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Jens Hedegaard Kristensen (A) blev valgt som medlem.
Mette Hardam (V) blev valgt som suppleant.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16982
 Forvaltning: UE
 Sbh: LISG
 Besl. komp: BR
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12. Nyvalg af 1 medlem til Fontænehuset i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Jf. § 5 i vedtægter for den selvejende institution Fontænehuset Frederikshavn 
består bestyrelsen af indtil 12 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn 
Kommune 2 medlemmer, der repræsenterer dels embedsmandssiden, dels den 
politiske side.
 
Klubben formål er at øge sindslidendes muligheder for at opnå en ligeværdig 
tilværelse i samfundet ved at styrke selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder. 
Klubhuset støtter medlemmerne i bestræbelser på at komme i beskæftigelse eller 
uddannelse, samt bistår medlemmerne ved kontakt til myndigheder og i deres 
daglige tilværelse.
 
På byrådsmødet den 29. januar 2014 blev Jørgen Tousgaard, (A), og Karsten 
Kamstrup udpeget.
 
Jørgen Tousgaard ønsker at trække sig fra bestyrelsen. I stedet forslås John 
Karlsson (A) som nyt medlem.

Indstilling
Det indstilles, til byrådet at John Karlsson (A) udpeges som nyt medlem af 
Fontænehuset Frederikshavn. 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/6354
 Forvaltning: LS
 Sbh: ANJS
 Besl. komp: BR
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13. Nyvalg af medlem og stedfortræder til det fælleskommunale 
beboerklagenævn

Sagsfremstilling
Der er i henhold til Almenlejelovens kapitel 17 nedsat et beboerklagenævn, som er 
oprettet i fællesskab med Læsø kommune. Efter aftale med Læsø kommune 
indstiller/udpeger Frederikshavn Byråd medlemmerne i nævnet.
 
Nævnet består af 3 medlemmer, som alle udpeges for indtil 4 år, heraf en formand, 
som skal være jurist. Formanden og en suppleant for denne beskikkes af 
direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. 
 
De 2 andre medlemmer og stedfortrædere for disse udpeges af byrådet efter 
indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i 
kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være 
sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. 
 
På byrådets møde den 29. januar 2014 blev følgende valgt:
 
Medlemmer Stedfortrædere:
Mogens Eeg (formand) Ole Kirkegaard Nyboe
Helle Dam Jensen (udlejerrep.) Bodil Jensen (udlejerrep.)
Kurt Trier Pedersen (lejerrep.) Paw Allan Møller Christensen 

(lejerrep.)
  

Lejerrepræsentanterne Kurt Trier Pedersen og Paw Allan Møller Christensen har 
begge meddelt, at de ønsker at fratræde. 
 
Som nye repræsentanter indstiller Lejernes Landsorganisation i Nordjylland 
følgende:

 som medlem: stud. Jur. Michelle Juvonen Knudsen, Fyrkildevej 79, 01.tv., 
Aalborg 

 som stedfortræder: pensionist Kurt Freiheit Nielsen, Nørregade 26, 01.tv., 
Aalborg.

Indstilling
Det indstilles til byrådet, at Michelle Juvonen Knudsen udpeges som medlem og 
Kurt Freiheit Nielsen som stedfortræder for resten af perioden frem til 31. december 
2017.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/5380
 Forvaltning: LS
 Sbh: ANJS
 Besl. komp: BR
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.
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14. Nyvalg af stedfortræder til det fælleskommunale 
huslejenævn

Sagsfremstilling
Der er i henhold til boligreguleringslovens kapitel 6 nedsat et huslejenævn, som er 
oprettet i fællesskab med Læsø kommune. Efter aftale med Læsø kommune 
indstiller/udpeger Frederikshavn Byråd medlemmerne i nævnet.
 
Nævnet består af 3 medlemmer, som alle udpeges for indtil 4 år, heraf en formand, 
som skal være jurist. Formanden og en suppleant for denne beskikkes af 
direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. 
 
De to andre medlemmer og stedfortrædere vælges af byrådet efter indstilling af 
henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. 
De skal begge være kendt med huslejeforhold. 
 
På byrådets møder den 29. januar 2014 og 25. marts 2015 er følgende valgt:

Medlemmer Stedfortrædere
Ole Kirkegaard Nyboe (formand) Mogens Eeg
Villy Møller (udlejerrep.) Bodil Jensen (udlejerrep.)
Jeanette H. Nielsen (lejerrep.) Kurt Trier Pedersen (lejerrep.)

 
Kurt Trier Pedersen har meddelt at han ønsker at fratræde som stedfortræder. 

Lejernes Landsorganisation i Nordjylland indstiller stud.jur. Michelle Juvonen 
Knudsen, Fyrkildevej 79, 01.tv, Aalborg som ny stedfortræder.

Indstilling
Det indstilles til byrådet, at Michelle Juvonen Knudsen udpeges som stedfortræder 
for lejerrepræsentanten for resten af perioden frem til 31. december 2017.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/5385
 Forvaltning: LS
 Sbh: ANJS
 Besl. komp: BR
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15. Henvendelse fra Søren Visti Jensen (F) vedrørende 
Skifergas

Sagsfremstilling
Søren Visti Jensen (F) oplyser, at SF har behov for, at vi som kommune udtrykker 
vores bekymring overfor staten omkring selve miljøet i forbindelse med 
udvindingen, formålet og perspektivet. Derfor nedenstående forslag. 
 
Byrådet godkender, at der sendes et brev fra Frederikshavn Kommune til 
miljøministeren, hvori der udtrykkes dyb bekymring for den mulige udvinding af 
skifergas i Vendsyssel. 
 
Skifergas er et fossilt brændstof, som forårsager udledning af drivhusgassen 
metan, som er langt farligere for atmosfæren end CO2, hvortil kommer, at 
skiferlagene er radioaktive, så der kommer radioaktive borespåner op som affald 
fra boringerne.
Indvinding af skifergas vil bidrage negativt til at opfylde regeringens mål om, at el- 
og varmeforsyningen skal være baseret på 100 % vedvarende energi i 2035 - og 
harmonerer ikke med Frederikshavs målsætning om at blive en vedvarende 
energikommune.
 
Indvinding af skifergas kræver store mængder ferskvand og potentielt 
miljøskadelige kemikalier, som pumpes ned gennem grundvandslagene under højt 
tryk.
Brugen af kemikalier giver risiko for forurening af grundvandet.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Bjarne Kvist (A) fremsatte følgende forslag: 
 
Udtalelse fra Frederikshavn Kommunes Byråd

Da Frederikshavn Kommune blev bekendt med, at der i 2010 var givet en 
koncession til at efterforske skifergas i vores område, definerede vi vores rolle som 
myndighed.
Vi har hele vejen arbejdet seriøst med opgaven, og ud fra et forsigtighedsprincip 
har vi krævet en VVM-redegørelse for prøveboringen, dette til trods for, at det ikke 
er normalt for lodrette boringer.
Vi har i kommunens center for Teknik og Miljø brugt mellem 1500 og 2000 timer på 
opgaven.
Frederikshavn Kommunes rolle som myndighed har alene været i fase et - 
prøveboringsfasen.
Vi har ingenlunde som byråd eller kommune forholdt os til hydraulisk frakturering, 
og om skifergas skal indgå i dansk energipolitik. Energipolitikken er i sidste ende et 
landspolitisk spørgsmål, som skal afgøres i de rette instanser – folketing og 
regering.
Vi blev det første sted i Danmark, hvor en prøveboring finder sted. Andre områder i 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16766
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: BR
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Danmark bliver de næste. 
Nu har miljøministeren foretaget en Call In – d.v.s. at staten har overtaget 
myndighedsopgaverne fra kommunen. Det er vi tilfredse med, fordi det har vist sig 
at være umuligt at skelne imellem myndighedsrollen og den overordnede 
landspolitiske energipolitiske dagsorden: for eller imod skifergas. 
Fra Frederikshavn Kommunes byråd anmoder vi om, at staten er bevidst om 
ansvaret for natur, grundvand og miljø i hele Danmark.
Om der skal ske hydraulisk frakturering, og om skifergas skal indgå i dansk 
energipolitik, er ikke et spørgsmål, som kun handler om Frederikshavn Kommune. 
Det handler om Danmark.
Med denne henvendelse udtrykkes anmodning om respekt for grundvand, miljø og 
Danmarks natur i spørgsmålet om, hvorvidt skifergas skal indvindes i Danmark.

Ida Skov (Ø) fremsatte forslag om en tilføjelse til Søren Visti Jensens forslag, 
herefter lyder 1. afsnit således:

Byrådet godkender, at der sendes et brev fra Frederikshavn Kommune til 
miljøministeren, hvori der udtrykkes dyb bekymring for den mulige udvinding af 
skifergas i Vendsyssel, og klart tilkendegives at byrådet i Frederikshavn kommune 
ønsker, at der ikke udvindes skifergas i kommunen, og at efterforskningsboringen 
standses.
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Søren Visti Jensens forslag kom til afstemning.
 
For stemte 4: Jørgen Tousgaard (A), Helle Madsen (V), Søren Visti Jensen (F) og 
Ida Skov (Ø)
Imod stemte 27: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Steen Jensen (A), Ole 
Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene 
Hjortshøj (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen 
(A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), 
Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Kristina Lilly Frandsen 
(V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V), 
Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten 
Drastrup (DF) og Peter E. Nielsen (C).
 
Søren Visti Jensens forslag blev ikke vedtaget.
 
Ida Skovs ændringsforslag kom til afstemning.
 
For stemte 4: Jørgen Tousgaard (A), Helle Madsen (V), Søren Visti Jensen (F) og 
Ida Skov (Ø)
Imod stemte 27: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Steen Jensen (A), Ole 
Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene 
Hjortshøj (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen 
(A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), 
Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Kristina Lilly Frandsen 
(V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V), 
Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten 
Drastrup (DF) og Peter E. Nielsen (C).
 
Ida Skov (Ø) forslag blev ikke vedtaget.
 
Bjarne Kvists forslag kom til afstemning.

For stemte 31.
 
Bjarne Kvists forslag blev vedtaget.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.
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16. Henvendelse fra Ida Skov (Ø) vedr. tilbagebetaling af 
kontanthjælp

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune skal hurtigst muligt efterbetale kontanthjælp eller 
uddannelsesydelse til de borgere, der har fået trukket i deres ydelse på baggrund af 
ugyldige afgørelser om gensidig forsørgelse efter loven om aktiv socialpolitik.
 
Begrundelse:
Der er blevet indgivet en klage til tilsynet for kommunerne over Frederikshavn 
Kommunes håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens § 2 b.
 
I klagen henvises til fire borgere, der har været udsat for, at kommunen ikke vil 
følge Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 eller den vejledning, STAR sendte til 
kommunerne d. 2. marts 2015.
 
I vejledningen og principafgørelsen fremgår tydeligt, at en afgørelse om, at et par 
skal anses for samlevende og dermed har gensidig forsørgelsespligt efter lov om 
aktiv socialpolitik, skal meddeles til dem, afgørelsen vedrører, for at have virkning. 
Det vil sige, at afgørelsen både skal meddeles ansøgere og samlever. Afgørelsen 
har derfor ikke virkning førend, den er meddelt til begge parter. Afgørelser, der ikke 
er meddelt ansøger såvel som samlever, kan således ikke håndhæves, og 
kontanthjælpssystemet kan ikke beregne uddannelses- eller kontanthjælp med 
gensidig forsørgelsespligt for samlevende, førend såvel ansøger som samlever har 
fået afgørelsen meddelt. 
 
Af vejledningen og principafgørelsen fremgår desuden, at der ligeledes skal 
meddeles, hvilke begrundelser der ligger til grund for afgørelsen om, at parret skal 
forsørge hinanden, og at den ene part derfor skal trækkes i ydelse. Afgørelse med 
begrundelser skal sendes til både ansøgeren og samleveren, således at begge 
parter har mulighed for at kommentere afgørelsen, inden den kan træde i kraft.
 
Frederikshavn kommune har ikke levet op til disse krav.
Desuden har kommunen i flere tilfælde skrevet til borgeren og forlangt, at 
vedkommende skulle udfylde en samlivserklæring som betingelse for at få 
kontanthjælp. Herefter har kommunen brugt erklæringen til at begrunde 
vurderingen af, at parret er samboende. Dette er ulovligt.
 
Det er indlysende at disse fejl i sagsbehandlingen, ifølge Ankestyrelsens 
principafgørelse og STARs vejledning, er af en sådan art, at de gør afgørelserne 
om samliv ifølge lov om aktiv socialpolitik ugyldige. 
 
På baggrund af ovenstående foreslår jeg, at efterbetalingen af ydelser til de 
borgere, der skal have efterbetalt ydelser pga. ugyldige afgørelser hos kommunen, 
sker hurtigst muligt. Hvis borgerne fortsat skal vente på, at klagerne behandles i 
tilsynet for kommuner, vil de stå overfor en urimelig lang ventetid.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17022
 Forvaltning: LS
 Sbh: vicr
 Besl. komp: BR
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Det er vigtigt, at en kontanthjælpsmodtager ligesom andre borgere får en 
sagsbehandling, der følger lovgivningen. Loven foreskriver, at når der ikke er 
foretaget en korrekt sagsbehandling, er afgørelsen ugyldig og skal ikke have 
virkning. Derfor skal de penge, der er trukket efter en ugyldig afgørelse, betales 
tilbage.
 
Hvis der efterfølgende skal trækkes i ydelsen, kan dette først ske, når en ny 
afgørelse foreligger, hvor en begrundet afgørelse har været forelagt begge parter til 
partshøring.
Således skal borgeren i de tilfælde, hvor der har været truffet en ugyldig afgørelse,  
have efterbetalt det trukne beløb, indtil der foreligger en ny gyldig afgørelse, der 
eventuelt kan medføre, at der skal ske træk i kontanthjælpen.
Som det fremgår, bliver en længere ventetid på tilbagebetaling således også en 
større udgift for kommunen jo længere tid, der går, inden sagen bringes i orden.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Ida Skovs forslag blev vedtaget.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.

Bilag
Principafgørelse fra Ankestyrelsen 49-14 (dok.nr.87732/15)
Orienteringsbrev_samlivsvurdering_mv_02032015 (dok.nr.87734/15)
Klage til det kommunale tilsyn (dok.nr.87735/15)
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17. Salg af areal ved Kæret

Sagsfremstilling
Økonomiudvalgets flertal besluttede den 22. oktober 2014 at udbyde et areal ved 
Kæret i Frederikshavn.
 
Ejendomscenteret har i samarbejde med Hedeselskabets mæglervirksomhed Silva 
Estate arbejdet på udbuddet og annoncering af denne.
 
Ejendomsmæglerens vurdering af denne i foråret 2014 var 600.000 kr.
 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet:

1. at arealet ved Kæret sælges til højstbydende
2. at nettoindtægten tillægges de budgetterede anlægsmidler til salg af 

ejendomme

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Jens Ole Jensen forlod mødet som inhabil.

Et flertal anbefaler overfor byrådet.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Jens Ole Jensen forlod mødet som inhabil.
 
Indstillingen kom til afstemning.
 
For stemte 25: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Steen Jensen (A), Jørgen 
Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John 
Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens 
Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen 
(A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Helle Madsen (V), 
Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen 
(V), Jytte Højrup (V), Karsten Drastrup (DF) og Peter E. Nielsen (C).
 
Imod stemte 5: Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager 
(DF), Søren Visti Jensen (F) og Ida Skov (Ø).
 
Indstillingen blev vedtaget.
 
Arealet sælges til Lerbæk Hovedgaard A/S.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/7841
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag
Areal ved Kæret -Kortblag (dok.nr.91028/15)
Tilbudsjournal_Frederikshavn Kommune_Naturareal ved Kæret.pdf (dok.nr.88502/15)
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18. Salg af Humlevej 15B, 15C, 15D, og 15E, Hørby, som 
storparcel

Sagsfremstilling
Ejendomscenteret har udbudt Humlevej 15B, 15C, 15D og 15E, Hørby som 
storparcel (vist på kortbilag 1) til 60.000 kr. inkl. moms. Køber skal byggemodne 
storparcellen, herunder afholde alle udgifter til anlæggelse af vej indenfor området.

Ved budfristens udløb, har Ejendomscenteret modtaget et bud på i alt 81.200 kr. 
inkl. moms med forbehold for, at køber kan sammenlægge de 4 grunde til en 
ejendom. Køber ønsker at opføre et parcelhus på den samlede grund.
 
Der er ikke anlagt vej helt frem til den udbudte ejendom. Omkostninger til 
anlæggelse af den resterende vej samt vendeplads med asfalt (i alt ca. 13m) er 
anslået til 175.000 kr. inkl. moms. Såfremt vejen ikke anlægges nu i forbindelse 
med salget, kan køber anlægge en ekstra lang overkørsel (indkørsel) til 
storparcellen, ellers kan vejarealet nedlægges som offentlig vej, efter procedure i 
vejloven og helt udgå som færdselsareal. Ejendomscenteret indstiller, at vejarealet 
nedlægges og oversender sagen om nedlæggelse af vejareal til Teknisk Udvalg til 
endelig beslutning. 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. storparcellen sælges til byder Kim Pedersen og Helena Olesen for 81.200 
kr. inkl. moms

2. købesummen tilgår budgetterede midler til salg af fast ejendom

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.

Bilag
Kortbilag - Humlevej (dok.nr.67377/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14351
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: jehj
 Besl. komp: ØU/BR
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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Indledning 
 

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at der via en forenkling af 

organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster med et fortsat højt 

serviceniveau for borgerne. Aftalen betyder, at kommunernes beredskaber senest den 1. januar 2016 skal 

etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. 

På den baggrund aftalte KKR på mødet den 6. juni 2014, at kommunaldirektør-kredsen skulle udarbejde et 

oplæg til drøftelse af den fremtidige struktur på beredskabsområdet. Forslag til pejlemærker for det videre 

arbejde blev godkendt på KKR’s møde den 12. september 2014 sammen med nedsættelse af 

arbejdsgrupper samt tidsplan.  

Oversigt over styregruppen og de underliggende arbejdsgrupper med deltagere er vist i bilag 1.  

Overordnet set var hovedformålet for alle arbejdsgrupperne indenfor gruppens område at identificere og 

undersøge alle aspekter inden for beredskabets arbejdsopgaver ud fra de pejlemærker, som KKR har 

godkendt.  

Overordnet for alle arbejdsgrupper blev oplistet et pejlemærke om en strukturtilgang med 3 niveauer:  

 Fællesopgaver for alle 11 kommuner (1) 

 Opgaver, der kan ligge i klyngebaserede samarbejder (4) 

 Opgaver og kompetence for den enkelte kommunalbestyrelse (11) 

Herudover er henvist til Redningsberedskabets strukturudvalgs principper, nemlig: 

 Samlet risikobillede 

 Niveaudeling 

 Fri disponering 

 Standardisering og større enheder 

 Responstid – ikke afgangstid 

 Entydigt myndighedsansvar 

 Entydig kommandostruktur 

Økonomisk er der nedsat et pejlemærke om, at der som minimum skal ske en realisering af den nordjyske 

andel af de 75 mio. kr., som Regeringen og KL blev enige om at nedregulere bloktilskuddet med i 2016. Den 

nordjyske andel udgør 7,5 mio. kr. Udover reduktionen i bloktilskuddet indgik det i aftalen mellem KL og 

regeringen, at samling af beredskaberne kan tilvejebringe yderligere 100 mio. kr., svarende til 10 mio. kr. i 

Nordjylland, der anvendes i kommunerne. Der er ikke indarbejdet mål om at sikre denne reduktion. 

Hver arbejdsgruppe har udarbejdet et kommissorium og heri oplistet forventede områder og 

problemstillinger, som arbejdsgruppen skulle afdække. Der har været afholdt 4-5 møder i hver 

arbejdsgruppe. Kommissorier, referater mv. er tilgængelige på KL’s dialogportal via gruppen 

”Beredskabsstruktur Nordjylland”. 
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Alle 11 kommuner har bidraget med oplysninger via et spørgeskema til et samlet datamateriale. Materialet 

indeholder oplysninger, som har dannet udgangspunkt for analysearbejdet i alle 3 arbejdsgrupper. 

Materialet vil også kunne bruges i det videre arbejde med etablering af en samlet beredskabsenhed. 

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af referater og øvrige notater fra styregruppen og 

arbejdsgrupperne samt indsamlet datamateriale fra kommunerne. Rapporten er udarbejdet dels som 

grundlag for en politisk drøftelse og beslutning, og dels som grundlag for det videre arbejde i forbindelse 

med etablering af en ny beredskabsenhed.  

Rapporten er ikke detaljeret i en sådan grad, at det afdækker alle problemstillinger og opgaver. 

Arbejdsgrupperne har arbejdet med overordnede hovedlinjer og principper, og er på den baggrund 

kommet med løsningsforslag og indstillinger. Efterfølgende vil der derfor være behov for at arbejde mere 

detaljeret med de enkelte områder, mens andre områder skal videregives opgavemæssigt til ledelsen af det 

nye fælles beredskab. 

Anbefalingerne er udarbejdet af styregruppen i overensstemmelse med pejlemærkerne udarbejdet af KKR, 

rapporterne fra arbejdsgrupperne samt det indsamlede datamateriale. I det omfang arbejdsgruppernes 

løsningsforslag ikke har været fuldstændig forenelige, er det sket en afvejning heraf i Styregruppens 

anbefalinger.  

 

Rapportens samlede anbefalinger 

 

Organisering 

 Ét fælles nordjysk beredskab etableret i et §60-selskab. 

 Øverste myndighed er bestyrelse bestående af en politisk repræsentant for hver af de 11 

kommuner. Det anbefales, at bestyrelsen samtidig udgør ny fælles nordjysk 

beredskabskommission, såfremt ny Beredskabslov giver mulighed herfor. 

 Der nedsættes et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant fra hver af de 4 klynger.   

 For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter anbefales nedsat en 

dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der tænkes især her på dialogen med de frivillige, 

med politiet og med medarbejderrepræsentanter. 

 Der ansættes beredskabsdirektør. Beredskabsdirektøren sammensætter i samarbejde med den 

administrative styregruppe den øvrige ledelsesgruppe. 

 Der etableres én vagtcentral 

 Der oprettes 4 klynger til varetagelse af de operative opgaver og myndighedsopgaverne 

o Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev) 

o Midt (Aalborg) 

o Vest (Thisted og Morsø) 

o Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland)  
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Økonomi 

 Der arbejdes med en fasemodel for økonomien i det nye fælles selskab: 

o Fase 1 er 2016, som betragtes som et særligt etableringsår. Alle kommuner betaler et beløb 

svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. 

Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er opstillet uden kendskab 

til aftalen mellem KL og regeringen. 

o Fase 2 er en indfasningsperiode på maksimalt 4 år fra 2017 til 2020. Indfasningsperioden 

kan bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det nye fælles beredskab, hvis 

man ikke ønsker at begynde med én fælles takst allerede i 2017.  

o Fase 3 er driftsfasen. Kommunerens betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger -  

eventuelt justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.  

 Der afsættes 3 mio. kr. til etableringsomkostninger. Disse hentes i 2016-2019 via yderligere 

effektivisering på 750.000 kr. pr. år. 

 

 Budgettet for det sammenlagte beredskab i Nordjylland dannes efter følgende principper: 

• De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter mv., der 

vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger. 

• I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, 

fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for 

denne leje, således at tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og 

beredskabet. 

• Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler mv. til rådighed for klyngeadministrationerne i 

det omfang Beredskabet har behov for lokaler udover det der er tilknyttet bygninger, der 

anvendes til de operative opgaver. 

• Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne fra kommunerne, 

der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen på i alt 7,5 mio. kr. 

 Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er dannet, inden 

der var kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. Budgetdata 

kvalitetssikres ved sammenligning med regnskabsdata for regnskabsår 2014. 

 Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL´s pris- og 

lønfremskrivningsprocenter. 

 Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med besparelsespotentialet på 7,5 

mio. kr. (i budget 2014 p/l niveau) ved opstart i 2016. Besparelsen fordeles til de 

deltagende kommuner ud fra indbyggertal pr. 1. januar 2015.   

• I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere reduktioner på sigt 

udover de 7,5 mio. kr. 

 

 

• Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og 

materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. 

Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i 

en to-årig periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med 

mindre andet aftales. 
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• I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet for fremtidige 

betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for at aftale en indfasningsmodel med 

sigte på, at principperne er fuldt indfaset, når der er lavet en fælles risikobaseret 

dimensionering. Der kan eventuelt foretages justeringer i forhold til et differentieret 

serviceniveau jævnfør dimensioneringen.  

• I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende 

finansieringsplan, der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor rammen. 

• Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af ejerkommunerne. 

• Der laves en åbningsbalance for de 11 kommuners aktiver og passiver. Åbningsbalancens 

opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person 

på området. 

 

HR 

 Virksomhedsoverdragelsesloven træder i kraft ved overførslen af kommunale opgaver til det nye 

selskab 

 Der vil køre to (mere eller mindre) sideløbende processer: 

o Én den enkelte kommune med bl.a. varsling og overførsel af medarbejdere 

o Èn i det nye selskab med etablering af hele HR-området 

 Det anbefales, at der etableres en ”HR-back-up-gruppe” for ledelsen i det nye selskab. Gruppen 

kan bistå med koordinering m.v. i overdragelsesprocessen og give sparring på de 

personalemæssige processer, politikker m.v. der skal etableres i det nye selskab. Det anbefales, at 

der udpeges en HR-ansvarlig fra hver enkelt kommune. 

 
Operative opgaver 
Det anbefales, at der arbejdes ud fra følgende model: 

Basisenheder  

 Der vil som udgangspunkt være tale om, at alle stationer uanset størrelse er en basisenhed 

 Basisenheden skal kunne klare langt hovedparten af almindelige udrykninger med første 

udrykningsenhed 

 Første udrykningsenhed skal fastsættes ud fra risikodimensioneringen 

 Hvis der er tale om meget små stationer med fx under 20 udrykninger om året, vil det ikke give 

mening at opgradere dem til et evt. aftalt større basisenhedsniveau. Dette vil betyde en udvidelse 

af serviceniveauet. Dette vil ikke være gældende for Læsø. 

 

Basisfunktioner 

 Er 1. udrykningen fra en basisenhed ud fra en given pick-liste 

 Kan være 2. udrykning, hvis der er samtidighed i forhold til en anden basisenhed i et nærmere 

defineret geografisk område 

 Kan være assistance til en igangværende udrykning 
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Klynger 

Klynger er en samling af stationer inden for hvert af de 4 geografiske områder Nord, Syd, Vest og Midt. 

I klyngen samles en række funktioner således at klyngeenhederne som udgangspunkt kan klare alle 

forekomne hændelser på niveau 2. 

Klyngefunktioner 

 Er 2. udrykningen. Skal som udgangspunkt være samme serviceniveau i hele det nye beredskab. Det 

skal være begrænset med basisenheder, som har både 1. og 2. udrykning  

 Assistance til en i gangværende udrykning 

 Funktioner, som har mere speciel eller særlig funktion 

 Specialkøretøjer, fx vandtankvogn vil være en klyngefunktion 

 Klyngefunktioner kan placeres på en basisenhed 

 

Overordnet regionalt beredskab 

 Særlige funktioner som kun behøves et sted i regionen fx luft og lys, højderedning, 

sammenstyrtning, tung frigørelse m.v. 

 Funktioner som ikke kan løses af klyngerne pga. kapacitet 

 3. udrykning 

 

Niveau 3 beredskab 

 Beredskabsstyrelsen i Thisted. 

 Skal være med til at sikre den faglige dybde 

 Støttefunktion til aflastning af opgaver 

 Specialkapaciteter 

 

Frivillige 

Det anbefales, at et nordjysk beredskab i fremtiden også indeholder frivillige, som bidrager med vigtige 

funktioner og derfor bør værnes om. Den fremtidige organisering af de frivillige bør tage hensyn til nærhed 

og lokal forankring, som er højt prioriteret. Derfor anbefales det, at de frivillige knyttes op på klyngerne. 

 

Myndighedsopgaver 
Vedr. den brandtekniske byggesagsbehandling skal der findes snitflader til den øvrige kommunale 

byggesagsbehandling, derfor anbefales følgende: 

 Simple myndighedsopgaver (bygningsreglement) kan med fordel fortsat håndteres sammen med 

den ordinære byggesagsbehandling. 

 Kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling (tekniske forskrifter) og brandsyn, bør varetages i 

de enkelte klynger.  
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 Særligt kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling og kompliceret brandsyn, vil med fordel 

kunne løses i én af klyngerne, hvor personale med særlige kompetencer lokaliseres. 

 

Denne overordnede beskrivelse af opgavefordelingen, skal efter selskabets dannelse nærmere aftales og 

beskrives konkret, således snitfladerne imellem §60-selskabet og de enkelte kommunale byggeafdelinger er 

veldefineret. 

 

Det anbefales endvidere, at§60-selskabet arbejder for at tildele klyngerne tværgående koordinerende 

funktionerne indenfor selskabet. Ovenfor er eksemplet med ”særligt kompliceret brandteknisk 

bygesagsbehandling” og ”kompliceret brandsyn” omtalt - men det kunne også handle om 

”informationskampagner”, ”undervisningsforløb” osv.  

 

Vagtcentral  

 de fire nuværende vagtcentraler – Aalborg, Frederikshavn, Falck og Thisted – samles i én enhed, 

som udgangspunkt på en fælles adresse, hvor man med anvendelse af nuværende og tilgængelig 

teknologi kan sikre fælles overblik og kommunikation, 

 vagtcentralen i forlængelse heraf kan placeres organisatorisk udenfor § 60-selskabet og drives efter 

kontrakt med dette, idet nuværende entrepriseaftaler løber videre til udløb eller ændres efter 

forhandling, og idet der på sigt kan etableres et OPP, 

 den nye, fælles brandvagtcentral, der dækker alle 11 kommuner, kan tilbyde 

servicevagtcentralopgaver til alle kommuner med henblik på at sikre optimal ressourceudnyttelse, 

 øvrige serviceopgaver udenfor vagtcentralregi kan løses centralt i fællesskabet, i de nye 

beredskabsklynger eller fortsat varetages i hver kommune, samt at  

 der tages kontakt med andre myndigheder med henblik på analyse af muligheder for yderligere 

samarbejde på vagtcentralområdet 
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Hvad skal der ske i 2015? 
 

Nedenfor skitseres de væsentligste milepæle for processerne i 2015: 

I kommunerne: 

Aktivitet 
 

Tidsplan 

Anbefalinger til nyt beredskab – model og 
finansiering 
 

KKR-møde den 24. april 2015 

Borgmesterkredsen nedsættes som politisk 
styregruppe i etableringsfasen 

April 2015  

Styregruppen fortsætter som koordinerings- og 
sparringsgruppe for overdragelsen i 
etableringsfasen 

April 2015 

Principgodkendelse i kommunalbestyrelser/byråd Maj 2015 
 

Endelig godkendelse af nyt beredskab i 
kommunalbestyrelser/byråd 

November-december 2015 

 

I det fælles §60-selskab:  

Aktivitet Tidsplan 

Tiltrædelse beredskabsdirektør 1. juni 2015 
 

Etablering af organisation, herunder ledelseslag  Juni – oktober 2015 
 

Udarbejdelse af forretningsplan, 
administrationsaftale m.v. 

Juni – november 2015 

Statsforvaltningens godkendelse af vedtægter for 
nyt selskab 

November 2015 

Nyt selskab er etableret 
 

1. januar 2016 

 

Det anbefales, at ledelsen af det nye fælles §60-selskab får mulighed for at trække på ekspertbistand fra de 

11 kommuner i opstartsfasen. Her tænkes især på assistance indenfor jura, økonomi og personale.   
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Organisering 
 

Organiseringen af et nordjysk beredskab tager udgangspunkt i, at der etableres ét beredskab for hele 

regionen i et § 60 fællesskab. 

 

Den øverste myndighed i Beredskab Nordjylland er en ny fælles Beredskabskommission for de 

11 kommuner, der varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Derudover nedsættes 

en Bestyrelse bestående af politiske repræsentanter for de 11 deltagerkommuner. Det anbefales, at 

Beredskabskommissionen og Bestyrelsen bliver slået sammen, såfremt den endelige lovgivning giver 

mulighed for det. 

 

Det anbefales endvidere, at bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant 

for hver af de 4 klynger.   

 

For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter anbefales der nedsat en 

dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der tænkes især her på dialogen med de frivillige, med 

politiet og med medarbejderrepræsentanter.  

 

Beredskabet får en fælles beredskabsdirektør. KKR besluttede på mødet den 27. februar 2015 at 

igangsætte ansættelsesproceduren i forhold til ansættelse af beredskabsdirektøren med forventet 

ansættelse pr. 1. juni 2015. En del af beredskabsdirektørens første opgaver bliver i samarbejde med den 

administrative styregruppe at sammensætte den øvrige ledergruppe i organisationen. 

 

Organisatorisk anbefales det, at der etableres én vagtcentral, som skal dække hele Nordjylland. Opgaverne 

for vagtcentralen er beskrevet nærmere i afsnittet om vagtcentralen og øvrige serviceopgaver. I en 

overgangsordning kan vagtcentralen fordele sig på flere adresser, dog kun med døgnbemanding på ét sted. 

Desuden søges samarbejde med eksterne partnere om deltagelse i fælles vagtcentral.  Vagtcentralen 

refererer på linje med en fælles administration til beredskabsdirektøren. 

 

Fra den operative arbejdsgruppe anbefales, at der oprettes fire operative klyngeberedskaber ud fra 

geografisk placering i landsdelen.  Klyngeberedskaberne bygger på en fælles placering af særligt materiel 

sammen med opgaverne, hvor det giver bedst mening at løse dem. Derudover løses en række opgaver på 

tværs af de 11 kommuner.  

 

Beredskabet kommer således til at bestå af Klynge Midt (Aalborg Kommune), Klynge Vest (Thisted og 

Morsø Kommuner), Klynge Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommuner) og 

Klynge Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner). 

Det vil som udgangspunkt også være på klyngeniveau, at ansvaret for myndighedsindsatsen vil blive 

placeret. Ligesom for operative opgaver kan særligt kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling og 

kompliceret brandsyn placeres på en af klyngerne. 

 

Det anbefales, at selskabet placeret med hovedsæde i tilknytning til en af klyngernes administrationer.  
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Den samlede oversigt over organisationen er vist i diagrammet på nedenfor: 
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Jura 
 

Der er hovedsagelig 3 love, der ligger til grund for arbejdet med etablering af nyt fælles beredskab, 

Beredskabsloven, Kommunestyrelsesloven og Lov om virksomhedsoverdragelse. Beredskabsloven danner 

baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, Kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for 

etableringen af §60-selskabet, og Lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelsen 

af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab. Virksomhedsoverdragelsen 

behandles særskilt i et senere afsnit om HR.     

Der er under den gældende Beredskabslov umiddelbart betydelig frihed for kommunalbestyrelsen til at 

organisere det kommunale beredskab, herunder indgå i samarbejder med andre kommuner. 

Beredskabsloven regulerer kommunens mulighed for delegation af opgaver inden for det kommunale 

redningsberedskab, og kommunens mulighed for at overgive kommunens kompetence og ansvar iht. 

Beredskabsloven til andre, jf. beskrivelsen nedenfor:  

1. Kommunen kan indgå aftaler med andre kommuner, private mv. om at udføre operative 

opgaver inden for det kommunale beredskab (leverandør- og udfører-modeller), jf. 

Beredskabslovens § 13, stk. 1. Serviceopgaver kan ligeledes indgå. Kommunen har fortsat 

uindskrænket ansvar for opgaverne iht. Beredskabsloven (delegation). Kommunen kan 

eventuelt etablere sig i selskabsform (aktieselskab) sammen med andre kommuner, som 

herefter bliver leverandør til kommunerne iht. § 13.  

2. Kommunen kan indgå aftaler med foreninger, organisationer og private personer om, at 

disse bistår med udførelse af særlige opgaver, jf. Beredskabslovens § 13, stk. 2. 

Kommunen har fortsat uindskrænket ansvar for opgaverne inden for det kommunale 

beredskab iht. Beredskabsloven (delegation).  

3. Kommunen kan indgå aftaler mellem to eller flere kommuner om forskellige former for 

praktisk samarbejde, iht. kommunalfuldmagtsreglerne. Samarbejdet kan organiseres i 

selskabsform (aktieselskab).  

4. Kommunen kan indgå aftale mellem to eller flere kommuner om samordning af deres 

redningsberedskab med nedsættelse af fælles beredskabskommission, jf. 

Beredskabslovens § 10. Kommunen kan alene indgå samarbejde med andre kommuner, 

hvor kommunen overlader sit ansvar iht. Beredskabsloven helt eller delvist, såfremt det 

sker iht. § 10, dvs. organiseres som kommunalt fællesskab. (§ 60- selskab) 

KL’s aftale med regeringen forudsætter, at de 87 eksisterende kommunale beredskabsenheder bliver til 

max 20 fælles beredskabsenheder inden 1. januar 2016. Dette medfører, at de kommunale 

beredskabskommissioner ved sammenlægningen (samordning – punkt 4 ovenfor) indgår som selvstændige 

enheder.  

KL har i notat af 20. september 2014 fremført, at dette under den gældende lovgivning alene kan ske ved, 

at kommunerne samordner deres redningsberedskab gennem nedsættelse af fælles 

beredskabskommission iht. Beredskabsloven § 10. Samordningen skal organiseres som et kommunalt 

fællesskab, jf. kommunestyrelseslovens § 60. Det følger af Beredskabsloven, at: 
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• Samordningen skal omfatte alle operative opgaver iht. Beredskabsloven, 

• Samordningen kan omfatte myndighedsudøvelse iht. Beredskabslovens §§ 34-37 

• Samordningen kan omfatte serviceopgaver, der ikke udføres iht. Beredskabsloven 

 
Egentlig myndighedsudøvelse henhører fortsat under den enkelte kommunalbestyrelse og kan ikke 

henlægges til den fælles beredskabskommission. Kommunalbestyrelsen skal således bl.a. sørge for 

vedtagelse og revision af kommunens beredskabsplan, jf. Beredskabslovens § 25, og beslutninger efter 

beskyttelsesrumsloven. Kommuner, der samordner deres redningsberedskab, kan dog koordinere den 

samlede beredskabsplanlægning. Vedtagelse af plan for risikobaserede dimensionering af 

redningsberedskabet, jf. BEK 765 205 med senere ændringer, skal ligeledes varetages af 

kommunalbestyrelsen. 

Der er varslet en ændring af Beredskabsloven. Ændringen vurderes især at kunne få konsekvenser i forhold 

til beredskabskommission. Ændringerne er endnu ikke kendte, og derfor ikke mulige at inddrage i 

overvejelser og model for det nye fremtidige nordjyske beredskab. 

Økonomi 

Indfrielse af besparelseskrav 

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud 

med 75 mio.kr. i 2016. For det nye nordjyske beredskab indebærer dette et besparelseskrav på 7,5 mio. kr., 

hvis reformen skal være udgiftsneutral for de 11 nordjyske kommuner under ét.   

I processen med at finde frem til den fremtidige beredskabsmodel i Nordjylland er det forudsat, at der skal 

tilvejebringes en besparelse på 7,5 mio. kr. i budget 2016. Med en samlet beredskabsomsætning på ca. 

126,5 mio.kr. svarer det til godt 5%. 

I det følgende redegøres for de forhold, der samlet set leder til en vurdering af, at det er realistisk at 

tilvejebringe en besparelse på 7,5 mio.kr. allerede det første år. Dertil kommer, at det ser ud til at være 

muligt at finde yderligere besparelser efter de første 1-3 års introduktionsperiode.  

Fire forhold, som gør dette realistisk:  

1. Samlet administration og ledelse  

2. Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre  

3. Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende dimensionering  

4. Genforhandling af kontrakter 

Ad 1) Èt samlet beredskab gør det muligt at reducere i de samlede administrationsomkostninger, idet 

administrationen kan samles i én enhed. Samtidig vil antallet af ledere kunne reduceres markant, da der 

ikke længere vil være behov for 11 beredskabschefer. Det skal dog bemærkes, at en del af 

beredskabscheferne også varetager andre ledelsesopgaver, og der dermed ikke anvendes 11 årsværk til 

funktionen. En optimering af den administrative ledelse vil dels ske ved den umiddelbare dannelse af det 

nye beredskab, dels ved en optimering i løbet af de første introduktionsår. Løst anslået forekommer det 
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sandsynligt, at der kan spares minimum 1-2 mio. kr. årligt på administration og ledelse i løbet af de første 1-

3 år. 

 Ad 2) I dag er der døgnbemanding på tre vagtcentraler, hvorfor der vil være en betragtelig besparelse ved 

kun at skulle holde døgnåbent på én central. Desuden vil der også i dagtimerne kunne ske en 

effektivisering. Herudover vil der være besparelsespotentiale i at indlede samarbejde med andre 

organisationer, der driver lignende vagtcentralfunktioner, for derved at kunne opnå et endnu større 

rationale. Besparelsen vil være afhængig af, om der kan indgås samarbejde med andre vagtcentraler, og i 

hvor høj grad der opretholdes flere fysiske placeringer. En besparelse på 2-4 mio. kr. vurderes sandsynlig.  

Ad 3) Selv om der er lagt op til ikke at ændre på dimensioneringen fra 1. januar 2016, vil der kunne 

foretages en række umiddelbare optimeringer i det operative beredskab, fordi kommunegrænserne ikke 

udgør en barriere i opgavetilrettelæggelsen fra og med 2016. Samtidig vil der være mulighed for i endnu 

højere grad at gøre fælles brug af specialkøretøjer og andet særligt grej. På lidt længere sigt vurderes der at 

være mulighed for yderligere besparelser ved en mere optimal udnyttelse af materiel, specialisering af visse 

funktioner mv. Det er vanskeligt at vurdere potentialet det første år, men på sigt er vurderingen, at der vil 

kunne spares 1-5 mio. kr., bl.a. udløst af et mindre behov for specialmateriel. 

 Ad 4) Endelig vil der være mulighed for at genforhandle kontrakterne med Falck og enkelte andre 

leverandører, blandt andet af IT-systemer, så de afspejler den nye samlede nordjyske struktur. Her vil der 

også være mulighed for at opnå besparelser fra den første dag samt yderligere besparelser i takt med, at 

den nye organisation får defineret en ny dimensionering.  Det vurderes umiddelbart at være muligt at finde 

besparelser på kort sigt på minimum 2-3 mio. kr. og sandsynligvis mere på sigt.  

Besparelsen på 7,5 mio. kr. årligt er kravet til den nye organisation. Spørgsmålet har ikke været genstand 

for en nærmere økonomisk analyse i nordjysk regi, men læner sig op ad de analyser, der lå til grund for 

aftalen om kommunerne økonomi i 2015 mellem regeringen og KL. På baggrund heraf er det samlet set 

vurderingen, at det forventede rationale kan opnås. 

Der arbejdes med en fasemodel i forhold til økonomien i det nye fælles selskab. To datoer er særligt 

afgørende i den forbindelse, nemlig: 

 1. januar 2018, hvor fælles risikobaseret dimensionering forventes at være på plads 

 1. januar 2020, hvor overgangsordningen i forbindelse med finansieringsmodellen for det nye 
selskab udløber. 

Det vurderes, at en fælles risikobaseret dimensionering vil kunne generere yderligere besparelser. Dette 

element anbefales afdækket i fællesskab mellem kommunerne og den nye beredskabsorganisation i løbet 

af 2016-2017. 

 

Fasemodel for etableringen af økonomien  

Økonomien i dannelsen af et nyt fælles beredskab i Nordjylland kan overordnet inddeles i følgende 3 faser: 

o Fase 1 er 2016, som betragtes som et særligt etableringsår. Alle kommuner betaler et beløb 

svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. 
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Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er opstillet uden kendskab til 

aftalen mellem KL og regeringen. 

o Fase 2 er en indfasningsperiode på maksimalt 4 år fra 2017 til 2020. Indfasningsperioden kan 

bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det nye fælles beredskab, hvis man 

ikke ønsker at begynde med én fælles takst allerede i 2017.  

o Fase 3 er driftsfasen. Kommunerens betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger -  

eventuelt justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.  

  

De økonomiske principper for dannelse af et nyt fælles beredskab 

Der afsættes 3 mio. kr. til implementeringsomkostninger. Disse midler kan bruges allerede fra 2015. 

Aalborg Kommune lægger ud og får beløbet tilbage over 4 år fra 2016 til og med 2019. Det nye fælles 

beredskab skal dermed præstere en yderligere effektivisering på 750.000 kr. pr. år. 

Til at sikre driften i det nye fælles beredskab det første år betaler de 11 kommuner i Nordjylland et beløb til 

det nye fælles beredskab svarende til kommunernes hidtidige driftsbudgetter på beredskabsområdet. 

Eksisterende kontrakter, aftaler, materiel, bygninger og personale stilles til rådighed af de 11 kommuner for 

det nye selskab i 2016. 

Ejerskab til eksisterende bygninger forbliver som udgangspunkt hos den enkelte kommune. Bestyrelsen 

kommer i løbet af 2016 med et oplæg til, hvorledes grunde og bygninger skal håndteres fra 2017 og frem. 

I løbet af det første år, 2016, afklares kommunernes fremtidige takstbetaling. Takstbetalingen skal 

fastsættes, så selskabet vil kunne honorere både kontraktbundne udgifter, lønudgifter og udgifter til leje/ 

køb samt vedligeholdelse af bygninger, køretøjer og driftsmateriel. 

Lejeaftale/afdragsperiode på køb indgås for en længere aftale – afhængig af aktivernes forventede levetid. 

 

Anbefaling 

Budgettet for det sammenlagte beredskab i Nordjylland dannes efter følgende principper: 

• De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter mv., der 

vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger. 

• I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, 

fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for 

denne leje, således at tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og 

beredskabet. 

• Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler mv. til rådighed for klyngeadministrationerne i 

det omfang Beredskabet har behov for lokaler udover det der er tilknyttet bygninger, der 

anvendes til de operative opgaver. 

• Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne fra kommunerne, 

der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen på i alt 7,5 mio. kr. 
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• Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er dannet, inden der var 

kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. Budgetdata kvalitetssikres ved 

sammenligning med regnskabsdata for regnskabsår 2014. 

• Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL´s pris- og lønfremskrivningsprocenter. 

• Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med besparelsespotentialet på 7,5 mio. kr. 

(i budget 2014 p/l niveau) ved opstart i 2016. Besparelsen fordeles til de deltagende 

kommuner ud fra indbyggertal pr. 1. januar 2015.   

• I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere reduktioner på sigt 

udover de 7,5 mio. kr. 

• Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og 

materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, 

der i dag får løst sådanne opgaver er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig 

periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med mindre andet 

aftales. 

• I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet for fremtidige 

betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for at aftale en indfasningsmodel med 

sigte på, at principperne er fuldt indfaset, når der er lavet en fælles risikobaseret 

dimensionering. Der kan eventuelt foretages justeringer i forhold til et differentieret 

serviceniveau jævnfør dimensioneringen.  

• I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende finansieringsplan, 

der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor rammen. 

• Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af ejerkommunerne. 

• Der laves en åbningsbalance for de 11 kommuners aktiver og passiver. Åbningsbalancens 

opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person 

på området. 

HR 
 

Det er Virksomhedsoverdragelsesloven, der træder i kraft ved overførsel af kommunale opgaver til et nyt 

fælleskommunalt beredskabsselskab. Dette betyder, at der er to afgørende forudsætninger for 

igangsætning af de personalemæssige tiltag i forbindelse med etableringen af et nyt fælleskommunalt 

beredskab. 

1. Detaljeret opgaveoversigt for det nye selskab er nødvendig for vurderingen af, hvilke opgaver, der 
overføres fra kommunerne til det nye selskab, og dermed afgørende for vurderingen af, hvilke 
konkrete medarbejdere, der skal følge opgaven. 
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2. Statsforvaltningens godkendelse af vedtægterne for det nye selskab skal foreligge før det er muligt 
at vurdere, hvorvidt en overdragelse af en medarbejder medfører væsentlige vilkårsændringer. 

Nedenfor skitseres de HR-relaterede opgaver, der vil være nødvendige at igangsætte i henholdsvis de 

enkelte kommuner og det nye selskab. 

 

Den enkelte kommune Det nye §60 selskab 

 Beslutning om hvilke medarbejdere, der 
skal virksomhedsoverdrages til det nye 
selskab. Forudsætter fastlæggelse af hvilke 
opgaver, der overføres til det nye selskab, 
da disse danner baggrund herfor. 

 Bruttoliste – nettoliste med 
kontaktoplysninger, lønniveau, anciennitet, 
uddannelse, særlig beskyttelse, arbejdstid, 
mv.  

 Opsigelse af diverse lokalaftaler, kontrakter 
m.v. 

 Udsendelse af varslingsbreve til de berørte 
medarbejdere 

 Eventuelle partshøringer, hvis der er tale 
om væsentlige vilkårsændringer 
 

 Forsikringer 

 Opsigelse, forhandling og indgåelse af nye 
lokalaftaler, kontrakter m.v.  

 Personalepolitik 

 Etablering af SU/MED-system og AM 

 Lønsystem  

 Ansættelsesbreve 

 M.v. 

Væsentlige vilkårsændringer kræver 6 mdr.´ s varsel, og det kan betyde, at det vil være nødvendigt med 

overgangsmåneder i starten af 2016, hvor de berørte medarbejdere stadig er ansat i den enkelte kommune 

indtil varslingsperioden udløber. 

Anbefaling 

Det anbefales, at der etableres en ”HR-back-up-gruppe” for ledelsen af det nye selskab. Gruppen kan bistå 

med koordinering m.v. i overdragelsesprocessen og give sparring på de personalemæssige processer, 

politikker m.v. der skal etableres i det nye selskab. Det anbefales, at der udpeges en HR-ansvarlig fra hver 

enkelt kommune. 

Operative opgaver 
 

Udover de fælles pejlemærker, er der for arbejdsgruppen for Operative opgaver opstillet specifikke 

pejlemærker: 

 Ingen forringelse af responstiden 

 Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd 

 Anvendelse af den bedst mulige teknologi 
 Fortsat statsligt beredskab i Thisted 

Arbejdsgruppen forudsætter derudover: 
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 At organiseringen af den operative struktur tager udgangspunkt i én fælles vagtcentral 

 At de nuværende stationer bevares 

 

Arbejdsgruppens opgaver 

Arbejdsgruppens opgave har været at udarbejde en beskrivelse af fordele og ulemper samt anbefalinger i 

henhold til placering af de operative opgaver i forhold til 1-4-11-strukturtilgangen. 

Arbejdsgruppen har bl.a. arbejdet med følgende opgaver: 

 Operativ struktur, herunder samspillet med det statslige beredskab 

 Afdækning af det nuværende beredskab med status for beredskabet, mandskab, materiel, 

stationer, økonomi m.v. (spørgeskema) 

 Afdækning og fastlæggelse af responstider i forhold til risikobaseret dimensionering 

 Afklaring af det fremtidige beredskab i forhold til robustheden (dybde og brede) af et 

basisberedskab på lokale operative beredskabsenheder (stationer) 

 Afklaring af det fremtidige beredskab i forhold til robustheden (dybde og brede) af klynge/center 

enheder, her under behovet for specialfunktioner eller samling af funktioner et sted. 

 Afklaring af operative ledelse i forhold til lokale operative beredskabsenheder samt klynge/ center 

enheder, her under chefvagtordning samt indsatsledelse.  

 

Status 

Inden for det operative område er der på visse områder store forskelle på, hvorledes kommunerne løser 

opgaven. Alle 11 kommuner har i større eller mindre grad aftale med Falck om at løse opgaven. I Thisted og 

Aalborg kommuner varetages opgaven dog primært af kommunen selv. I alle 11 kommuner, undtagen 

Aalborg, løses den operative opgave ved tilkald af deltidsansatte brandmænd i lokalområdet omkring en 

brandstation. I Aalborg by klares opgaven med udgangspunkt i fuldtidsansatte brandmænd, som kan rykke 

ud straks, og herefter suppleret op med deltidsansatte brandmænd.  

Flere kommuner supplerer deres beredskab med hjælp fra frivillige.  

Lovgivningsmæssigt er kommunernes serviceniveau på beredskabsområdet som minimum godkendt ud fra 

en risikodimensionering foretaget i den enkelte kommune. Herudover kan serviceniveauet indeholde 

politiske ønsker på konkrete områder. 

Der henvises i øvrigt til datamateriale1 indsamlet fra de 11 nordjyske kommuners beredskab, hvoraf der 

bl.a. fremgår omfanget af udrykninger fordelt på typer, brandstationer, materiel primært i form af 

forskellige typer af køretøjer, økonomi samt personale til opgaven. 

 

                                                           
1
 Datamaterialet findes bagerst i rapporten som bilag 2. 
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Forslag til løsning 

Arbejdet er baseret på, at alle 11 kommuner er med i én samlet beredskabsenhed samt de fire plejemærker 

fremhævet af Styregruppen. 

Herudover blev fremhævet, at robusthed i bredden og dybden er vigtig. Robust i bredden fortæller, hvor 

mange samtidige hændelser der kan klares. Her tænkes, udover 1. udrykninger, på omfanget af 2. 

udrykninger, mandskab og materiel, samt den faglige bredde, hvor enheden har den nødvendige 

kompetence. Robusthed i dybden fortæller, hvor længe beredskabsenheden kan være klar til en langvarig 

hændelse med den nødvendige kapacitet. 

Når en ny beredskabsstruktur er politisk vedtaget, skal der udarbejdes en ny samlet risikodimensionering. 

De nuværende risikodimensioneringer i de 11 kommuner vil være gældende indtil da. 

Overordnet blev drøftet nogle principper for placering af funktioner på basisenheder og klynger, som er: 

• samarbejde 

• fleksibilitet  

• sund fornuft 

• nærhed 

• dybden 

 

På arbejdsgruppens møder er blevet drøftet begreberne basisenhed og klynger op mod basisfunktioner og 

klyngefunktioner. Nedenfor er nævnt de beskrivelser og kommentarer, der blev givet om de enkelte 

begreber. Herudover blev drøftet et regionalt beredskab med funktioner, som kun er nødvendigt at have et 

sted i regionen samt funktioner på niveau 3 beredskab (staten). 

 

Organisering  

En basisenhed  

 Der vil som udgangspunkt være tale om, at alle stationer uanset størrelse er en basisenhed 

 Basisenheden skal kunne klare langt hovedparten af almindelige udrykninger med første 

udrykningsenhed 

 Første udrykningsenhed skal fastsættes ud fra risikodimensioneringen 

 Hvis der er tale om meget små stationer med fx under 20 udrykninger om året, vil det ikke give 

mening at opgradere dem til et evt. aftalt større basisenhedsniveau. Dette vil betyde en udvidelse 

af serviceniveauet. Dette vil ikke være gældende for Læsø. 

 Klyngefunktioner kan placeres på basisenheder, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til 

geografisk placering eller andre risikomæssige forhold (fx særlig type af virksomhed) 

 Det vurderes, at der er for mange specialkøretøjer i Nordjylland fx vandtankvogne, som ikke skal 

være standard på en basisenhed, men bør i stedet placeres som en klyngefunktion (som så kan 

være placeret på en udvalgt basisenhed) 

 Kan være 2. udrykning eller fysisk flyttes til at være klar på en anden basisenhed ved sammenfald af 

hændelser (fleksibilitet og fri disponering) 
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Basisfunktioner 

 Er 1. udrykningen fra en basisenhed ud fra en given pick-liste 

 Kan være 2. udrykning, hvis der er samtidighed i forhold til en anden basisenhed i et nærmere 

defineret geografisk område 

 Kan være assistance til en igangværende udrykning 

Klynger 

Klynger er en samling af stationer inden for et geografisk område. 

Det anbefales, at der etableres 4 klynger: 

 Nord:  Læsø, Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt og Brønderslev 

 Vest:  Thisted og Morsø (Midt- og Vestjyllands politikreds) 

 Syd:  Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild 

 Aalborg: Aalborg 

 

I klyngen samles en række funktioner således at klyngeenhederne som udgangspunkt kan klare alle 

forekomne hændelser på niveau 2. 

Klyngefunktioner 

 Er 2. udrykningen. Skal som udgangspunkt være samme serviceniveau i hele det nye beredskab. Det 

skal være begrænset med basisenheder, som har både 1. og 2. udrykning  

 Assistance til en i gangværende udrykning 

 Funktioner, som har mere speciel eller særlig funktion 

 Specialkøretøjer, fx vandtankvogn vil være en klyngefunktion 

 Klyngefunktioner kan placeres på en basisenhed 

Overordnet regionalt beredskab 

 Særlige funktioner som kun behøves et sted i regionen fx luft og lys, højderedning, 

sammenstyrtning, tung frigørelse m.v. 

 Funktioner som ikke kan løses af klyngerne pga. kapacitet 

 3. udrykning 

Niveau 3 beredskab 

 Beredskabsstyrelsen i Thisted. 

 Skal være med til at sikre den faglige dybde 

 Støttefunktion til aflastning af opgaver 

 Specialkapaciteter 

 

Frivillige 

Det anbefales, at et nordjysk beredskab i fremtiden også indeholder frivillige, som bidrager med vigtige 

funktioner og derfor bør værnes om. Den fremtidige organisering af de frivillige bør tage hensyn til nærhed 

og lokal forankring, som er højt prioriteret. Derfor vil arbejdsgruppen anbefale, at de frivillige knyttes op på 

klyngerne. 
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Vilkårene for deltidsansatte 

 Der er begrænsninger på hvor mange forskellige typer af funktioner en deltidsansat brandmand 

kan håndtere – her tænkes i uddannelse og vedligeholdelse 

 Mulighed for at placere klyngefunktioner på lokale basisenheder for at fastholde kompetencer 

Operativ ledelse 

Der var bred enighed om den operative ledelse afhænger af risikodimensioneringen og den deraf afledte 

udrykningssammensætning på pick-listen. Herudfra blev drøftet hovedlinjerne for operativ ledelse ud fra 

basisenheder og klynger, samt tværgående ledelsesfunktioner for det regionale niveau.  

Hovedprincippet er, at for basisfunktioner er holdlederen den operative ledelse, mens det for 

klyngefunktionerne er indsatslederen. 

For basisfunktioner vil holdlederen altid kunne kalde en indsatsleder. Holdlederen kan klare 

opstartsopgaver ved større hændelser, og hvis opgaven eskalere træder indsatslederen til.  

På det regionale niveau bør laves en chefvagtordning, ligesom krisestabsarbejdet skal koordineres fra det 

regionale niveau.  

Der gøres opmærksom på, at tildeles holdlederen denne omtalte funktion vil det for nogle holdledere være 

nødvendigt med et uddannelsesløft i forhold til i dag. Det må forudses, at ændringer der tilfører 

holdlederne nye kompetence- og ansvarsområder vil udløse krav om lønregulering.  

Indsatslederfunktionen vil derfor fremover være fordelt på et mindre antal personer end i dag. 

Funktioner 

Grundprincippet for fordelingen på funktioner er, at simple funktioner er på basisenhederne samt jo dybere 

specialisering jo højere niveau. Herudover har varigheden også indflydelse på fordelingen.  

Set ud fra et nærhedsprincip, som forventes at være en vigtig faktor for borgerne, er fordelingen af 

personredning (redde liv) på de nære basisenheder. Arbejdsgruppen er dog bevidst om, at 6 stationer i dag 

(Als, Aalbæk, Mariager, Frøstrup, Øster Vrå og Mou) ikke i fuldt omfang er dimensioneret til at klare alle de 

nedenstående basisfunktioner, hvilket heller ikke forventes at være tilfældet i fremtiden. 

Der er ikke tale om en udtømmende liste, ligesom der ikke er tale om skarpe definitioner. Der er tale om en 

opdeling i hovedlinjer. 

Det er ligeledes en forudsætning at den nuværende opsætning og udkald foregår via pick-liste. 

 

Basisfunktioner 

 Simple brandopgaver og andre simple opgaver., der ikke kræver røgdykkerindsats 

 Simple røgdykkerindsatser/personredning. 

 Redning med håndstige 

 



Fremtidigt Beredskab i Nordjylland 

Side | 22  
 

Klyngefunktioner 

 Frigørelse 

 Højderedning m/drejestige (op til 30 meter) 

 Miljø og kemi 

 Båd (redning på vand) 

 Vandforsyning 

 ”Simpelt” lys 

 Ekstra røgdykkere 

 Indkvartering og forplejning 

 

Funktioner på regionalt niveau 

 Dykkere 

 Højderedning (> 30 meter) 

 Luft og ekstra lys 

 Skum / Større indsatser 

 Oversvømmelse 

 Indkvartering/forplejning 

 

Funktioner på niveau 3 (staten)  

 Mandskabsressourcer (dybden) ved længerevarende indsatser. 

 Håndtering af svære/vanskelige indsatser og redninger 

 Pumpning af vand / skybrud.  

 Kemi og Miljø 

 

Responstiden 

Responstiden forstås som tiden fra alarmen lyder til første udrykningsenhed møder på indsatsstedet.  

Udgangspunktet er en uændret responstid, men det vil muligvis være andet materiel og 

personaleressourcer, der kommer på indsatsen. 

Responstiden er gældende for de beskrevne niveauer; basisenheder, klynger, regionalt niveau samt niveau 

3 (staten). 

Typer af udrykning 

Det skal overvejes, hvilke typer af hændelser der rykkes ud til, og med hvilket materiel og mandskab. Dette 

kan måske tilvejebringe besparelser, som f.eks.:  

 En responsenhed som kan klare bilbrande og andre mindre hændelser 

 At en entreprenør, vejafdelingen eller miljøvagten kan klare mindre spild på vejbanen, hvor der 

ikke er tale om en akut situation 

 Kørsel til ABA, hvor der er mange blinde alarmer. Der er mulighed for at kigge anderledes på 

baggrunden for ABA udrykninger og sende mandskab og materiel herudfra. Der er også tale om en 
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forebyggelsesopgave ved ændring af adfærd hos anlæggets ejer. Her vil det være relevant med 

erfaringsudveksling mellem de nuværende beredskaber i regionen. Der kan ikke undgås at køre til 

ABA alarmer (der kan jo være en brand). Det er derfor nødvendigt at finde et rimeligt niveau. 

 Brug af skæreslukkere ved udrykninger med et mindre antal brandmænd (ny teknologi) 

Samtidighed i udrykninger 

Herved forstås, når der under en igangværende udrykning kommer en ny udrykning samtidig, og 

mandskabet er bundet af den første udrykning, og der derfor kræves en ”2. udrykning” med nyt mandskab. 

Området skal undersøges og tages op i forbindelse med risikodimensioneringen. Dette skal ses i 

sammenhæng med drøftelser omkring beredskabsenhedens robusthed. 

Ligeledes skal der ved samtidighed i udrykninger arbejdes ud fra principperne om fri disponering, hvor 

nærmeste udrykningsenhed tilkaldes. 

Grænsesamarbejde 

Grænsesamarbejde til naboberedskaber skal indarbejdes i rapporten med en anbefaling om, at der skal 

skabes samarbejdsrelationer i forhold til placering af basisenheder og klyngefunktioner. 

Internt i beredskabsenheden vil være et udbygget og formelt samarbejde indenfor klyngerne samt 

klyngerne imellem. 

 

Mulige økonomiske besparelser 

 Vandtankvogne og andre specialkøretøjer (hvor mange og hvor) 

 Antallet af 2. udrykninger i regionen (hvor mange og hvor) 

 Muligheden for at ændre på hvilket mandskab og biler der rykker ud til hvilke opgaver 

 Ledelse og administration 

 

Øvrige anbefalinger 

 Det anbefales, at der, inden der tages beslutning om indkøb af køretøjer, skal der være udarbejdet 

en risikodimensionering. Herved kan materiel genanvendes og evt. give besparelser 

 Det anbefales, at der ved fremtidige investeringer indkøbes automobilsprøjter med større vandtank 

indbygget, således at flere vandtankvogne samt andre specialkøretøjer kan udgå løbende 

 Det forventes, at opgaveomfanget vil øges i fremtiden ud fra en udvikling på landsplan, hvor flere 

og flere private akutproblemer også bliver samfundets problemer 

 

Myndighedsopgaver 
 

Udover de fælles pejlemærker, er der for arbejdsgruppen for Myndighedsopgaver opstillet specifikke 

pejlemærker: 
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 Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling 

 Nærvær i brandsyn 

 Kommunalbestyrelsen skal have direkte indflydelse på serviceniveauet (den risikobaserede 

dimensionering) 

 Sikring af mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse 

 Forebyggelse opprioriteres 

 

Arbejdsgruppens opgaver 

Arbejdsgruppens opgaver har været at udarbejde en beskrivelse af fordele og ulemper samt anbefalinger i 

henhold til placering af arbejdsgruppens opgaver i forhold til 1-4-11- strukturtilgangen. 

Denne arbejdsgruppe har bl.a. arbejdet med følgende opgaver: 

 Risikobaseret dimensionering 

 Brandteknisk byggesagsbehandling 

 Brandsyn 

 Kontraktstyring 

 

Status 

Dette afsnit indeholder en kortfattet redegørelse for den nuværende opgaveløsning – dels en beskrivelse af 

hvilke myndighedsopgaver de kommunale beredskaber skal løse, dels en opgørelse af de ressourcer, der er 

tilknyttet området.  

Myndighedsopgaverne deles traditionelt i to opgavefelter 

• Teknisk forebyggelse 

• Taktisk forebyggelse 

 

For mange af disse arbejdsopgaver gælder, at ansvaret for løsningen af opgaven er pålagt kommunerne ved 

lovgivning. Disse lovfastsatte opgaver er i vidt omfang sammenfaldende med opgaverne beskrevet under 

teknisk forebyggelse. Andre opgaver udfører kommunerne som et vigtigt supplement til 

forebyggelsesarbejdet, uagtet, at det ikke specifikt er pålagt kommunerne ved lovgivning. I afsnittet ”skal & 

kan-opgaver” beskrives dette emne nærmere.  

Der forekommer store forskelle kommunerne imellem inden for Region Nordjylland, når det angår hvem 

der konkret løser den operationelle opgave ved et alarm-kald. I nogle kommuner er opgaven ved kontrakt 

overdraget ekstern entreprenør (Falck) mens andre løser opgaven selv – og har dermed et betydeligt større 

eget beredskab (bygninger, køretøjer osv).  

Kommunerne har indenfor myndighedsområdet en mere ensartet organiseringen af arbejdsopgaverne. Her 

er det i vidt omfang - både for den tekniske forebyggelse og den taktiske forebyggelse – således, at 

opgaverne udføres af eget personale i kommunerne. 
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Teknisk forebyggelse 

Den tekniske forebyggelse er bl.a. brandteknisk byggesagsbehandling, sagsbehandling af fyrværkeri, 

sagsbehandling af SEVESO virksomheder samt brandteknisk sagsbehandling på en række andre områder ift. 

vandforsyning til brandslukning, oplag af gødningsstoffer o.a. og til en vis grad de lovpligtige brandsyn. Der 

vil endvidere være behov for brandteknisk sagsbehandling af diverse fysiske foranstaltninger til 

forebyggelse eller formindskelse af brandfare og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i 

tilfælde af brand, i en række sager der hverken falder ind under den ene eller anden ovennævnte kategori. 

Taktisk forebyggelse 

Jævnfør Beredskabslovens §§ 34 – 37 skal den forebyggende indsats dimensioneres, så kommunerne på 

forhånd kan imødegå skader på personer, ejendom og miljøet. Altså skal redningsberedskabet udføre en 

forsvarlig forebyggende indsats. Beredskabets evne til at opfylde dette krav dimensioneres tilsvarende ud 

fra den gennemførte risikoanalyse og skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.  

En stor del af indsatsen ligger dog i at formidle bestemmelserne til de borgere og virksomheder der skal 

efterleve de forebyggende bestemmelser, med det formål at forsøge at reducere skadeomfanget til glæde 

for samfundet, virksomhederne og den enkelte borger. Taktisk forebyggelse er et af de elementer der kan 

anvendes til at give borgerne og virksomhederne forståelse for brandsikkerhed i almindelighed, og det kan 

med fordel være gennem kampagner hvor emner udvælges på grundlag af erfaringer fra den operative 

tjeneste. Der ligger også en del taktisk forebyggelse i den måde hvorpå brandsyn bliver afviklet på, hvor 

opgaven primært handler om information og motivation og mere sekundært handler om kontrol, og det i 

erkendelse af at sidstnævnte ofte kun giver et øjebliksbillede.  

Taktisk forebyggelse kan tillige anvendes som en del af undervisningsforløb af udvalgte befolknings- eller 

medarbejdergrupper eller det kan være i form af deciderede programmer hvor institutioner og 

virksomheder hjælpes til at have særligt fokus på relevante og kendte problemstillinger. Løsningen af disse 

opgaver kan sker imod egen betaling, hvorfor dele af den taktiske forebyggelse rummer et 

indtægtspotentiale. 

”skal” & ”kan” - opgaver 

”Skal” opgaver 

”Skal” opgaver er de lovbestemte opgaver. Disse omfatter byggesagsbehandling, brandsyn samt 

sagsbehandling på en række andre områder, der er reguleret af den ene eller anden lovgivning der 

omfatter varetagelse af brandværnsforanstaltninger. 

Den tekniske forebyggelse kan og vil i de fleste tilfælde mest hensigtsmæssigt foregå i samarbejde med 

kommunernes bygningsmyndigheder. Dette kan organiseres ved indgåelse af samarbejdsaftaler 

vedrørende brandmæssige forhold ved byggesager omfattet af Byggelovens bestemmelser. Den nye 

mulighed for risikobaseret myndighedsbehandling efter ansøgers valg (brandteknisk dimensioneret 

byggeri) kræver særlig ekspertise og store byggerier kan tage halve og hele årsværk at behandle. Det bør 

bemærkes at det vil være en helt særlig udfordring at skulle løfte en sådan sags byrde for mindre enheder. 

Forebyggelsen kan dimensioneres således, at sagsbehandlingstiden overholder de kvalitetsmål, som vil 

være defineret kontraktligt mellem de respektive kommuners Byråd og enhederne i Nordjyske 

Beredskaber. 
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Et område, som generelt fylder meget, og som er en direkte målsætning, er rådgivning som myndighed. 

Bygherre, tekniker og borger skal kunne få beredskabsmæssige råd og vejledning forud for en 

myndighedssag. Bla. derfor er det vigtigt at sagerne screenes i forbindelse med de første dialogmøder med 

den enkelte kommune, når salg af byggegrunde, planforhold m.v. drøftes, således det afgøres hvor sagen 

skal brandbehandles.  

Alle sager, der er omfattet af Beredskabsloven om brandfarlig virksomhed behandles ligeledes af Nordjyske 

Beredskaber på vegne af kommunalbestyrelserne. Sager af den art er i driftsperioden brandsynspligtige. 

Endvidere omfatter den tekniske forebyggelse behandling af en række lejlighedssager som f.eks.: 

forsamlingstelte, cirkus, campingområder, salgsområder, koncerter, arrangementer og fyrværkeri. 

De særlige Risikovirksomheder (Seveso direktivets kolonne 3, kolonne 2 eller mindre farlige 

risikovirksomheder) udgør en risiko for liv, værdier og miljø, der er langt overstiger risikoen fra de 

”almindelige” øvrige virksomheder. Den kommunale beredskabsmyndighed har en myndighedspligt til at 

medvirke til, at sikkerheden på virksomheden og for omgivelserne er forsvarlig. De meget tunge 

risikovirksomheder kræver såvel uddannelsesmæssig kompetence, som meget tid. Ved Nordjyske 

Beredskaber anbefales derfor etableret en ”Myndighedsgruppe”, som samarbejder med miljømyndigheder 

ved Stat/kommune, Arbejdstilsynet, og Nordjyllands Politi, som varetager koordinationen med sidstnævnte 

myndighed i forhold til udarbejdelse og løbende øvelse af eksterne beredskabsplaner på kolonne 3 

virksomheder. Samspil mellem Forebyggelse og Operativ skal således også etableres på dette område. 

”Kan” opgaver 

”Kan” opgaver er de opgaver, der ikke direkte er nævnt i lovgivningen i forhold til f.eks. terminsbestemte 

brandsyn eller opgaver der ikke præcist er defineret og valgt til i dimensioneringen af det enkelte 

redningsberedskab f.eks. under dennes Virksomhedsplan. Disse ”kan” opgaver er kendetegnende ved at 

forebyggelsesindsatsen også i vid udstrækning skal ske gennem informationsvirke og uddannelse og at vi 

herigennem skal skabe en nødvendig forståelse for brandsikkerhed og andre risici i dagligdagen hos 

regionens borgere og virksomheder. 

Den taktiske forebyggelse omfatter oplysning generelt til borger, virksomheder og institutioner om 

beredskabsmæssige forhold, hvor der f.eks. kan laves målrettede projekter som henvender sig til 

børneområdet, ældreområdet, specielle virksomheder, årstidsbestemte kampagner mv. De forskellige 

målrettede projekter fastlægges i en virksomhedsplan, som den nye beredskabsorganisation udarbejder i 

forbindelse med den fremadrettede planlægning af aktiviteterne. 

”Skal” opgaver: 

• Myndighedsrådgivning 

• Brandteknisk byggesagsbehandling, primært efter byggeloven 

• Alm. brandteknisk sagsbehandling efter beredskabsloven 

• Funktionsbaseret sagsbehandling 

• Risikovirksomheder 

• Fyrværkeritilladelser 

• Lejlighedstilladelser 

• Lejlighedsanmeldelser 
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• Beredskabsplanlægning *) 

• Sagsbehandling ifbm. drift af aktive brandsikringsanlæg 

• Vandforsyning til brandslukning 

• Brandsyn i virksomheder / institutioner 

• Campingpladser 

 

”Kan” opgaver: 

• Arrangementer på skoler 

• Åbent hus arrangementer o.lign. 

• Projekter, teater, virtuel brandskole o.lign. 

• Undervisning / foredrag mv. 

• Instruktion af personale 

• Sikkerhedsvagter 

• Udarbejdelse af beredskabsmapper 

• Udarbejdelse af flugtvejsplaner 

• Ungdomsbrandvæsen 

• ABA kurser 

• Skole-brandskole 

• Indtægtsdækket virksomhed **)  

 

*) skal vurderes i hvilket omfang opgaven skal forblive i kommunalt regi. 

**) mulighederne for indtægtsdækket virksomhed spænder over meget forskelligartede opgaver. Området 

er beskrevet af arbejdsgruppen ”vagtcentral og øvrige opgaver” 

Ressourcer og økonomi 

Der henvises til bilag 2 ”Beredskabsstruktur Nordjylland – Samlet datamateriale” for opgørelse af status 

over omfanget af opgaver indenfor myndighedsområdet, og den bemanding de enkelte kommuner i dag 

anvender. 

 

Analyse 

Arbejdsgruppen finder, at styregruppens forventninger til nærhed og mulighed for fortsat direkte 

kommunal indflydelse bedst sikres, såfremt følgende model for opgavernes kompetence niveau anvendes: 

A. Sværhedsgrad lav -> kompetence niveau basis 

B. Sværhedsgrad middel -> kompetence niveau videregående 

C. Sværhedsgrad Høj -> kompetence niveau kompleks 

 

A. Ukompliceret byggeri, der ikke kræver beredskabsuddannelse, kan løses i alle enheder – herunder i 

kommunernes bygningsafdelinger. Her er der mulighed for at indgå aftale om samarbejde på 

byggesagsområdet på tværs af kommuner, under hensyntagen til omsætningsgraden, således ressourcerne 

anvendes hensigtsmæssigt. Sagsbehandlingen består i reglen af behandling af planforhold og kun i ringe 
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grad af tekniske forhold, ofte begrænset til områder som adkomstforhold (brandveje) og vandforsyning til 

brandslukning. 

B. Kompliceret byggeri og ukomplicerede brandsyn, der kræver beredskabsuddannelse, kan løses i 

klyngerne. Her vil klyngerne repræsentere et sammenligneligt kompetenceniveau hvor vurderet 90% af alle 

byggesager kan løses. Klyngerne vil ligeledes være den naturlige placering af brandsyn  

C. Særligt kompliceret byggeri og komplicerede brandsyn, der kræver beredskabsuddannelse på 

videregående niveau og evt. overbygningsuddannelse, løses i ét kompetence center. I denne enhed vil den 

tunge sagsbehandling på byggesagsområdet og de komplicerede brandsyn (kategori B brandsyn) skulle 

behandles. De særligt tunge objekter jf. Seveso direktivet vil ligeledes blive administreret fra dette center. 

Enheden vil endvidere kunne tage ansvar for at sikre et tilstrækkeligt fagligt og ensartet niveau inden for 

hele §60 beredskabsselskabet - gennem sparring og intern uddannelse med kolleger i klyngerne.  

Eksempler på særligt kompliceret byggeri: Byggeri hvor der er behov for anden form for dokumentation, 

end Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, EBST 2012 ved hjælp af vejledning om brandteknisk 

dimensionering, EBST 2004. Der kan i den sammenhæng være tale om større butikscentre, 

konferencecentre, udstillingscentre etc., samt i øvrigt byggeri af almen karakter hvor særlige løsninger 

ønskes af bygherre. Endelig vil de særlig store lagerbygninger med høj stabling (høj lagrene) samt 

brandfarlige virksomheder og oplag med særlige risikoforhold, f.eks. kemiske virksomheder, procesanlæg 

med ATEX etc. 

Anbefaling 

Arbejdsgruppen ”myndighedsopgaver” anbefaler, at  

 Klyngerne (nord, vest, midt og syd), der vil bestå af fra 1 til 5 kommuner, får til opgave at løse 

operationelle opgaver og myndighedsmæssige opgaver 

Vedr. den brandtekniske byggesagsbehandling skal der findes snitflader til den øvrige kommunale 

byggesagsbehandling, hvilket giver anledning til følgende anbefalinger: 

 Simple myndighedsopgaver (bygningsreglement) kan med fordel fortsat håndteres sammen med 

den ordinære byggesagsbehandling. 

 Kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling (tekniske forskrifter) og brandsyn, bør varetages i 

de enkelte klynger.  

 Særligt kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling og kompliceret brandsyn, vil med fordel 

kunne løses i én af klyngerne, hvor personale med særlige kompetencer lokaliseres. 

Denne overordnede beskrivelse af opgavefordelingen, skal efter selskabets dannelse nærmere aftales og 

beskrives konkret, således snitfladerne imellem §60-selskabet og de enkelte kommunale byggeafdelinger er 

veldefineret. 

Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at§60-selskabet arbejder for at tildele klyngerne tværgående 

koordinerende funktionerne indenfor selskabet. Ovenfor er eksemplet med ”særligt kompliceret 

brandteknisk bygesagsbehandling” og ”kompliceret brandsyn” omtalt - men det kunne også handle om 

”informationskampagner”, ”undervisningsforløb” osv.  
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Vagtcentral og øvrige opgaver 
 

Udover de fælles pejlemærker, er der for arbejdsgruppen for vagtcentral og øvrige opgaver opstillet et 

specifikt pejlemærke om at  

 øvrige opgaver, der løses af beredskabet skal håndteres effektivt 

 

Arbejdsgruppens opgaver 

Arbejdsgruppens opgaver har med udgangspunkt i den nuværende status for opgaver, mandskab, 

lokaliteter og økonomi været at udarbejde en beskrivelse af fordele og ulemper samt anbefalinger i 

henhold til placering af arbejdsgruppens opgaver i forhold til 1-4- 11-strukturtilgangen. 

Denne arbejdsgruppe har bl.a. arbejdet med følgende opgaver: 

 Vagtcentral  

o Brand- og beredskabsvagt 

o Øvrige vagtopgaver på vagtcentralen, idet opgaveløsningen foreslås organiseret, så der 
skabes overblik over såvel vagtcentral som for den enhed, der løser beredskabsoperative 
opgaver 

o så vagtcentralen/-erne dækker overalt i Nordjylland 

o og så vagtcentralen/-erne kan samarbejde med andre relevante beredskabsmyndigheder 

og organisationer  

 Serviceopgaver, der løses af beredskaberne udenfor vagtcentralen 

 

Forslag til organisering af opgaveløsningen for så vidt angår øvrige vagtopgaver og serviceopgaver skal 

sikre, at den enkelte kommune frit kan vælge at lade denne organisation løse opgaverne eller finde andre 

løsninger.  

Arbejdsgruppens forslag skal sikre mulighed for at høste gevinster ved at indføre nye teknologiske 

løsninger.  

 

Status 

Området deles i tre opgavefelter 

 Brandvagtcentral 

 Servicevagtcentral 

 Serviceopgaver udført af beredskabet udenfor vagtcentralen 

 

De 11 nordjyske kommuner bruger forskellige modeller og kombinationer af modeller på 

vagtcentralområdet og for de øvrige opgaver. Nedenfor er en kortfattet beskrivelse af status i efteråret 
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2014 baseret på kommunernes besvarelser af et udsendt spørgeskema2. Det er tydeligt, at nogle af 

spørgsmålene er fortolket forskelligt i kommunerne, og svarene på disse er derfor ikke umiddelbart 

anvendelige set i sammenhæng med hinanden. Beskrivelsen giver et overordnet billede af den aktuelle 

situation, men i forbindelse med en eventuel organisationsændring vil det være nødvendigt at foretage en 

grundigere kortlægning og analyse af dagens tilstand.  

 

Brandvagtcentral  

Brandvagtcentralen er vagtcentral for brand- og beredskabsopgaver. Opgaverne falder i tre dele: 

 Visitering er en myndighedsbeslutning, og den er udmøntningen af det serviceniveau, som 

kommunen har besluttet.  

 Disponering er beslutningen om udførelse af opgaven. Det er sammensætningen af mandskab og 

materiel til at håndtere situationen. 

 Driftsafvikling er vagtcentralens overblik over bemanding, tilkald, materiel, reservekøretøjer m.v. 

 

To kommuner i regionen, Aalborg og Frederikshavn, driver egen vagtcentral med både brand- og 

servicevagtcentral, mens Thisted Kommune har en ubemandet vagtcentral. Regionens øvrige kommuner 

køber ydelsen hos Falck og har kontrakter, hvis udløb varierer fra 1.1.2015 til 31.12.2021. Falcks vagtcentral 

løser både opgaver vedrørende brand, servicevagtcentralopgaver og andre Falck-relaterede opgaver. De tre 

vagtcentraler er døgnbemandede og har i alt ca. 30 medarbejdere.  

Det varierer meget fra kommune til kommune, hvor stor en del af vagtcentralens opgaver, der er 

brandvagtcentralopgaver. Nogle steder udgør de kun en lille del af vagtcentralens samlede opgaver.  

Det følger af lov, at automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) er sluttet til vagtcentralerne. Antallet 

varierer fra 3 på Læsø til 555 i Aalborg Kommune. I alt er der tilsluttet ca. 1.000 ABA-anlæg til 

vagtcentralerne i regionen.  

Kommunernes lovpligtige beredskabsplan koordineres af redningsberedskabets myndighedsdel. 

Kommunerne bruger forskellige styringsværktøjer til denne beredskabsplanlægning og krisestyring. Fire 

store kommuner bruger systemet C3, mens resten bruger enten systemet Secure Aware, vejledning fra 

Beredskabsstyrelsen, et worddokument, et excelark eller slet intet styringsværktøj. 

 

Servicevagtcentral 

Alle vagtcentralerne, både de kommunale og Falcks, løser også vagtcentralopgaver, der ikke vedrører brand 

og beredskab. Det kan for eksempel være vagtcentralopgaver vedrørende 

Tyverialarmer Tekniske alarmer Telefonvagt 
Elevatoralarmer Sikkerhedsalarmer Tryghedsalarmer 
Overfaldsalarmer Videoovervågning Flådestyring af biler 

                                                           
2
 Se bilag 2 
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Det er primært kommuner med egen vagtcentral, der løser øvrige vagtcentralopgaver, og opgaverne løses 

på offentligt ejede anlæg og bygninger. Disse kommuner løser mange øvrige vagtcentralopgaver på 

vagtcentralen, mens andre kommuner har valgt andre løsninger hos forskellige private leverandører. 

 

Serviceopgaver udført af beredskabet udenfor vagtcentralen 

Serviceopgaver er i denne sammenhæng opgaver udført af beredskabet, men udenfor vagtcentralregi. 

Serviceopgaverne udføres af det pågældende beredskab enten for afdelinger i kommunen eller for 

eksterne kunder. Finansieringen sker enten efter bevilling til beredskabet fra byrådet til løsning af opgaven 

eller som indtægtsdækkede opgaver ved, at beredskabet indgår kontrakt om opgaveløsningen. 

Kommunerne har mange forskellige organiseringer af denne type serviceopgaver. Det er primært de 

kommuner, der har egen vagtcentral, som udfører serviceopgaver i beredskabets regi. I nogle få andre 

kommuner udfører beredskabet enkelte serviceopgaver.  

De serviceopgaver, som beredskaberne udfører uden for vagtcentralerne, er mange og meget 

forskelligartede; eksempelvis kan nævnes: 

Vagt akutte hændelser v/ 
kommunens ejendomme 

Entreprenørydelser - Oprydning 
mindre spild på vej (ikke 112-
opgaver) 

Drift af brandmateriel, slangevask, 
røgdykkerudstyr 

Håndildslukkerservice Postservice /frankering/makulering Vagt på rådhus / unge 
Levering af mad Post og bud Hjælpemiddeldepot 
Autoværksted Miljøvagt Demens eftersøgning 
Vagt tyverialarmer Kursusvirksomhed, 

uddannelsescenter 
Vagt havnesikring 

Stigeeftersyn Vagt overfaldsalarm Vejvagt sommer 
Følgeskader ejendomme komm. Vagt serverrum Sikringsrådgivning/projektering 
Logistik/transport Brandvagter Moppeservice 
Låseservice Flytteservice Parkeringskontrol 
Vagt/vægterservice Rampeservice Kommuneabonnementsservice 
Vaskeriservice Liggende patienttransport Flådestyring af biler 

 

Beredskabscentrene i Aalborg og Frederikshavn driver en del uddannelsesvirksomhed fra egne 

uddannelsescentre både for beredskabsmedarbejdere og andre, ligesom Falck har sit eget 

uddannelsescenter.  

Beredskabscenter Aalborg løser endvidere serviceopgaver for andre offentlige institutioner i andre dele af 

landet.   

Beredskabernes samlede opgaveportefølje af vagtcentralopgaver og serviceopgaver, som udføres udenfor 

vagtcentralen: 

Brandvagtcentral Brand- og beredskabsopgaver 

Servicevagtcentral Tyverialarmer Tekniske alarmer Telefonvagt 

Elevatoralarmer Sikkerhedsalarmer Tryghedsalarmer 

Overfaldsalarmer Videoovervågning Flådestyring af biler 
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Serviceopgaver 
udført af 
beredskabet udenfor 
vagtcentralen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vagt akutte hændelser 
v/ kommunens 
ejendomme 

Entreprenørydelser - 
Oprydning mindre spild 
på vej (ikke 112-
opgaver) 

Drift af brandmateriel, 
slangevask, røgdykkerudstyr 

Håndildslukkerservice Postservice 
/frankering/makulering 

Vagt på rådhus / unge 

Levering af mad Post og bud Hjælpemiddeldepot 

Autoværksted Miljøvagt Demens eftersøgning 

Vagt tyverialarmer Kursusvirksomhed, 
uddannelsescenter 

Vagt havnesikring 

Stigeeftersyn Vagt overfaldsalarm Vejvagt sommer 

Følgeskader 
ejendomme komm. 

Vagt serverrum Sikringsrådgivning/projektering 

Logistik/transport Brandvagter Moppeservice 

Låseservice Flytteservice Parkeringskontrol 

Vagt/vægterservice Rampeservice Kommuneabonnementsservice 

Vaskeriservice Liggende 
patienttransport 

Flådestyring af biler 

 

Analyse af muligheder 

Analysen af muligheder for fremtidig opgaveløsning og –organisering falder i to dele. Første del handler 

om, hvilke opgaver det fremtidige beredskab kan løse i forhold til vagtcentral og øvrige opgaver. Anden del 

handler om, hvordan opgaveløsningen kan organiseres. 

Opgaver  

Kerneopgaven på vagtcentralområdet er brand- og beredskabsopgaver. Øvrige vagtcentralopgaver på 

vagtcentralen er sammenlignelige med brand- og beredskabsvagtopgaver og kan derfor lægges til den 

samme vagtcentral og løses af det samme personale som en del af opgaveporteføljen. Serviceopgaverne 

udenfor vagtcentralen har en anden karakter og løses af en anden type personale.  

Der er tre alternative muligheder for den fremtidige sammensætning af opgaveporteføljen i relation til 

vagtcentral og øvrige opgaver: 

a) Brand- og beredskabsopgaver  

b) Brand- og beredskabsopgaver kombineret med servicevagtcentralopgaver 

c) Brand- og beredskabsopgaver kombineret med servicevagtcentralopgaver samt serviceopgaver 

udenfor vagtcentralens regi 

 

Alternativ a) er den minimale løsning, som medfører, at nogle kommuner skal finde nye løsninger for så vidt 

angår servicevagtcentralopgaver og øvrige serviceopgaver.  

Alternativ b) giver mulighed for at udnytte vagtcentralpersonalets kapacitet bedre end alternativ a), 

ligesom alle kommuner får mulighed for at få løst øvrige vagtcentralopgaver i beredskabets regi. Nogle 

kommuner skal finde nye løsninger for så vidt angår serviceopgaver udenfor vagtcentralens regi.  
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Alternativ c) giver i tillæg til mulighederne i alternativ b) alle kommuner mulighed for at købe 

serviceydelser, som der kan være en stordriftsfordel i at samle.  

 

Organisering 

Det forudsættes, at 

 beredskabet fremover organiseres i et § 60-selskab 

 brandvagtcentralen organiseres i én enhed 

 brandvagtcentralen kan løse servicevagtcentralopgaver og dermed sikre kapacitetsudnyttelse 

 

Den fremtidige organisering af vagtcentralopgaverne skal sikre, at 

 vagtcentralorganiseringen bidrager til at opnå det besluttede økonomiske rationale på 

beredskabsområdet 

 det samlede rationale ved ændringerne i den operative struktur kan udmøntes  

 

Med disse forudsætninger in mente skal det sikres, at den fremtidige organisering giver mulighed for, at 

offentlige og private aktører kan samarbejde. Det kan være i OPP-form eller i et kontraktligt samarbejde.  

I kraft af opgavens karakter er vagtcentralens geografiske placering uafhængig af den geografiske placering 

af andre dele af beredskabsorganisationen.  

Serviceopgaver udført af beredskabet udenfor vagtcentralregi kan placeres organisatorisk i beredskabets 

klyngestruktur.  

Uanset selskabsorganisationsform skal vedtægterne give mulighed for at tilbyde at løse 

servicevagtcentralopgaver og øvrige serviceopgaver. Det skal afdækkes nærmere, hvordan det håndteres, 

at en række kommuner har mangeårige kontrakter med Falck.  

Mulighederne for et samarbejde med andre myndigheder og organisationer, der driver vagtcentraler, bør 

også undersøges, idet fordele og ulemper beskrives. Det kan for eksempel være et samarbejde med 

regionens AMK-vagtcentral, der håndterer ambulance- og præhospital indsats, og det kan være et 

samarbejde med Vejdirektoratets vintervagtcentral.  

Det skal ligeledes analyseres nærmere, hvordan finansierings- og betalingsmodellen kan konstrueres. 

Modellen skal kunne håndtere flere typer ydelser i en kombination af det obligatoriske – brand- og 

beredskabsvagt – og det individuelt tilkøbte – de øvrige opgaver. Kommunernes aftaler om opgaveløsning 

kan forventes at være meget forskellige med hensyn til opgavesammensætning og omfang. Ved udviklingen 

af finansierings- og betalingsmodellen kan man lade sig inspirere af sammenlignelige selskaber. 

 

Forslag til løsning 

På baggrund af analysen foreslår arbejdsgruppen, at  
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 de fire nuværende vagtcentraler – Aalborg, Frederikshavn, Falck og Thisted – samles i én enhed, 

som udgangspunkt på en fælles adresse, hvor man med anvendelse af nuværende og tilgængelig 

teknologi kan sikre fælles overblik og kommunikation, 

 vagtcentralen i forlængelse heraf kan placeres organisatorisk udenfor § 60-selskabet og drives efter 

kontrakt med dette, idet nuværende entrepriseaftaler løber videre til udløb eller ændres efter 

forhandling, og idet der på sigt kan etableres et OPP, 

 den nye, fælles brandvagtcentral, der dækker alle 11 kommuner, kan tilbyde 

servicevagtcentralopgaver til alle kommuner med henblik på at sikre optimal ressourceudnyttelse, 

 øvrige serviceopgaver udenfor vagtcentralregi kan løses centralt i fællesskabet, i de nye 

beredskabsklynger eller fortsat varetages i hver kommune, samt at  

 der tages kontakt med andre myndigheder med henblik på analyse af muligheder for yderligere 

samarbejde på vagtcentralområdet 
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Bilag 3 – Job- og kravprofil – Beredskabsdirektør for Beredskab Nordjylland    

 

 



 
KKR 

 
Styregruppen 

Kom.dir. i Hjørring (formand), 

Frederikshavn, Hobro, Thisted, 

Aalborg og Vesthimmerland + 

arbejdsgruppeformændene 

 

Sekretariat 
Dorte Woldbye  

Arbejdsgruppe-

formændene 

 

 

Arbejdsgruppe 

Myndighed 
 

Andreas Duus, Hjørring (fmd) 

Brch Per Vedsted, Jammerbugt 

Brch Niels Pedersen, Morsø 

Brch Tommy Rise, Frederikshavn 

Teknisk Chef Jens Chr. Olesen, 

Vesthimmerland 

Vicebrch. Carsten Jacobsen, Aalborg 

 

 

Sekretær Thomas Lomholt  

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppe  

Operativ struktur 
 

Søren Gais Kjeldsen, Aalborg (fmd) 

Brch Søren Funder, Thisted 

Brch Johannes Iversen, Mariagerfjord 

Brch Morten Pihler, Læsø 

Brch Knud Børge Møller, Hjørring 

Tek.dir. Thomas Jepsen, Brønderslev 

Tek.dir. Lars Peter Schou, Rebild 

Statslig beredskabschef, Thisted 

Repr. fra Falck 

Sekretær Lone Brun Olsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppe 

Vagtcentral, øvrige 

opgaver 
 

Christian Roslev, Frederikshavn (fmd)  

Brch Jørgen Pedersen, Aalborg 

Brch Per Vedsted, Jammerbugt  

Repr. fra Falck 

 

 

 

Sekretær  Christina Palmstrøm

  

 

 

 

 

Beredskabsstruktur Nordjylland  

Sekretariat 
Lone Brun Olsen 



 

 

 

  

Beredskabsstruktur Nordjylland 

Samlet datamateriale 
På baggrund af spørgeskema med svar pr. 14. november 2014 

(senest opdateret 23.12.2014) 

 
 



Beredskabsstruktur Nordjylland – Samlet datamateriale 

 
 

2 | S i d e  

 

I forbindelse med arbejdet med ny beredskabsstruktur i Nordjylland aftalte arbejdsgruppeformændene, at alle 3 arbejdsgrupper har brug for data i forbindelse med deres 

drøftelser og analysearbejde. Der blev udarbejdet ét samlet spørgeskema til alle 11 kommuner i Nordjylland, som alle kommuner sendte retur i udfyldt stand den 14. 

november 2014.  

Sammen med spørgeskemaet sendte kommunerne deres Pick-liste.  

I nedenstående datamateriale er oplysningerne opdelt på følgende områder: 

 

Indholdsfortegnelse 
Myndighedsopgaver ............................................................................. 3 

Operative opgaver ................................................................................ 7 

Vagtcentral ......................................................................................... 28 

Øvrige opgaver ................................................................................... 31 

Økonomi ............................................................................................. 34 

Personaleoplysninger ......................................................................... 40 
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Myndighedsopgaver 
 

Myndighedsopgaver  
antal i år 2013 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Adresser, hvor der foretages 
brandsyn  

195 466 - 243 44 245 230 137 310 0 665 1.874 

Objekter, hvor der foretages 
brandsyn 

259 726 470 603 65 351 230 156 557 374 1050 4.841 

Risikovirksomheder 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 10 18 

Lejlighedstilladelser årligt 28 200 40 94 5 20 18 35 81 110 57 688 

Fyrværkerisager (anmeldelser og 

tilladelser i alt)  
32 50 31 30 1 30 16 22 23 29 50 314 

Byggesager efter Tekniske 
Forskrifter  

12 10 2 20 2 10 4 18 16 25 25 144 

Byggesager efter Byggeloven, 
funktionsbaseret brandkrav 
(beregnet/ dimensionering) 

50 3 1 2 10 0 0 20 0 0 125 211 

Byggesager efter Byggeloven, 
funktionsbaseret brandkrav 
(regelsamling) 

385 40 100 12 5 90 475 80 148 35 63 1.433 

Lovmæssig sagsbehandling i øvrigt, 
årligt 

50 15 ? 50 10 ? 2 15 160 5 25 332 

Ikke lovmæssige sager i alt årligt (fx 

koordinering af planlægning) 
50 30 0 100 18 ? 2 10 12 10 50 282 

Højhuse (byggerier, med gulv højere 
end 22 m. over terræn) 

0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 25 31 

Anslået årsværk til 
risikodimensionering af 
redningsberedskabet 

0,1 0,75 1 0 0,1 0,15 0,1 0,5 0,1 0,25 0,50 3,55 

Anslået årsværk til 
beredskabsplanlægning 

0,1 1,5 1 0 0,1 0,15 0,1 0,5 0,1 0,25 1,50 5,3 
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Bemærkninger: 

 

Brønderslev - Byggesager efter Byggeloven, funktionsbaseret brandkrav (beregnet/dimensionering): Tolket efter ”Eksempelsamling 2012” 

Brønderslev - Byggesager efter Byggeloven, funktionsbaseret brandkrav (regelsamling): Tolket efter ”Info om brandteknisk dimensionering” 

Morsø – Adresser, hvor der foretages brandsyn: 159 ud af 230 er gennemført og Objekter, hvor der foretages brandsyn: 159 ud er 230 er gennemført. 
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Beskrivelse af snitfladen eller samarbejde med kommunens byggesagsbehandling og brandtekniske myndighedsopgaver efter 

Beredskabsloven 

Kommune Beskrivelse 

Brønderslev Kommune Jævnlig kontakt og dialog – fælles kontor faciliteter, desuden er én medarbejder beskæftiget ½ tid beredskab og ½ tid 
byggesagsbehandling. 

Frederikshavn Kommune Der er udarbejdet snitfladebeskrivelse, denne kan fremsendes separat. 
 

Hjørring Kommune Team Byg modtager ansøgning fra bygherre, sendes i høring hos os med efterfølgende skrevet svar. Deltager derudover i 
forhåndsdialogen som der er med bygherre (minimum 1 møde pr. sag) 
 

Jammerbugt Kommune Der arbejdes med alle byggesager der er relateret til driftsmæssige forskrifter, og andre bygninger hvor kap. 5 er særligt 
anvendt. Der arbejdes med en indgang til kommunen. Rådgiver/vejleder omkring brandmæssige forhold og deltager i 
dialogmøder med bygherre og dennes rådgiver 
 

Læsø Kommune Foretages af hoc – få sager som aftales mellem byggesagsbehandler og beredskab 
 

Mariagerfjord Kommune Beredskabsafdelingen stiller vilkår som byggesagsbehandler indarbejder i tilladelsen 
 

Morsø Kommune Byggesager efter TF løses af beredskabsafdelingen. Øvrige sager i samarbejde mellem byggekontor og beredskabsafdelingen. 
 

Rebild Kommune Beredskabet modtager alle sager der går ud over BR. Kap 5 
 

Thisted Kommune Ugentlig gennemgås indkomne byggesager af alle myndighedsområder, hvor snitflader afklares. Sager af driftsmæssige 
forskrifter/med aktive brandsikringsanlæg o.l. sendes til udtalelse ved brandmyndigheden. Alt behandles efter TF 
 

Vesthimmerland Kommune Alle byggesager behandles efter TF – beredskab virker som konsulenter såfremt dette måtte ønskes af byggesagsafd. 
 

Aalborg Kommune Der er indgået en aftale om sagsbehandlingen mellem byggemyndighed og beredskabsmyndighed således at 
Beredskabscenter Aalborg udfører sagsbehandlingen af de brandmæssige forhold med undtagelse af de mindre og 
ukomplekse sager. Der er udarbejdet helt fast procedure for omfang og sagsgang. 
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Forebyggelsesopgaver 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Deltagelse i kampagner  Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja  

Udarbejdelse af brand og 
evakueringsinstrukser 

Ja Nej – 
vejledning 
foretages 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Introduktion til ABA-
anlæg 

Ja Nej – 
vejledning 
foretages 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja 

Deltagelse i brand og 
evakueringsøvelser efter 
anmodning 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Eftersyn af brandhaner Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja/FRV Ja 
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Operative opgaver 
Stationsoversigt – udrykningstallene er for år 2013 

Kommune Station Adresse 
Ejer af 
bygningen Frivillig Deltid 

Døgn-
ansat 

Udryknings
forpligtelse  

Udrykning 
m/reduceret 
beredskab 

Udrykning 
m/normalt be-
redskab 

Udryk-
ninger i alt 

Brønderslev Brønderslev Sdr. Omfartsvej Falck 
 

26 
 

1+7 og 1+3 43 56 99 

 
Dronninglund Slotsgade Falck 

 
21 

 
1+7 43 35 78 

           Frederikshavn Frederikshavn H.C. Ørsteds Vej 35 Kommunal 
 

25 
 

1+7 og 1+7 138 64 202 

 
Skagen Kattegatvej 3 Falck 

 
18 

 
1+7 34 34 68 

 
Sæby Aalborgvej 93 Falck 

 
16 

 
1+7 48 28 76 

 
Østervrå Hjørringvej 411 Falck 

 
12 

 
1+3 25 0 25 

 
Aalbæk Skagensvej 65 Falck 

 
13 

 
1+3 25 0 25 

           Hjørring Hirtshals Søndergade 30 Falck 
 

18 
 

1+7 22 23 45 

 
Hjørring Frederikshavnsvej 33 Falck 

 
28 

 
1+7 og 1+5 92 57 149 

 
Løkken Industrivej 19 Falck 

 
18 

 
1+7 22 16 38 

 
Sindal Thorsvej 36 Falck 

 
18 

 
1+7 22 31 53 

           Jammerbugt Brovst Østergade 58 Falck 
 

15 
 

1+5 25 27 52 

 
Fjerritslev Aggersundvej 38 Falck 

 
15 

 
1+5 14 24 38 

 
Pandrup Stormgade 4 Falck 

 
15 

 
1+5 33 35 68 

 
Aabybro Peter Løths Vej 4 Falck 

 
14 

 
1+5 24 25 49 

           Læsø Læsø Byrum Hovedgade 10 Falck 
 

18 
 

1+5 0 17 17 

           Mariager  Als Vestvejen 2  Kommunal 
 

15 
 

1+3 29 
 

29 

 
Arden Thoruphedevej 1 Falck 

 
16 

 
1+7 71 

 
71 

 
Hadsund Fabriksvej 2 Falck 

 
24 

 
1+7 83 

 
83 

 
Hobro Fynsvej 4 Falck 

 
22 

 
1+7 122 

 
122 

 
Mariager Ny Havnevej 5B Kommunal 

 
13 

 
1+3 39 

 
39 
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Kommune Station Adresse 
Ejer af 
bygningen Frivillig Deltid 

Døgn-
ansat 

Udryknings
forpligtelse  

Udrykning 
m/reduceret 
beredskab 

Udrykning 
m/normalt be-
redskab 

Udryk-
ninger i alt 

           Morsø Nykøbing Mors Ringvejen 61 Falck 
 

27 
 

1+5 og 1+3 52 80 132 

           Rebild Støvring Vestre Primærevej 9 Falck 
 

18 
 

1+5 18 40 58 

 
Terndrup Mølledamsvej 8 Falck 

 
17 

 
1+5 15 31 46 

 
(anden kommune) Aars Falck 

   
1+6 2 4 6 

 
(anden kommune) Arden Falck 

   
1+7 4 20 24 

 
(anden kommune) Hobro Falck 

   
1+7 0 3 3 

           Thisted Frøstrup  Håndværkervej  Kommunal 
 

10 
 

1+3 20 0 20 

 
Hanstholm Glaspustervej 2 Kommunal 

 
16 

 
1+5 12 14 26 

 
Hurup Industrivej 14 Falck 

 
17 

 
1+5 35 48 83 

 
Thisted Vegendalvej 14 Kommunal 

 
30 

 
1+5 83 76 159 

           Vesthimmerland Farsø Holmevej 19 Kommunal 
 

15 
 

1+6 38 46 84 

 
Frivillige Nord Vindblæsvej 67B Falck 48 

   
0 35 35 

 
Frivillige Syd Markedsvej 13 Falck 8 

   
0 7 7 

 
Løgstør Danmarksvej 20 Falck 

 
17 

 
1+6 35 55 90 

 
Aalestrup Vestergade 101 Falck 

 
15 

 
1+6 0 40 40 

 
Aars Markedsvej 13 Falck 

 
19 

 
1+6 27 53 80 

           Aalborg Hals Bygmestervej 2 Falck 
 

15 
 

1+5 19 23 42 

 
Mou Vester Fjord vej 8 Falck 

 
12 

 
1+3 34 13 47 

 
Nibe Søndergade 47 Kommunal 

 
19 

 
1+5 20 16 36 

 Aalborg Thomas Boss Gade 6 Kommunal  24 36 1+5+2, 1+5 
og 1+5 

610 268 878 
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Kommune Station Adresse 
Ejer af 
bygningen Frivillig Deltid 

Døgn-
ansat Udrykningsforpligtelse  

Udryk-
ninger i alt 

Staten 
Beredskabs-
styrelsen Thisted Simons Bakke 25 

Bered-
skabs-
styrlsen 

32 befalingsmænd samt 75 
værnepligtige 
Desuden tilknyttet 40 frivillige, 
der er uddannede brandmænd 
samt 15 befalingsmænd af 
reserven med forskellige 
operative kompetencer 

3 BM+12 VPL (genetableres straks efter afgang 

med nyt vagthold) 

Beredskabsstyrelsens operative kapacitet 
sikrer, at der kan ydes støtte med min. 180 
mand (VPL+BM) i op til 30 dage kontinuerligt, 
uden at kompromittere normal 
udrykningsvagt eller uddannelsesforløb.  
Dette sikres bl.a. ved tidsforskudt indkaldelse 
af værnepligtige landet over samt 
modulbaseret ensrettet uddannelsesforløb. 100 
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Oplysninger om antal udrykninger fordelt på typer af operative opgaver år 2013 

Operative opgaver Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted ** 
Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Antal stationer 2 5 4 4 1 5 1 2 4 6 4 38 

             

 Antal Frivillige          56  56 

 Antal Deltidsansatte 47 84 82 59 17 90 27 35 73 66 70 650 

 Antal Døgnansat           36 36 

             

Udrykninger i alt 177 396 285 207 17 339 132 137 288 336 1.003 3.317 

             

 Brand 115 180 156 123 12 164 80 94 135 187 418 1.664 

 Redning 14 27 25 26 1 53 6 26 34 45 133 390 

 Miljø  16 41 9 20 1 43 14 7 36 32 107 326 

 Diverse 3 0 0 0 1 17 9 10 3 0 12 55 

 ABA reellle 0 14 6 0 0 7 2 0 0 6 9 44 

 ABA blinde 29 134 89 34 2 55 21 0 78 66 324 832 

 177 396 285 203 17 339 132 137 286 336 1003 3.311 

             

ISL alene  26 55 33 0 0  10 16 12 0 152 

             
Udrykninger med 
deltagele af ISL 

126 383 240 216 17 339 132 137 250 294 339 2.478 

Udrykninger uden 
deltagelse af ISL 

51 20 100 0 0 0 0 0 36 0 715 922 

 177 403 340 216 17 344 132 137 286 294 1.054 3.400 
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Bemærkninger:  

Generelt: Der er ikke overensstemmelse med udrykninger i alt og fordelingen pr. type, hvilket bl.a. kan skyldes at en hændelse har medført udrykninger fra to stationer.  

**Vesthimmerland har to stationer som udelukkende er bemandet med frivillige. 

 

Udrykninger Beredskabsstyrelsen – år 2013 

Beredskabsstyrelsen  

Brand 37 

Redning 22 

Miljø 9 

Diverse 32 

I alt  100 
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Øvrige oplysninger om operative opgaver 

Entrepriser / 
samarbejder 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Entrepriseaftale 
med Falck 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja Ja Ja 

Aftalen udløber 31.12.2019 31.12.2015 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2014 31.12.2017 31.12.2022 31.12.2019 31.12.2017 

Aftalen omfatter: Brandsluk-
ning & 

Redning samt 
Vagtcentral-

ydelser 

Operativt 
beredskabs, 
(minus ISL, 
Vagtcentral 

og biler) 

Operativt 
beredskab 
(minus ISL) 
Vagtcentral 

speciale-
beredskaber 

Drift af 4 
stationer, 

drift af 
køretøjer/bå

de & 
mandskab jf. 

risikodim. 
Drift af SINE 

& vagtcentral 
indeholdt 

abonnements 
fri aftale for 
kommunes 

bygninger ift. 
ABA 

Drift af 
køretøjer, 
mandskab 

materiel samt 
udd. ISL vagt 
adm. af SINE 

og eftersyn af 
brandhane 

Brandsluk-
ning m.v. i 

kommunen 
herunder 

Vagtcentral 

2 sluk-
ningstog & 

båd-
beredskab 

Ny kontrakt 
fra 2015 skal 

indeholde 
HSE m/2 

pers. til 41% 
af alle udkald 

Brand & 
Rednings-
opg. i hele 

kommunen – 
løsning 1 

hvor opgaver 
Nord for 

Haverslev 
udføres mens 

resten af 
nabokom-

muner 

 Opgaver i 
henhold til 

bered-
skabsloven 
og komm. 

Risiko-
baserede 
dimensio-

nering 

Aftalen 
omhandler 

lokal 
stationerne i 
Hals og Mou 
samt dykker 

aftale 

Samarbejds-
aftaler med 
andre kommuner 

Ja Ja Ja - Ja Ja Ja – Thisted  Ja  ja Ja Ja  
 

Aftalen udløber. Til opsigelse 3 mdr. 
opsigelse 

Ingen - Ingen 1 årige 
aftaler 

2017 31.12.2017 Dec. 2016 31.12.2019 31.12.2015 

Aftalen omfatter: Frederiks-
havn, gen-
sidig sluk-

ningshjælp 

Brønderslev, 
gensidig 

sluknings-
hjælp 

Se * - Gensidig 
sluknings-
hjælp med 
Frederiks-

havn 

 Vederlagsfri 
gensidig 

aftale ISL og 
assistance 

Højderedning 
Mariagerfjord 

& Bådbe-
redskab 
Aalborg 

Honorar fri 
ass. Hele 

døgnet og ISL 
ass. 

Se ** Rebild 
Samarbejds-
aftale vedr. 

varetagelse af 
deres bered-

skabs 
afdeling 
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Bemærkninger: 

*Hjørring: Slukningsaftale med Jammerbugt Kommune hvor Falck Løkken rykker vederlagsfrit ud i det nordligste hjørne af kommunen. Bådudrykninger på den nordligste 

del af stranden i Jammerbugt kommune (vederlagsfrit). Slukningsaftale med Frederikshavn kommune, hvor beredskaberne i Albæk, Frederikshavn og Øster Vrå rykker ind i 

Hjørring - årlig betaling 200.000 kr.  Gensidig vederlagsfri assistanceaftale med alle nordjyske kommuner udover de konkrete aftaler beskrevet tidligere. 

**Vesthimmerland: Aftalen er indeholdt i entrepriseaftalen med Falck punkt 3.4, Station Aars dækker den del af Rebild kommune, der udgør det tidligere Nørager 

Kommune med Ca. 3100 indbyggere, Desuden er det aftalt at Station Aalestrup dækker Hvilsom området. En del af Mariagerfjord kommune, der tidligere var en del af 

Aalestrup kommune. 

Beredskabsstyrelsen: 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland løser, med henvisning til primært Beredskabslovens § 8, en række opgaver for myndigheder fra andre sektorer i den offentlige forvaltning 

– myndigheder der måske ikke normalt forbindes med redningsberedskabet. Disse omfatter bl.a. opgaver, der dækker behov i det veterinære beredskab under 

Fødevarestyrelsen, støtte til Politiet, støtte til Skat, støtte til Sundhedsstyrelsen, støtte til Bane Danmark mfl. Rammerne er fastlagt i en række samarbejdsaftaler imellem 

Beredskabsstyrelsen og den enkelte myndighed. 

Beredskabsstyrelsen har aftalte med RB i Hjørring Kommune, om bistand ved fremføring og indsættelse af Himonsa belysningsaggregat og højtrykskompressor. Hjørring 

Kommune har indgået en låneaftale med Beredskabsstyrelsen i 2014 om lån af de 2 aggregater. Bistanden ydes lokalt af frivillige, der er tilknyttet Beredskabsstyrelsen 

Nordjylland – ”Frivilligenhed Hjørring, Beredskabsstyrelsen Nordjylland” Aftalen udløber 31.12.2014. 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland forventer efter aftalens udløb at kunne tilbyde denne kapacitet i form af højtrykskompressor og belysningsaggregat med de frivillige 

tilknyttet Beredskabsstyrelsen Nordjylland, men placeret i Hjørring. 
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Operative opgaver 
antal i år 2013 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Assistancer til anden 
kommune (2009-2013)  

9 31 5 6 0 25 2 9 24 9 6 126 

Assistance fra 
Beredskabsstyrelsen 
(2009-2013) 

15 10 12 17 0 5 63 20 68 40 2 252 

Udrykninger med 
deltagele af ISL 

126 383 240 216 17 344 132 137 250 294 339 2.478 

Udrykninger uden 
deltagelse af ISL 

51 20 100 0 0 0 0 0 36 0 715 922 

Båd Beredskab 0 10 13 1 0 22 17 2 32 14 91 202 

Dykkerberedskab 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 15 17 

Højderedning 0 10 3 0 0 3 2 2 0 4 20 44 

Kemikalieberedskaber, 
der strækker sig udover 
det tidl. ”trin1” 
beredskab 

0 10 6 4 0 - 2 0 14 2 25 43 

Dybderedning         1   1 

Hjørring - Assistance fra Beredskabsstyrelsen: Skøn 
Frederikshavn - Assistance fra Beredskabsstyrelsen, Højderedning, Kemikalieberedskab : alle <10 
 

Der er usikkerhed i forhold til om tallene indeholder 1. udrykning til nabokommune iflg. Samarbejdsaftale vedrørende Frederikshavn, Mariagerfjord samt Thisted. 
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Beredskabsstyrelsen 

Operative opgaver ved Beredskabsstyrelsen i Thisted. 

 Antal 

Assistance fra BRSNJ til kommuner i regionen (i perioden 2009-2013) 432 

 (31.000 timer) 

Assistance fra BRSNJ til kommuner uden for regionen (i perioden 2009-2013) 56 

 (9.800 timer) 

Antal udrykninger for nogle udvalgte kapaciteter (i perioden 2009-2013)  

Fyldning af trykflasker, HTKPR 20 

Redningskran (såvel redningsopgaver som bistand ved slukningsopgaver) 73 

USAR, Afstivning/afdækning  26 

Kemikalieindsatser  10 

Sneberedskab 62 

Oversvømmelser/lænsning 33 
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Beredskabsstyrelsen har ikke oplistet specialkøretøjer og materielkapaciteter, men vist indsatsområder og indsatstyper i nedenstående oversigt. 

Indsatsområde Indsatstype Station 

Redning med bl.a. 
USAR / Urban Search 
And Rescue, jf. 
INSARAG. 

Afstivning (Kl. 1,2 og 3) 
Afdækning 
Gennembrydning, svær 
Eftersøgning, herunder bl.a.: 

- Seismologisk lytteudstyr 
- Optisk søgekamera med tovejs-kommunikation 
- Inspektionskameraer 
- Redningshunde 

Eftersøgning og afsøgning i lavt Rebunderstøttet arbejde  
herunder: 

- Højderedning og brøndredning 
- Avanceret faldsikring 
- Udfrielse i højden 
- mv. 

Lænseopgaver 
Belysningsopgaver 
Redningskran opgaver 
Nødstrømsforsyning mv… 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland  

Miljø Kemikalieindsats – komplet med bl.a.: 
- Redning 
- Standsning af spild 
- Sporing/måling 
- Afdækning/opsamling 
- Sikring/indl. sanering 
- mv. 

Kemikaliedykkere 
Dekontaminering og rensning 
af materiel og personel 
Udvidet stof identifikation herunder måling af 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland  
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Indsatsområde Indsatstype Station 
- Gasser 
- Væsker 
- Nuklear stråling 
- Faste stoffer – (HAZMAT) 

mv… 

 
 
 
Beredskabsstyrelsen Midtjylland  

Brand Vandtransport over lange afstande 
Fyldning af RD-flasker 
Slukningskapacitet, herunder terrængående 
slukningskapaciteter 
Opstilling af vandreservoir 
 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland  

Diverse Kommunikations og ledelsesstøtte 
Støtte til særlige beredskaber 

- FVST 
- SST 
- SKAT 
- Bane DK 
- Politi 
- m.fl. 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland  
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Frivillige Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Antal frivillige 15 70 - 25 - 50 - - - 56 93 

Udrykninger med 
deltagelse af frivillige 
(2009-2013) 

0 75-100 - 6 - 40 -   120 Ca. 20 

Opgaver            
Ferieafløser  X        X  

Større indsatser  X    X    X X 

Drift af & samarbejde vedr. 
ungdoms-brandkorps 

X          X 

Forplejning  X  X      X X 

Pumpe og dige beredskab 
(stormflod) 

 X  X  X    X X 

Førstehjælp  X  X      X X 

Forureningsbekæmpelse      X    X X 

Højde/dybde redning      X    X X 

Opstilling af lys  X    X    X X 

Store arrangementer i 
kommunen 

 X         X 

Båd beredskabet, kyst og sø          X  

Luft, HT- kompressor, 
opstilling og drift. 

         X  

Storm opgaver  X    X    X X 

Brandhane eftersyn      X    X  

Eftersyn af rednings-poster      X    X  

Undervisningsopgaver ved 
Forplejning/Indsats/U-Brand 

         X X 

Affugtningsopgaver          X  

Assistance hjemmeplejen      X    X  

Nødstrømsforsyning      X    X  

Sne beredskab  X    X    X X 

IS redning          X  

Brandvagter          X  

Efterslukningsopgaver  X        X  
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Frivillige Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Indkvarteringsopgaver  X        X X 

Store slangeudlægninger          X  

Assistance Vandforsyning          X X 

 
 

Beredskabsstyrelsen 

Frivillige antal 

Udrykninger med deltagelse af frivillige (i perioden 2009-2013) 133 

Oplistning af opgaver, hvor kapaciteten af frivillige inddrages: 

- Opsætning af lys, opsætning af HTKPR, lænseopgaver, brandslukning, 

- Kranfører, snerydning, opstilling af KST, levering af nødstrøm mv. 
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Ungdoms-
brandkorps 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Har kommunen et 
ungdomsbrandkorps 
 

Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Organisering Samarb. 
m/Falck & 

Bered-
skabsfor-
bundet 
kreds 

Brønders-
lev 

 Valgfags-
tilbud for 

10. klasser 
i Hjørring 
kommune 

  Valgfags-
tilbud for 

10. klasser 
i Mariager-

fjord 
kommune 

  Deltids-
ansatte 
brand-
mænd 

underviser 

Sam-
arbejde 
m/ung-

domsskole 
og de FRV 

Organise-
ret gen-

nem Ope-
rativ afd. 
& sam-
arbejde 
m/ Aal-

borg Ung-
domsskole 
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Køretøjer pr. type og kommune 

Type 
Brøn-

derslev 
Frederiks-

havn Hjørring Læsø 
Mariager-

fjord Morsø Rebild Thisted 
Vesthim-
merland Aalborg 

Jammer-
bugt I alt 

ATW 
         

1 
 

1 

Automobilsprøjte 3 3 5 1 4 1 2 2 5 7 2 35 

Bus 
    

1 
   

2 1 1 5 

Båd 
  

1 
 

1 1 
 

1 2 2 1 9 

Chefvogn 
         

1 
 

1 

Drejestige 1 1 1 
    

1 
 

1 
 

5 

Dykkervogn 
         

1 
 

1 

Forureningskøretøj 
         

1 
 

1 

Hjælpe/støtte Køretøj 2 3 2 
 

6 2 2 3 4 16 1 41 

HSE 
  

2 
    

2 2 
  

6 

Indsatslederbil 2 2 2 
 

2 2 2 3 2 2 2 16 

Kombilift 1 1 1 
 

1 1 
  

2 
 

1 8 

Kontorbil 
 

3 
  

1 
 

1 
 

4 5 1 14 

Miljøkøretøj 1 1 1 
        

3 

Redningsvogn 
 

1 1 
 

1 
   

1 1 
 

5 

Skiltevogn 
        

1 
  

1 

Slangetender 
 

1 1 1 1 
 

1 
    

5 

Tanksprøjte 
 

3 
  

1 1 
 

3 
  

2 10 

Vandtankvogn 3 4 4 1 3 1 2 5 6 5 4 38 

Hovedtotal 13 23 21 3 21 9 10 20 31 44 15 210 
 

Vesthimmerland Kommunes liste med køretøjer indeholder også andet materielt, som ikke er taget med i de øvrige kommuner. 
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Køretøjer pr. kommune og station 

Kommune Station Type Antal af Type 

Brønderslev Brønderslev Automobilsprøjte 2 

  
Drejestige 1 

  
Indsatslederbil 2 

  
Miljøkøretøj 1 

  
Vandtankvogn 2 

 
Dronninglund Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
Kombilift 1 

  
Vandtankvogn 1 

Frederikshavn Frederikshavn Automobilsprøjte 2 

  
Drejestige 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 3 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kontorbil 3 

  
Miljøkøretøj 1 

  
Redningsvogn 1 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 2 

 
Skagen Kombilift 1 

  
Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Sæby Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Østervrå Tanksprøjte 1 

 
Aalbæk Automobilsprøjte 1 

Hjørring Hirtshals Automobilsprøjte 1 

  
Kombilift 1 
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Kommune Station Type Antal af Type 

  
Miljøkøretøj 1 

 
Hjørring Automobilsprøjte 2 

  
Drejestige 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
HSE 1 

  
Indsatslederbil 2 

  
Redningsvogn 1 

  
Vandtankvogn 2 

 
Løkken Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
HSE 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Sindal Automobilsprøjte 1 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 1 

Jammerbugt Pandrup Bus 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kontorbil 1 

  
Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Brovst Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
Kombilift 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Fjerritslev Automobilsprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Aabybro Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 
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Kommune Station Type Antal af Type 

Læsø Læsø Automobilsprøjte 1 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 1 

Mariagerfjord Als Tanksprøjte 1 

 
Arden Automobilsprøjte 1 

  
Redningsvogn 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Hadsund Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 3 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Hobro Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 4 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kombilift 1 

  
Kontorbil 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Mariager Automobilsprøjte 1 

Morsø Nykøbing Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kombilift 1 

  
Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

Rebild Støvring Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Indsatslederbil 2 
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Kommune Station Type Antal af Type 

  
Kontorbil 1 

 
  

Vandtankvogn 1 

 
Terndrup Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Slangetender 1 

  
Vandtankvogn 1 

Thisted Frøstrup Tanksprøjte 1 

 
Hanstholm Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Hurup Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
HSE 1 

  
Tanksprøjte 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Thisted Automobilsprøjte 2 

  
Båd 1 

  
Drejestige 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
HSE 1 

  
Indsatslederbil 3 

  
Vandtankvogn 3 

Vesthimmerland Farsø Automobilsprøjte 1 

  
Redningsvogn 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Løgstør Automobilsprøjte 1 

  
HSE 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Nord Indsatslederbil 1 

 
Syd Indsatslederbil 1 

  
Kontorbil 2 
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Kommune Station Type Antal af Type 

 
Vindblæsvej Automobilsprøjte 1 

  
Bus 1 

  
Båd 2 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
Kombilift 1 

  
Kontorbil 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Aalestrup Automobilsprøjte 1 

  
HSE 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Aars Automobilsprøjte 1 

  
Bus 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 2 

  
Kombilift 1 

  
Kontorbil 1 

  
Vandtankvogn 2 

Aalborg Hals Automobilsprøjte 1 

  
Båd 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Mou Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

 
Nibe Automobilsprøjte 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 1 

  
Vandtankvogn 1 

 
Aalborg ATW 1 

  
Automobilsprøjte 4 

  
Bus 1 

  
Båd 1 
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Kommune Station Type Antal af Type 

  
Chefvogn 1 

  
Drejestige 1 

  
Dykkervogn 1 

  
Forureningskøretøj 1 

  
Hjælpe/støtte køretøj 13 

  
Indsatslederbil 2 

  
Kontorbil 5 

  
Redningsvogn 1 

  
Vandtankvogn 3 

Hovedtotal 
  

210 
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Vagtcentral  
 

Vagtcentral 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Egen vagtcentral eller købes 
ydelsen 

Købes 
v/Falck 

Egen Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Købes 
v/Falck 

Begge Købes 
v/Falck 

Egen  

Kontraktperioden 31.12.19  31.12.20 31.12.21 31.12.21 31.12.21 01.01.15 31.12.17  31.12.19 - 
Hvor stor en del af vagtcentra-
lens opgaver er redningsbered-
skabs-opgaver i %. (ca.) 

? 5-6% 100% ? 100% ? - 100% 80% ? 25% 

Antal tilsluttede ABA anlæg 43 125 Ca. 150 37 3 64 25 24 76 67 450 

Tilgår tilslutningsbidraget 
for ABA anlæg kommunen? 

Nej Ja Nej Nej – men 
skal frem-
adrettet 

Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Tilgår årligt abonnements-
bidrag kommunen? 

Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Betaler kommunens egne 
bygninger ABA 
abonnement? 

Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Tilgår betaling for blinde 
alarmer kommunen? 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Beskrivelse af valg af 
styringsværktøj til be-
redskabsplanlægning og 
krisestyring 

Intet C3, styres af 
en fælles 

kommunal 
planlæger, 
forankret i 
vagtcen-

tralen 

C3 C3 Vejlednin
g fra BRS 

Secure 
Aware 

Word 
dokument 

Ingen Word og 
excel 

Excel C3 

Er kommuneabonnementet 
i redningsberedskabets regi 
eller i entreprise 

Entreprise Entreprise 
Koordineres 
af vagtcen-

tralen 

Entreprise Entreprise Entreprise  Entreprise Entreprise Nej Entreprise Rednings-
beredskab 
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Beredskabsstyrelsen Nordjylland har vagtcentral for eget beredskab og tillige et operationsrum til støtte for centrets større indsatser. Centret tilbyder disse kapaciteter til såvel daglig 

operativ ledelsesstøtte som ledelsesstøtte på et skadested.  
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Oplistning af vagtcentralopgaver udover 112 opgaver antal kommune eller andre kunder 

Opgaver 
 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim
merland 

Aalborg I alt 

Tyverialarmer - 65 / 0       20  450-600/ 
10-30 

 

Elevatoralarmer - 1 / 0       0  166/5  

ABA alarmer - 19 / 106  37 3  11/14  40/36  450/105  

Tekniske alarmer - 22 / 0       2  65/10  

Sikkerhedsalarmer - 1 / 9       0  -  

Tryghedsalarmer - 865 / 0       5  10  

Telefonvagt - 5 / 5 X        0/1  

Flådestyring antal 
biler 

- 50 / 0         60/0  

Videoovervågning  130 / 0         250/5  

Overfaldsalarmer  23 / 0         44/1  

Tallene er vist med egne kommunale kunder / andre kunder. 
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Øvrige opgaver 
Der er lavet en oplistninger af serviceopgaver eller andre typer af opgaver som typisk udføres af beredskabet for andre forvaltninger i kommunen. Først er nævnt om der 

er talen om en bevilling eller kontrakt. Ved bevilling forstås, at beredskabet har fået en bevilling af byrådet til udførelse af opgaven eller der er tale om indtægter fra en 

aftalt kontrakt med ydelsesmodtageren. Herefter er nævnt som der er tale om interne kunder i kommunen eller eksterne kunder. 

Øvrige Opgaver 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Autoværksted - Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

  -    Intern  Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Håndildslukkerservice - Kontrakt  
Intern 

 X -  Indtægt/ 
kommunal 

 Intern  Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Entreprenørydelser - 
Oprydning mindre spild på vej 
(ikke 112-opgaver) 

- Kontrakt 
Ekstern 

 

  -  Indtægt/ 
kommunal 

 Intern/ 
Ekstern 

 Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vagt på rådhus / unge - Bevilling/kon
trakt 

Intern 

  -    Låsning 
Intern 

 Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Levring af mad - Kontrakt 
Intern 

  -       

Post og bud (logistik 
transport) 

- Bevilling 
Intern 

  -      Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Hjælpemiddeldepot - Kontrakt 
Intern 

  -      Transport 
Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Stigeeftersyn - Kontrakt 
Intern 

  -       

Miljøvagt - Uden 
indtægt 

  -  Løses uden 
indtægt 

 Intern  Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Drift af brandmateriel, 
slangevask, røgdykkerudstyr 

- Aftale 
Intern/ 
Ekstern 

  -  -  Intern/ 
Ekstern 

 Kontrakt/Be
villing 

Intern (B) / 
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Øvrige Opgaver 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

ekstern 

Kursusvirksomhed 
Uddannelsescenter 

 Aftale intern 
/ kontrakt 

ekstern 

 X -  Indtægt    Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Demens eftersøgning  Udkald/time
afregning 

   7.553 kr. 
indtægt 
Bevilling 

     

Vagt tyverialarmer  Udkald/time
afregning 

    Udkalds 
godtgørelse 

/Intern  

   Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vagt overfaldsalarm  Udkald/time
afregning 

    Udkalds 
godtgørelse 

/Intern 

   Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vagt havnesikring       Udkalds 
godtgørelse 

/Intern 

    

Vagt akutte hændelser v/ 
kommunens ejendomme 

 Udkald/time
afregning 

    Udkalds 
godtgørelse 

/Intern 

   Kontrakt 
Intern 

Vagt serverrum       Udkalds 
godtgørelse 

/Intern 

   Kontrakt 
Intern 

Vejvagt sommer         Intern 
 

  

Følgeskader ejendomme 
komm. 

 Udkald/time
afregning 

      Intern  Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Sikringsrådgivning/projekteri
ng 

 Efter aftale         Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Flytteservice  Udkald/time
afregning 

        Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Moppeservice           Kontrakt 
Intern  
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Øvrige Opgaver 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg 

Låseservice           Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Postservice /frankering/ 
makulering 

 Bevilling         Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Parkeringskontrol           Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vagt/vægterservice  Kontrakt/Ud
kald/timeafr

egning 

        Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Rampeservice  Udkald/time
afregning 

        Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Kommuneabonnement 
service 

          Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Vaskeriservice           Kontrakt 
Intern / 
ekstern 

Liggende patienttransport           Kontrakt/ 
Ekstern 

Bevilling(udgift) eller kontrakt (indtægt) - intern kommunal eller ekstern ydelsesmodtager 
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Økonomi 
 

 Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Budget 2015             

Driftsudgifter 6.409.013 10.653.019 14.956.000 8.334.000 1.889.000 11.171.000 4.708.500 6.060.500 9.889.718 10.100.000 147.497.000 231.667.750 

Driftsindtægter -216.134 -1.359.238    -385.000 -524.500  -1.226.124 -88.000 -110.330.000 -114.128.996 

Heraf lønudgifter i alt 1.398.643 3.301.220 4.100.000 1.613.000 110.000 2.478.000 1.150.000 942.500 4.775.291 2.147.967 61.154.000 83.170.621 

Nettoudgift 6.192.879 9.293.781 14.956.000 8.334.000 1.889.000 10.786.000 4.184.000 6.060.500 8.663.594 10.012.000 37.167.000 117.538.754 

Budget 2014             

Driftsudgifter 5.983.011 11.569.078  15.178.000 8.637.000 1.837.864 11.381.000 4.680.000 6.060.500 10.775.294 10.760.000 150.537.000 237.398.747 

Driftsindtægter -212.458 -1.359.238    -379.000 -500.000  -1.204.100 -93.000 -110.330.000 -114.077.796 

Heraf lønudgifter i alt 1.368.705 4.874.320 4.000.000 1.583.000 115.000 2.794.000 1.130.000 942.500 4.952.500 2.365.000 61.154.000 85.279.025 

Nettoudgift 5.770.553 10.209.820 15.178.000 8.637.000 1.837.864 11.002.000 4.180.000 6.060.500 9.571.194 10.667.000 40.207.000 123.320.951 

Regnskab 2013             

Driftsudgifter 6.291.932 11.346.682 15.640.000 9.323.000 1.803.000 10.988.505 4.735.500 6.090.800 10.944.993 10.540.000 144.783.000 232.487.412 

Driftsindtægter -177.550 -1.367.458    -789.282 -514.090  -2.295.449 -1.043.000 -101.834.000 -108.020.829 

Heraf lønudgifter i alt 1.364.573 4.528.243 3.900.000 2.004.264 100.000 2.665.928 1.120.000 938.500 4.206.695 2.300.000 61.357.000 84.485.203 

Nettoudgift 6.114.382 9.979.224 15.640.000 9.323.000 1.803.000 10.199.223 4.221.410 6.090.800 8.649.544 9.497.000 42.949.000 124.466.583 

Anlæg             

Budget 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000 2.400.000  

Budget 2014 120.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 140.000 

Regnskab 2013 0 819.165 0 0 0 0 0 0 0 0 5.831.000  6.650.165 

Nettoudgift pr. indbygger             

Budget 2015 174 153  229 217 1.045 256 199 210 196 267 181 213 

Budget 2014 162 168 232 225 1.017 261 199 210 216 285 195 226 

Regnskab 2013 172 165 239 243 997 242 201 212 196 253 209 225 
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Bemærkninger: 

Læsø: Anlæg 2014 - anslået – betalt via teknisk forvaltnings almindelige drift 

Aalborg: Budget 2015. Der er givet en rammebevilling - uddelingen af rammen er ikke afklaret pt. Derfor forholdsmæssigt fordelt som i 2014 
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I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 mellem KL og Regeringen er aftalt at det kommunale bloktilskud (DUT) nedreduceres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. og 

frem. Herudover er regningen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem (moderniseringsaftalen). 

Nedenstående oversigt viser de budgetbeløb kommuner har reduceret deres budgetter med på de to ovennævnte områder i henholdsvis 2015 og 2016. 

 Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

DUT - strukturændring             

Budget 2015  0 548.500 639.000 333.000 0 370.000 0 0 400.000 328.000 1.750.000 4.368.500 

Budget 2016 0 822.750 958.500 500.000  555.000 300.000 0  513.000 2.625.000 6.274.250 

Moderniseringsaftalen             

Budget 2015 310.000 0 1.278.000 667.000  0  0  0 1.500.000 3.755.000 

Budget 2016 465.000 0 1.278.000 667.000  0  0  0 1.500.000 3.910.000 

Bemærkninger: 

Mariagerfjord: Moderniseringsaftalen er pt. ikke lagt ind med en besparelse på 734.272 kr. i budgettet.  

Brønderslev: Moderniseringspuljen - Ej udmøntet. 

Læsø: Andel af DUT og moderniseringsaftalen - opgøres ikke. 
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Nettoudgiftsoversigt 

Regnskab 2013 Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Nettoudgift i alt 6.114.382 16.379.273 15.640.000 9.323.000 1.803.000 10.199.223 4.221.410 6.090.800 8.649.544 9.497.000 42.949.000 130.866.632 

             

Nettoudgift til 
entrepriseberedskab 5.100.000  5.398.594 9.800.000 6.352.031 1.703.988 7.556.448 2.988.297 4.851.900 3.746.000 6.958.240 3.691.000 58.146.498 

Nettoudgift for 
kommunen til øvrige 
beredskabsopgaver  2.134 4.580.630 0 0 0 0 1.233.113 1.208.600 4.905.544 2.538.760 52.758.000 67.226.781 

Øvrige netto udgifter  
(ikke beredskabsmæssige 
opgaver) 0 6.400.049 0 624.000  0 0 500.000 0 0 0 -13.500.000 -5.975.951 

Nettoudgift i alt 5.102.134 16.379.273 9.800.000 6.976.031 1.703.988 7.556.448 4.721.410 6.060.500 8.651.544 9.497.000 42.949.000 123.254.965 

 

Bemærkninger: 

Thisted - 3.746.000 Kr. (kontraktbeløb), og 4.905.544 Kr. (Heraf er henlagt 630.000 kr. til indkøb af automobildrejestige i 2015) 
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De økonomiske oplysninger omkring beredskaberne er nødvendigvis ikke sammenlignelige, idet kontering af udgifterne er forskellige fra kommune til kommune. Dette er 

undersøgt via oplysninger om udgiftsområder, som er indeholdt i beredskabets område og med hvilken udgift i 2013. 

Regnskab 2013 Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Brandhaner 
/vandforsyning  10.000 39.750 350.000 50.000 20.000 186.565 5.000 0 30.000 88.000 1.141.000 1.920.315 

Udgifter til administra-
tion incl. It-udgifter 0 320.000  0 0 0 434.018 0 315.000 157.000 118.000 7.529.000 9.878.581 

Udgifter til vagtcentral  501.148       364.000 62.000 20.700 3.901.000 9.437.830 

Huslejeudgifter til 
bygninger      50.000 0  85.000 19.500 3.384.000  

Drift og vedligeholdelse 
af bygninger  301.029    238.525 100.000  200.000 135.000 3.244.000 4.218.554 

Tjenestemandspensionsf
orpligtigelser           360.000 360.000 

Udgifter Frivillige  93.914  50.000  111.664    150.000 560.000 965.578 

Specialberedskaber:             

Bådberedskab       54.500  10.000 97.500 70.000 232.000 

Dykkerberedskab           828.000 828.000 

Leasing  761.885  439.449        1.201.334 

 

Bemærkninger: 

Frederikshavn: Vagtcentral – OMK til vagtcentral angives som B&R andel/direkte OMK. Da det er FRH kommunes vagtcentral. 

Brønderslev: vagtcentral – kendes ikke. 

Hjørring: Administrationsudgifter er indeholdt i beredskabsudgifterne, men pris kendes ikke 

Hjørring : Båd- og dykkerberedskabet er indregnet i kontrakten med Falck. 

Jammerbrugt: Bådberedskabet indregnet i kontrakten med Falck. 
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Mariagerfjord: Vagtcentral - JA + en ikke uspecificeret del af kommuneabonnementet 

Morsø: Vagtcentral - JA indeholdt i Falck kontrakt. 

Rebild: Administrationsudgifter er et skøn. 

Rebild: Vagtcentral udgifter er et skøn. Del af entreprisen med Falck. 

Rebild: Huslejeudgifter – delvist – ja til stationer nej til administrationen. 

Vesthimmerland: Administrationsudgifter - Ja delvis. 

Vesthimmerland: Husleje - Ja + en ikke uspecificeret del der er indeholdt i mandskab- og stationsomkostningerne på de enkelte stationer drevet af Falck. 

Vesthimmerland: Bygningsvedligeholdelse - Ja delvis. 

Thisted: Bygningsvedligeholdelse – kun indvendig. 
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Personaleoplysninger 
Alle personaleoplysninger opgøres pr. 1. januar 2014. 

Personale pr. 1. januar 
2014 
 

Brøn-
derslev 

Frede-
rikshavn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthim-
merland 

Aalborg I alt 

Antal personer / Normering A N A N A N A N A N A N A N A N A N A N A N A N 

Personer i beredskabet (ej 
frivillige) i alt 

52 1,5 120 ? 90 ? 62 2 18 0,2 95 4 4 2 43 2 79 4,9 73 3 152 77 ?  

                         

Beredskabschef 1 1,0 1  1  1 1 1 0,2 1 1 1 0,5 1 0,25 1 0,45 1 0,25 1 1 11  

Operativt personale, kommunal 
fastansat 

  0  -  -  -  3 3 -  0  2 2 1 1 37 37 43  

Operativt personale, kommunal 
deltidsansat 

3  25  -  -  -  0  -  0  30  2  43  103  

Operativt personale, entreprenør 
fastansat 

  -  -  -  -  0  -  0  0  0  0 0 0  

Operativt personale, entreprenør 
deltidsansat 

47  60  82  59  17  90  27  35  43  66  27  553  

Medarbejdere, 
myndighedsopgaver, kommunal 

1 0,5 3  5  1 1 -  0  1 + 
Brch 

 3 1,5 1 1 1 1 10 9 26  

Beredskabsplanlægger 
kommunal 

  1  1  Brch Brch -  0  Brch  1 0,1 1 0,6 1 0,5 1 1 6  

Vagtcentralpersonale, kommunal   7  -  -  -  0  0  0  0  0  8 8 15  

Medarbejdere, administration, 
kommunal 

  1  1    -  0  0  3 0,15 1 0,85 1 0,25 7 5 14  

Medarbejdere, øvrige drift og 
materielopgaver, kommunal 

  1  -    -  1 – 
flex 
job 

 0  0  0  0  7 6 9 
 

 

Øvrige medarbejdere, kommunal   0  -    -  0  0  0  0  0  10 10 21  

Medarbejdere med 
Indsatslederfunktion 

5  5  4  4  1  4  4  4  4  5  5  45  

Frivillige  15  70  0  25  -  50  0  0  0  56  93  309  

Personer ansat til øvrige 
serviceopgaver 

  16  -  1 0 -  0  1 
flex 
job 

 0  0  0  66 64 84  
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Jammerbrugt: Medarbejdere, administration, kommunal og Medarbejdere, øvrige drift og materielopgaver, kommunal leveres af kommunen. 

Læsø: Der er én person ansat i redningsberedskabet på ca. 20% af fuld tid. I denne tid er funktionerne beredskabschef, operativt personale, myndighedsopgaver, 

beredskabsplanlægger, administration samt øvrig drift i listen. Det er ikke muligt at opgøre de enkelte opgaver forholdsmæssigt, da de varierer meget. 

Vesthimmerland: Planlæggeren med en normering på 0,5 udgår i 2015. 

 

Beredskabsstyrelsen: 

Personale pr. nov. 2014 i beredskab  Antal 
personer 

Normering 

I alt personer i beredskabet (ej frivillige)  107 - 

   

Fordelingen af personale på grupperinger   

Chefvagt (1. VH + stabsuddannelse+….) 3 3 

1. VH (indsatslederuddannede, indsatskemi +++ ) 10 10 - 12 

2. VH ( holdleder BRA + RED, HL som teknisk leder, 
HL BRS og evt. indsatslederuddannede) 

11 10 - 12 

3. VH ( holdleder BRA + RED +) 8 8 - 10 

Civil – mekanikere  3  

Civil – køkkenpersonale( Kok, Cater, køkkenassistent) 5  

Civil – Logistiske medarbejdere, øvrige drift og 
materielopgaver mv. 

10  

Frivillige  40  
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Nedenstående befolkningstal vil blive brugt ved eventuelle gennemsnitsberegninger.  

 

Folketal 1. kvartalet efter område og tid 

 
2014K1 

Brønderslev 35 627 

Frederikshavn 60 458 

Hjørring 65 405 

Jammerbugt 38 351 

Læsø 1 808 

Mariagerfjord 42 093 

Morsø 21 003 

Rebild 28 794 

Thisted 44 230 

Vesthimmerlands 37 479 

Aalborg 205 809 

I alt  581.057 

Kilde: Danmarksstatistik 

 



















Bilag: 1.2. Bilag 2 - Fremtidigt beredskab Nordjylland økonomi oversigt

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 80092/15



 

Fremtidigt beredskab Nordjylland, økonomi - fordelt på kommuner 

 

 Brønder-
slev 

Frederiks-
havn 

Hjørring Jammer-
bugt 

Læsø Mariager-
fjord 

Morsø Rebild Thisted Vesthimmer-
land 

Aalborg  I alt 

Budget  
2014*) 

5.770.553 10.209.820 15.178.000 8.637.000 1.837.864 11.002.000 4.180.000 6.060.500 9.571.194 10.667.000 40.207.000 123.320.951 

Andel 
Besparelse**) 

460.595 777.210 840.518 492.931 23.106 542.375 267.956 371.491 567.400 481.423 2.674.995 7.500.000 

Skønnet 
betaling***) 

5.309.958 9.432.610 14.337.482 8.144.069 1.814.758 10.459.625 3.912.044 5.689.009 9.003.795 10.185.577 37.532.005 115.820.952 

*)  Indmeldt i forbindelse med dataindsamling i kommunerne, spørgeskema pr. 14. november 2014 

**) Andel er fordelt efter indbyggertal 1. kvartal 2015. 

***) Skønnet betaling i B2014-niveau 

 

De angivne beløb må betragtes som vejledende. Dels er konteringen af udgifter til beredskab forskellig fra kommune til kommune, og dels vil der blive 

udarbejdet en åbningsbalance for de 11 kommuners aktiver og passiver. Åbningsbalancens opgørelse vil blive udarbejdet på baggrund af aktivernes 

faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person på området.  



Bilag: 4.1. anlægsregnskab akutrenovering.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 73506/15















Bilag: 5.1. Samlet opstilling - Skagen Sundhedscenter

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81250/15



Økonomiudvalget Budget Beslutning Beløb

Anlægsregnskab Skagen 

Sundhedscenter Dato kr.

05.11.2012 Byråd 5.700.000         

I alt 5.700.000         

Regnskab

År

2012 5.441.850         

2013 33.876               

2014 -                     

I alt 5.475.726         

Afvigelse

Mindreforbrug 224.274            

Bemærkning

Til afvigelse

(Projektansvarlig)

Jacob Børresen

Specifikation Tekst Beløb

1.1 Lønninger

2.9 Varekøb 49.069               

4.0

Tjenesteyd. uden 

moms 346.394            

4.5

Entreprenør- og 

håndværkerydelser 2.635.871         

4.9

Øvrige 

tjenesteydelser m.v. 2.444.392         

I alt 5.475.726         

Byråd 051112 
I forbindelse med etablering af det 
Kommunale Ejendomscenter, skal  
bygningsrelaterede 
anlægsprojekter fremadrettet 
administreres herfra.  
I den forbindelse overflyttes der 
ved budgetopfølgningen 2,8 mio. 
kr.  
fra Sundhedsudvalget til 
anlægsprojekt "Sundhedscenter 
Skagen".  
I den forbindelse overflyttes der 
ved budgetopfølgningen 2,9 mio. 
kr.  
fra Socialudvalget til anlægsprojekt 
"Sundhedscenter Skagen".  
 

I forbindelse med renoveringen og ombygning af Skagen sygehus til kommunalt 
sundhedscenter blev opgaven gennemført som fagentreprise. Ejendomscenteret valgte at 
udbyde opgaven i en fagentreprise for at de tilgodese de lokale håndværksmestre.  
  
Det var ejendomscenteret vurdering at anlægsøkonomien kunne blive presset af de 
uforudsete udgifter med baggrund i at det var en ældre ejendom, samt en at det en 
ejendom som ejendomscenteret ikke havde historikken på. Der blev til projektet afsat 10% 
af anlægssummen til uforudsete udgifter.  
 
Ved byggeriets afslutning viste det sig dog at det havde været muligt at gennemføre 
renoveringen uden at gøre brug af hele beløbet.      
 





Bilag: 5.2. Ledelseserklæring - Skagen Sundhedscenter

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81253/15



Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med jeres revision af anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Skagen
Sundhedscenter,

Skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse
med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser og kommunens regler herfor,
samt at regnskabet er i overensstemmelse med bevillingens finansielle og materielle
forudsætninger.

Uddybende skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte,

At samtlige udgifter og indtægter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i
anlægsregnskabet
At der er taget skyldige økonomiske hensyn ved administrationen af anlægsmidlerne

Anlægsregnskabet udviser samlede udgifter for i alt kr. 5.475.726

Jeg er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for regnskabet, som ikke allerede er
kommet til jeres kendskab.

Frederikshavn, den 5. marts 2015
Frederikshavn Kommune

____________________________
Underskrift (ansvarlige)



Bilag: 5.3. Revisorerklæring for anlægsprojekt Skagen Sundhedscenter - Skagen
Sundhedscenter revisorerklæing.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81248/15



 

Den uafhængige revisors erklæring til byrådet i Frederikshavn Kom-
mune 
 
Vi har revideret det af Frederikshavn Kommune aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet Skagen 
Sundhedscenter for perioden 5. november 2012 til 16. april 2015. Anlægsregnskabet udarbejdes i 
overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
Anlægsregnskabet udviser en samlet anlægsudgift på kr. 5.475.726,00 ekskl. moms.  
 
Ledelsens ansvar for opgørelsen 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne 
i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Frederikshavn Kommunes revisionsregula-
tiv og Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udar-
bejdelse af anlægsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- 
og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af anlægsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Skagen Sundhedscenter for perioden 
5. november 2012 til 16. april 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse 
med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
 
Aalborg, den 16. april 2015 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
 
Jan Hansen 
Registreret revisor 
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Bilag: 5.4. Samlet opstilling - Ombygning Hånbækskolen Ungeenheden

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81245/15



Økonomiudvalget Budget Beslutning Beløb

Anlægsregnskab for Ombygning 

Hånbækskolen vedr. Ungeenheden Dato kr.

24.04.2013 Byråd 5.475.000         

29.10.2014 Byråd 1.000.000         

I alt 6.475.000         

Regnskab

År

2013 3.269.516         

2014 3.263.730         

I alt 6.533.246         

Merforbrug -58.246             

Bemærkning

Til afvigelse

(Projektansvarlig)

Kristian Kjærgaard Larsen

Specifikation Tekst Beløb

1.1 Lønninger

2.9 Varekøb

4.0

Tjenesteyd. uden 

moms 315.750            

4.5

Entreprenør- og 

håndværkerydelser 5.745.263         

4.9

Øvrige 

tjenesteydelser m.v. 472.233            

I alt 6.533.246         

Byråd 240413 
Der overføres 5.475.000 kr. til nyt 
anlægsprojekt ”Anlægsopgaver for 
Børne- og Ungdomsudvalget” fra 
projekterne Vedligeholdelse 
skolebygninger. 
Byråd 291013 
I forbindelse med etablering af 
Center for Unge har der været afsat 
en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. på 
anlægsprojektet ”ombygning af 
Hånbækskolen vedr. Ungeenheden”. 
Dette anlægsprojekt udviser et 
underskud på 1,0 mio. kr. på grund 
af ekstra omkostninger i forbindelse 
med nedrivning af en tidligere SFO 
samt oprensning af forurenet jord. 
Det anmodes derfor om, at 
underskuddet på anlægsprojektet 
finansieres af overskuddet på 
anlægs-projektet ”Renoveringer på 
skoleområdet”. Der søges derfor om 
frigivelse af rådighedsbeløbet på 
1,0 mio. kr. på anlægsprojektet 
”renoveringer på skoleområdet” til 
dækning af underskuddet på 
projektet vedrørende Center for 

I forbindelse med etablering af ungeenheden blev det besluttet at deres 
administration skulle samles og fysisk placeres på Hånbækvej 32B, i den 
øverste del af den gamle Hånbækskolen, der blev i den forbindelse 
besluttet at den gamle sfo skulle rives ned for at skabe et mere 
indbydende miljø samt skabe plads til at etablere parkeringspladser til 
brugere samt personale, det viste sig ved nærmere undersøgelser af den 
gamle sfo, at bygningen var forurenet og derfor en del dyrere at 
bortskaffe end først antaget. 
Den oprindelige opgave var projekteret til ca. 35 ansatte og ved byggeriet 
start og endte med at omfatte ca. 30 medarbejder mere, deri ligger 



Den oprindelige opgave var projekteret til ca. 35 ansatte og ved byggeriet 



Bilag: 5.5. Ledelseserklæring - Ombygning Hånbækskolen Ungeenheden

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81246/15



Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med jeres revision af anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Ombygning
Hånbækskolen vedr. Ungeenheden

Skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse
med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser og kommunens regler herfor,
samt at regnskabet er i overensstemmelse med bevillingens finansielle og materielle
forudsætninger.

Uddybende skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte,

At samtlige udgifter og indtægter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i
anlægsregnskabet
At der er taget skyldige økonomiske hensyn ved administrationen af anlægsmidlerne

Anlægsregnskabet udviser samlede udgifter for i alt kr. 6.533.246

Jeg er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for regnskabet, som ikke allerede er
kommet til jeres kendskab.

Frederikshavn, den 5. marts 2015
Frederikshavn Kommune

____________________________
Underskrift (ansvarlige)



Bilag: 5.6. Revisorerklæring for anlægsregnskab Ombygning Hånbækskolen
Ungeenhed - Ombygning Hånbækskolen Ungeenhed
revisorerklæing.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81243/15



 

Den uafhængige revisors erklæring til byrådet i Frederikshavn Kom-
mune 
 
Vi har revideret det af Frederikshavn Kommune aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet Ombygning 
Hånbækskolen vedr. Ungeenheden for perioden 24. april 2013 til 20. april 2015. Anlægsregnskabet 
udarbejdes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
Anlægsregnskabet udviser en samlet anlægsudgift på kr. 6.533.246 ekskl. moms.  
 
Ledelsens ansvar for opgørelsen 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne 
i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Frederikshavn Kommunes revisionsregula-
tiv og Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udar-
bejdelse af anlægsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- 
og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af anlægsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Ombygning Hånbækskolen vedr. Un-
geenheden for perioden 24. april 2013 til 20. april 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i 
overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
 
Aalborg, den 21. april 2015 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
 
 
 
Jan Hansen 
Registreret revisor 
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Bilag: 5.7. Samlet opstilling - Etablering af lærerarbejdspladser

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81235/15



Økonomiudvalget Budget Beslutning Beløb

Anlægsregnskab for Etablering af 

lærerarbejdspladser Dato kr.

28.05.2014 Byråd 2.200.000         

I alt 2.200.000         

Regnskab

År

2014 2.200.000         

I alt 2.200.000         

Afvigelse

Bemærkning I balance -                     

Til afvigelse

(projektansvarlig)

Kristian Kjærgaar Larsen

Specifikation Tekst Beløb

1.1 Lønninger

2.9 Varekøb 1.125.127         

4.0

Tjenesteyd. uden 

moms 171.232            

4.5

Entreprenør- og 

håndværkerydelser 903.641            

4.9

Øvrige 

tjenesteydelser m.v. -                     

I alt 2.200.000         

Byråd 280514 
Børne- og Ungdomsudvalget 
anbefaler indstillingen overfor 
Økonomiudvalget, dog således at 
beløbet nedskrives til 2,2 mio. kr. 
og at midlerne disponeres af 
Økonomiudvalgets ramme for 
renovering af skoler, samt at det 
sikres at denne disposition ikke 
udvider den samlede 
budgetramme. 
 Beslutning Økonomiudvalget den 
21. maj 2014 Anbefales.  
Beslutning Frederikshavn Byråd 

Med Skolereformen, som træder i kraft den 1. august 2014, skal lærerne være til stede på skolen i hovedparten af deres arbejdstid. Det 
betyder, at deres forberedelse og efterbehandling af undervisningen skal foregå på skolen. De skal derfor have stillet en arbejdsplads til 
rådighed. Når en arbejdsplads skal benyttes i mere end to timer ad gangen, er der nogle arbejdsmiljømæssige krav til både det lokale, der 
anvendes og til arbejdspladsens indretning. En arbejdsplads skal som minimum bestå af et arbejdsbord der kan indstilles i højden, en 
indstillelig kontorstol, en arbejdslampe og et skråtstillet tastatur. Desuden skal alle medarbejdere have hylder i umiddelbar nærhed af 
deres arbejdspladsen og der skal være et aflåseligt skab, hvor det er muligt at lægge personlige ejendele samt papirer med 
personfølsomme oplysninger. De lokaler, hvor arbejdspladserne skal placeres, vil for de flestes vedkommende skifte anvendelse fra en 
aktivitet til en anden aktivitet. Når dette sker, skal lokalet ændres, så det lever op til det gældende byggereglement. Det betyder, at der vil 
skulle ske forbedring af ventilation, akustik og belysning. Der vil skulle foretages ændringer i elektriske installationer og der skal udføres 
nødvendig overflade behandlinger, ex. udskiftning af gulvbelægning og maling af flader. For øjeblikket pågår der en screening af skolernes 
lokaliteter for at afdække det aktuelle behov for forandringer af de eksisterende lokaler.Der blev i forbindelse med skolereformen bestemt 
at der skulle etableres arbejdspladser ude på den enkelte skole, der blev fra kommunes side besluttet at der skulle etableres 1 
arbejdsplads pr 3 lærer, denne beslutning resulterede i, at der ude på de enkelte bygninger skulle laves bygningsmæssige forandringer 
som kunne understøtte denne beslutning, dvs. at lokalerne der blev indtaget til lærerarbejdspladser skulle opfylde kravene fra 
arbejdstilsynet, da lokalerne ændrede funktion. 
Der var afsat et budget på 2.2 millioner der skulle dække de bygningsmæssige forandringer samt indkøb af inventar.     

 





Bilag: 5.8. Ledelseserklæring - Etablering af lærerarbejdspladser

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81237/15



Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med jeres revision af anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Etablering af
lærerarbejdspladser,

Skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse
med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser og kommunens regler herfor,
samt at regnskabet er i overensstemmelse med bevillingens finansielle og materielle
forudsætninger.

Uddybende skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte,

At samtlige udgifter og indtægter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i
anlægsregnskabet
At der er taget skyldige økonomiske hensyn ved administrationen af anlægsmidlerne

Anlægsregnskabet udviser samlede udgifter for i alt kr. 2.200.000

Jeg er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for regnskabet, som ikke allerede er
kommet til jeres kendskab.

Frederikshavn, den 5. marts 2015
Frederikshavn Kommune

____________________________
Underskrift (ansvarlige)



Bilag: 5.9. Revisorerklæring vedrørende anlægsregnskab etablering af
lærerarbejdspladser - Etablering af lærerarbejdspladser
- revisorerklæring.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81231/15



 

Den uafhængige revisors erklæring til byrådet i Frederikshavn Kom-
mune 
 
Vi har revideret det af Frederikshavn Kommune aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet Etablering 
af lærerarbejdspladser for perioden 28. maj 2014 til 15. april 2015. Anlægsregnskabet udarbejdes i 
overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
Anlægsregnskabet udviser en samlet anlægsudgift på kr. 2.200.000,00 ekskl. moms.  
 
Ledelsens ansvar for opgørelsen 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne 
i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Frederikshavn Kommunes revisionsregula-
tiv og Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udar-
bejdelse af anlægsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- 
og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af anlægsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Etablering af lærerarbejdspladser for 
perioden 28. maj 2014 til 15. april 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmel-
se med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
 
Aalborg, den 16. april 2015 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
Jan Hansen 
Registreret revisor 
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Bilag: 5.10. Ledelseserklæring - Udvidelse hjemtagelse pladser døgninst.

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81228/15



Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med jeres revision af anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Udvidelse
hjemtagelse pladser døgninst.,

Skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse
med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser og kommunens regler herfor,
samt at regnskabet er i overensstemmelse med bevillingens finansielle og materielle
forudsætninger.

Uddybende skal jeg/vi efter bedste overbevisning bekræfte,

At samtlige udgifter og indtægter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i
anlægsregnskabet
At der er taget skyldige økonomiske hensyn ved administrationen af anlægsmidlerne

Anlægsregnskabet udviser samlede udgifter for i alt kr. 12.825.521

Jeg er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for regnskabet, som ikke allerede er
kommet til jeres kendskab.

Frederikshavn, den 5. marts 2015
Frederikshavn Kommune

____________________________
Underskrift (ansvarlige)



Bilag: 5.11. Revisorerklæring til anlægsregnskab - Udvidelse hjemtagelse pladser
døgninstitution - Udvidelse hjemtagelse pladser
døgninstitution - revisorerklæring.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 81226/15



 

Den uafhængige revisors erklæring til byrådet i Frederikshavn Kom-
mune 
 
Vi har revideret det af Frederikshavn Kommune aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet Udvidelse 
hjemtagelse pladser døgninstitution for perioden 22. december 2010 til 20. april 2015. Anlægsregn-
skabet udarbejdes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmel-
ser. 
 
Anlægsregnskabet udviser en samlet anlægsudgift på kr. 12.825.521,00 ekskl. moms.  
 
Ledelsens ansvar for opgørelsen 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne 
i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Frederikshavn Kommunes revisionsregula-
tiv og Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udar-
bejdelse af anlægsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- 
og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af anlægsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet for anlægsarbejdet Udvidelse hjemtagelse pladser døgn-
institution for perioden 22. december 2010 til 20. april 2015 i alle væsentlige henseender er udarbej-
det i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestem-
melser. 
 
 
Aalborg, den 20. april 2015 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
Jan Hansen 
Registreret revisor 

Side 1 af 1 



Bilag: 5.12. Samlet opstilling - Udvidelse hjemtagelse pladser døgninst.

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 31919/15



Økonomiudvalget Budget Beslutning Beløb

Anlægsregnskab for Udvidelse 

hjemtagelse pladser døgninst. Dato kr.

2012 Rådighedsbeløb 13.110.000       

Dagsorden 24.04.2013 ØKD + reduktion -907.441           

18.12.2013 Byråd 1.300.000         

I alt 13.502.559       

Regnskab

År

2012 207.441            

2013 9.508.101         

2014 3.109.979         

I alt 12.825.521       

Afvigelse

Mindreforbrug 677.038            

Bemærkning

Til afvigelse

(Projektansvarlig)

Specifikation Tekst Beløb

1.1 Lønninger

2.9 Varekøb -                     

4.0

Tjenesteyd. uden 

moms 1.491.726         

4.5

Entreprenør- og 

håndværkerydelser 10.202.353       

4.9

Øvrige 

tjenesteydelser m.v. 1.131.442         

I alt 12.825.521       

Byråd 240413 
Af mindreforbruget på 12.902.559 kr. overføres 
700.000 kr. til nyt anlægsprojekt 
"Anlægsopgaver for Børne- og 
Ungdomsudvalget" beløbet vedrører 
mindreforbrug fra 2011   
Byråd 181213 
OU 180413 note 6 
Direktøren med ansvar for Familieområdet 
indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
orienteringen til efterretning godkender, at 
afværgeforanstaltningerne igangsættes 
anbefaler overfor Økonomiudvalget og 
Byrådet, at udgifterne til jordrenoveringen, 
forventeligt 1,3 mio. kr. finansieres via 
uforbrugte midler til renoveringer på 
skoleområdet (Placeret i Økonomiudvalgets 
regi). 

 

Redegørelse vedr. anlægsbudget. 
  
Byggeprojektet er en realisering af ønsket om en sammenlægning af kommunens mindre døgninstitutionstilbud samt ønsket om et hus, der er bygget til 
formålet. 
Institutionen indeholder en boligdel med 16 værelser hvor 8 badeværelser tilknyttet, herudover er der fælles stuer, køkkener samt administration og 
personalefaciliteter.  
  
Bygningen er opført i 2 etager med fladt tag, delvis i vandskuret hvidt murværk, mellembygningen fremstår med mørk facadeplade hvorpå der er monteret 
lodrette lammeler i varmebehandlet træ. Bygningen har et etageareal på 791 m2., og er beliggende på en grund på 4.029 m2.  
  
Der lå tidligere en daginstitution på grunden, nedrivningen af denne er indeholdt i anlægsøkonomien.  
  
Under projektets opførsel blev der opdaget jordforurening, omkostningerne i forbindelse med dette blev vurderet til 1.300.000 kr. Omkostningerne blev 

dog begrænset til 1.056.191 kr. Derfor var der efter planen økonomi tilbage til et projekt ift. renovering af administration for døgninstitutionsområdet.    
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Hvad er Frederikshavner Ordningen? 
Frederikshavner Ordningen har til formål at støtte det frivillige folkeoplysende forenings arbejde og 

fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet i Frederikshavn Kommune. 

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, gennem et forpligt-

ende fællesskab, at fremme et aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og 

forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at 

tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Ordningen yder tilskud til folkeoplysende foreninger, der igangsætter idræts-, idébestemte og 

samfundsengagerende aktiviteter primært for børn og unge under 25 år, hvortil der er knyttet 

deltagerbetaling.

Frederikshavner Ordningen er Frederikshavn Kommunes udmøntning af Folkeoplysnings lovens reg-

ler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Ordningen er dermed et supplerende administrati-

ons-  og beslutningsgrundlag til gældende love og bekendtgørelser.

Frederikshavner Ordningens regler og økonomi vedtages af Frederikshavn Byråd, og er kun gæl-

dende indenfor landets grænser.

Folkeoplysningsloven og Frederikshavner Ordningen administreres af Folkeoplysningsudvalget. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 

Center for Kultur og Fritid

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tlf.: 9845 9011

E-mail: tasv@frederikshavn.dk 
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Hvem kan få tilskud?

Frederikshavner Ordningen er gældende for 

foreninger, der er godkendt af Folkeoplysnings-

udvalget i Frederikshavn Kommune.

Foreninger, der opfylder kravene til en folke-

oplysende forening jf. Folkeoplysningsloven, 

kan opnå tilskud fra den dato foreningen er 

godkendt som aktiv forening. 

Nye foreninger, der ønsker at blive godkendt, 

kan søge om godkendelse året rundt.  På 

kom  munes hjemmeside under Kultur og Fritid 

findes ansøgningsskema til ”godkendelse af en 

folkeoplysende forening”.

Forudsætninger for at modtage 
tilskud
For at blive tilskudsberettiget, skal foreningen 

opfylde følgende betingelser:

•  Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Fol-

keoplysningslovens bestemmelser

• Være demokratisk opbygget

•  Have vedtægter som indeholder oplysninger 

om:

 •  Foreningens formål

 •  Valg til bestyrelse og antal bestyrel-

sesmedlemmer

 •  Regnskabs- og formueforhold, her-

under valg af revisor

 • Foreningens hjemsted

 • Betingelser for medlemskab

 • Tegningsret for foreningen

 •  Procedure ved indtægtsændringer

•  Have en bestyrelse på minimum 2 personer, 

der er ansvarlig for anvendelse af tilskud, an-

viste lokaler samt regnskab og dokumentation 

for virksomheden

•  Bygge på aktivt medlemskab og har mindst 5 

betalende medlemmer

•  Som udgangspunkt er åben for alle, som til-

slutter sig foreningens formål. 

•  Være hjemmehørende i Frederikshavn Kom-

mune

•  Have en virksomhed, der er almennyttig og 

kontinuerlig

•  Ansøgninger indsendes elektronisk på de til-

hørende blanketter. Blanketter kan rekvireres 

på kommunens hjemmeside

Herudover skal foreningens vedtægter indehol-

de en bestemmelse om, at et eventuelt over-

skud ved foreningens opløsning skal tilfalde 

Frederikshavn Kommune. Disse midler vil blive 

genfordelt til almennyttige formål i Frederiks-

havn Kommune efter Folkeoplysningsudvalgets 

anbefaling. 

Det er en forudsætning for udbetaling af til-

skud, at foreningen har et CVR nummer med 

tilknytning til NEM-konto og en E-mailadresse. 

Det påhviler foreningerne at holde Center for 

Kultur og Fritid opdateret med ændringer i 

dis   se og ved vedtægtsændringer fremsendes ét 

eksemplar af reviderede vedtægter.

Generelt
Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fast-

sættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen 

af kommunens budget.

Taksterne er vejledende - bortset fra lokaletil-

skuddet samt de supplerende tilskud. Overhol-

delsen af den fastsatte budgetramme kan med-

føre, at folkeoplysningsudvalget må reducere 

de forventede tilskudsbeløb i regnskabsåret. 
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Begrænsninger
Følgende personer kan ikke være medlemmer af 

foreningens bestyrelse:

•  Medlemmer af bestyrelser i fonde, sel skaber, 

foreninger eller andre virksom heder, der ud-

lej er lokaler m.m. til foreningen eller kontrol-

lerer udleje af lokaler m.m. til foreningen.

•  Advokater, revisorer og lignende rådgivere for 

samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger 

eller andre virksomheder, der udlejer lokaler 

m.m. til foreningen, eller som kontrollerer 

udleje af lokaler m.m. til foreningen.

•  Ejere af lokaler m.m., der udlejes til forenin-

gen.

De første 2 punkter omfatter ikke fonde, selska-

ber, foreninger eller andre virksomheder, der er 

almennyttige, og hvis hovedformål er at stille 

faciliteter til rådighed for børn og unge.

Modtagere af tilskud efter dette regelsæt skal 

til enhver tid kunne godtgøre, at de modtagne 

beløb er anvendt til børne- og ungdomsarbej-

de. Konstateres der misbrug af ordningens 

tilskudsbestemmelser, vil dette medføre ophør 

af udbetaling og eventuelt tilbagebetaling af 

udbetalte tilskud. 

Frederikshavner Ordningen yder ikke tilskud til 

foreninger, hvis virksomhed er omfattet af an-

den lovgivning eller som er oprettet eller drevet 

kommercielt.

Børneattester
Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse 

med ansøgning om tilskud eller anvisning af 

lokaler afgive erklæring om, at foreningen ind-

henter børneattester, i det omfang foreningen 

ansætter eller beskæftiger personer, der som 

led i udførelsen af deres opgaver skal have di-

rekte kontakt med børn under 15 år.

Erklæringen kan hentes på Frederikshavn Kom-

munes hjemmeside under Kultur og Fritid.   
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Hvad kan foreningerne få støtte til?

Enhver forening, der tilbyder frivilligt folkeop-

lysende foreningsarbejde for børn og unge, 

har mulighed for at modtage kommunal støtte 

gen nem tre typer af tilskudsordninger:

1.   Aktivitetstilskud

2.  Lokaletilskud

3.  Supplerende tilskud

Du kan læse mere om de tre typer på de føl-

gende sider.

Aktivitetstilskud
Godkendte foreninger modtager tilskud på bag-

grund af antallet af aktive medlemmer under 

25 år samt disse medlemmers aktivitetstimetal i 

ansøgningsperioden:

1.  Der ydes kun tilskud til aktiviteter omfattet af 

foreningens primære formål 

2.  Et medlem defineres som: ”Et personligt 

medlemskab, hvor der betales et fast kontin-

gentbeløb” 

3.  Alene deltagelse i enkeltstående arrange-

menter samt kollektive medlemskaber er ikke 

omfattet af medlemsbegrebet 

De aktive medlemmer vægtes forskelligt ved 

beregningen af aktivitetstilskudet:

Aktive medlemmer fra 18 år til og med 24 år = 

antal x 1

Aktive medlemmer under 18 år = antal x 2

Aktive, handicappede medlemmer til og med 24 

år = antal x 8

Ved aktive, handicappede medlemmer forstås 

følgende: Medlemmer, hvis handicap medfø-

rer, at de ikke kan dyrke den samme aktivitet 

eller får det samme udbytte af aktiviteten, som 

øvrige aktive medlemmer.

Opgørelse af aktivitetstimetallet
Aktivitetstimetallet opgøres på følgende måde:

•  Den årlige ordinære foreningstid (træning, 

kampe, social samvær osv.) opgøres på bag-

grund af gennemsnittet af de personer, der 

med aflæsning to gange indenfor kalender-

året med 6 måneders mellemrum, er aktive 

medlemmer 

•  Ekstraordinær foreningstid (lejre, ture, stæv-

ner, weekendarrangementer osv.) opgøres 

konkret ud fra hver enkelt aktivitet/gruppe 

med antal faktiske medlemmer og timer

•  Ved lejre og lign. må timetallet maks. udgøre 

16 timer/døgn pr. person  

•  Et medlem kan indgå i opgørelsen med flere 

aktiviteter, når medlemmet betaler særskilt 

kontingent for hver aktivitet 

Folkeoplysningsudvalget kan foretage en grup-

peopdeling af aktiviteter og ændre medlems-

opdelingen for at opnå en anden differentie-

ring i tilskudsudbetalingen. 

Det samlede aktivitetstilskud, der udbetales til 
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foreningen kan ikke udgøre mere end 85 % af 

det beløb, som de tilskudsberettigede medlem-

mer (bortset fra handicappede medlemmer) i 

ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent 

(egenbetaling).

Ved kontingent (egenbetaling) forstås den sam-

lede indbetaling fra aktive tilskudsberettigede 

medlemmer til alle delaktiviteter i forenings-

regi, som er medtaget i aktivitetstimeberegnin-

gen for medlemmerne. 

Begrænsninger
Følgende foreningsmedlemmer er ikke tilskuds-

berettigede:

1.  Aktive medlemmer, der på ansøgningstids-

punktet er i kontingentrestance

2.  Aktive medlemmer, der på ansøgningstids-

punktet er fyldt 25 år

3. Passive medlemmer

Driftstilskud til 
paraplyorganisationer
Til Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms 

Fællesråd ydes der et årligt driftstilskud på 4 % 

af den i budgettet afsatte sum til aktivitetstil-

skud. Beløbet deles ligeligt mellem de 2 organi-

sationer og udbetales i 2 rater uden ansøgning.

 
Lokaletilskud
Tilskud til lokaler og lejrpladser søges og bereg-

nes i henhold til de bestemmelser, der fremgår 

af lov om støtte til folkeoplysning.

Det skal præciseres, at gebyrbetalinger ikke kan 

medtages ved ansøgning om lokaletilskud.

Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om lo-

kaletilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke 

kan anvises. 

Udgifter i forbindelse med offentlige entrégi-

vende arrangementer medregnes ikke, ligesom 

der ikke ydes tilskud til udgifter til lokaler 

(ekskl. svømmehaller), hvor andre samtidig har 

adgang mod betaling.

Tilskud ydes som udgangspunkt med henholds-

vis 60 % af forbrugsudgifterne og 75 % af de 

øv rige godkendte driftsudgifter. Overstiger 

ud   gifterne 235,85 kr. pr. time for haller, bortset 

fra ridehaller, og 117,90 kr. pr. time for andre 

lokaler, inkl. ridehaller, ydes der tilskud med 

75 % af de nævnte beløb pr. time (satser 

for 2011). Beløbene reguleres årligt med den 

procentsats, der anvendes ved regulering af 

statens generelle tilskud til kommuner. 

Folkeoplysningsudvalget ønsker at medvirke 

til, at lokalerne anvendes optimalt. Derfor 

skal lokaleindtægter af enhver art kun indgå i 

grundlaget for beregning af lokaletilskud med 

60 %.

Foreningen skal årligt angive det faktiske time-

tal i lokalet/lokalerne. Beregningen foretages 

ved mindst 5 aktive medlemmer i lokalet. 

Medlemsantallet skal opgøres to gange inden 

for samme kalenderår med 6 måneders mel-

lemrum. Gennemsnittet af de to aflæsninger 

danner grundlag for medlemstallet. Et medlem 

kan indgå i tilskudsberegningen med flere 

ak tiviteter, når medlemmet betaler særskilt 

kontingent for hver aktivitet. 

Udgør deltagerne over 25 år mere end 10 %, 

nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæs-

sigt, svarende til disse deltageres andel af det 

samlede antal deltagere (ledere, trænere og 

bestyrelsesmedlemmer over 25 år betragtes i 

denne henseende som “ikke medlemmer” og 

medregnes derfor ikke i medlemsoptællingen). 

Ligeledes er dette gældende i forhold til aktivi-

tetstimernes fordeling i lokalet.

Der ydes tilskud til følgende driftsudgifter:

•  Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser 

(udendørsarealer)

 •  renter af prioritetsgæld, hvis låne-

provenuet anvendes til anlægsud-

gifter til det pågældende lokale, 

herunder haller og lejrpladser



9

 •  skatter, afgifter og forsikringer ved-

rørende ejendommen

 •  udgifter til ordinær vedligeholdelse, 

opvarmning, belysning, rengøring 

samt eventuelt fornødent tilsyn

•  Lejede lokaler, herunder haller samt lejrplad-

ser (udendørsarealer)

 • det aftalte lejebeløb

 •  udgifter til ordinær vedligeholdelse, 

der ifølge kontrakt påhviler lejeren,  

samt udgifter til opvarmning, be-

lysning, rengøring og eventuelt 

for nødent tilsyn

Folkeoplysningsudvalget kan efter konkret 

ansøgning yde lokaletilskud til:

1.  Egen hal, som foreningen ikke tidligere har 

modtaget lokaletilskud til

2.  Nye lejemål i haller, lokaler og lejrpladser 

eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i 

for hold til udgifterne ved et eksisterende 

lejemål indebærer merudgifter for Frederiks-

havn Kommune

3.  Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundla-

get i haller, som indebærer merudgifter for 

Frederikshavn Kommune

4.  Samlede vedligeholdelsesarbejder over 

50.000 kr. pr. år. 

Gebyrbetaling for benyttelse af 
offentlige lokaler
Ved anvendelse af offentlige lokaler pålægges  

foreninger et gebyr. Gebyrordningen har til 

formål, at 

•  sikre den bedst mulige udnyttelse af de eksi-

sterende faciliteter til fritidsformål

•  udjævne den økonomiske forskel ved anven-

delse af private og offentlige fritidsfaciliteter

•  sikre tilvejebringelsen af midler, der kan 

mindske Folkeoplysningsudvalgets budget-

midler på lokaletilskudsområdet samt 

nedbringe lokaleudgifterne i egne eller lejede 

lokaler for de klubber og foreninger, der mod-

tager lokaletilskud.

Følgende faciliteter er omfattet af gebyrord-

ningen

• Offentlige svømme- og idrætshaller

• Kommunalt Iscenter

• Skolernes svømmesale

•  Skolernes sportsaulaer, gymnastiksale, faglo-

kaler og klasseværelser

• Kultur- og Borgerhuse

•  Kommunale lokaler, der er udlånt som klub-

lokaler

Gebyrtaksterne for ovennævnte faciliteter 

fremgår af side 14 – Takster og puljer.

Opkrævning af gebyr
Opkrævning af gebyr foretages 1 gang årligt på 

grundlag af det meddelte og faktiske udlån til 

•  kampe, turneringer, træningskampe, ordinær 

træning, enkeltarrangementer uden overnat-

ning mv. i pågældende skolesæson 

Arrangementer med overnatning opkræves 

særskilt.

Folkeoplysningsudvalget kan træffe beslut-

ning om, at gebyrbetalingen kan modregnes 

i de driftstilskud, der udbetales i henhold til 

bestemmelserne i dette regelsæt.

Provenu ved gebyr 
Provenuet ved gebyrordningen anvendes så-

ledes:

•  Medfinansiering til opretholdelse af lokaletil-

skudsprocent på henholdsvis 60/75 %

•  Udbetaling af tilskud til energibesparende 

foranstaltninger 

•   Udbetaling af anlægstilskud til anvendelse 

for indfrielse/omlægning af rentebærende 

lån i faciliteter, der anvendes til børne- og 

ungdomsarbejde

•  Udbetaling af anlægstilskud ved nybyggeri 

samt ved om- og tilbygning af faciliteter, der 

anvendes til børne- og ungdomsarbejde

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra konkrete 

vurderinger, hvorledes provenuet skal fordeles. 
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Foreninger kan yderligere søge supplerende 

tilskud til:

• Uddannelse af ledere og instruktører

• Træner- og instruktørtilskud

• Transporttilskud

Uddannelse af ledere og instruk-
tører
For Frederikshavn Kommune er det afgørende, 

at foreninger kan tilbyde spændende og ved-

kommende aktiviteter for deres medlemmer, 

hvilket kræver velkvalificerede ledere, trænere 

og instruktører, der udvikler og uddanner sig 

kontinuerligt. 

Der ydes derfor tilskud på 80 % af kursusfor-

budne udgifter, fx kursusgebyrer, opholds-

udgifter samt transportudgifter med billigste 

offentlige transportmiddel, når kursets indhold 

tilstræber at uddanne ledere og instruktø-

rer. Tilskuddet kan kun søges til personer, der 

udfører ulønnet leder- og instruktørarbejde i 

foreningen. 

Maksimumbeløbet pr. person pr. år udgør pt. 

8.000 kr., og fastsættes hvert år i forbindelse 

med vedtagelsen af driftsbudgettet.

Det er ligeledes en betingelse for opnåelse af 

leder- og instruktørtilskud, at eventuelle øvrige 

tilskudsmuligheder er modregnet i den frem-

sendte ansøgning.

Ansøgning, vedlagt kursusprogram samt doku-

mentation for afholdte udgifter, fremsendes 

umiddelbart efter kursets afvikling og udbeta-

les løbende. Ansøgningsfristen udløber 1. marts 

i det efterfølgende kalenderår. 

Træner- og instruktørtilskud
Frederikshavn Kommune ser det frivillige folke-

oplysende arbejde som en grundsten i vores 

kommune, men anerkender også at der er ud-

fordringer i foreningslivet med at fastholde og 

rekrutere trænere og instruktører.

Frederikshavner Ordningen giver derfor mulig-

hed for at yde tilskud til foreningers udgifter til 

aflønning af trænere og instruktører. Tilskuddet 

kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 40 % 

af de tilskudsberettigede medlemmers kontin-

gentbetaling (egenbetaling). 

Der ydes kun tilskud til følgende udgifter:

•  løn- og kørselsudgifter honoreres med tilskud 

på 40 %

•  gaver/gavekort/mundering honoreres med 

tilskud på 80% på max. udgiftsloft 3.000 kr. 

(ulønnet trænere/instruktøre).

Såfremt foreningens medlemmer over 25 år 

ud gør mere end 10% af foreningen som helhed, 

nedsættes træner- og instruktørtilskuddet for-

Supplerende tilskud
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holdsmæssigt, svarende til disse medlemmers 

andel af det samlede antal medlemmer.
Transporttilskud
Frederikshaver Ordningen giver mulighed for at 

yde tilskud til foreninger til afholdte forenings-

etableret transportudgifter inden for landets 

grænser til træning, træningslejre, turnerings-

kampe, stævner og lejre.

Tilskuddet ydes som udgangspunkt med 40 % 

af de tilskudsberettigede transportudgifter. 

Følgende udgifter er ikke tilskudsberettigede:

1.  Diæter, fortæringsudgifter m.v. ved transport 

til kampafvikling m.v.

2.  Særskilte afholdte transportudgifter til træ-

nere/instruktører og ledere

3. Transportudgifter ved kursusdeltagelse

4.  Afholdte transportudgifter til enkeltpersoner 

ved deltagelse i træning og lignende. 

Såfremt foreningens medlemmer over 25 år ud-

gør mere end 10 % af foreningen som helhed, 

nedsættes transporttilskuddet forholdsmæs-

sigt, svarende til disse medlemmers andel af 

det samlede antal medlemmer.
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Tilskud udbetales på grundlag af ansøgning på 

godkendte blanketter, der fremsendes til:

Center for Kultur og Fritid

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

tasv@frederikshavn.dk

Ansøgningen udarbejdes på baggrund af for-

eningens regnskab for foregående regnskabsår.  

Ansøgningsfrist er senest den 1. marts, for 

tilskudsperioden 1/1 – 31/12.

Center for Kultur og Fritid udbetaler det ende-

lige beregnede tilskudsbeløb i juli måned. 

I januar måned udbetales et a conto beløb, 

som modregnes tilskudsbeløbet i juli. A conto 

beløbets størrelse fastsættes af Folkeoplys-

ningsudvalget.

Nye godkendte foreninger får udbetalt et 

”års værk” som engangsudbetaling fra den 

dato, foreningen er godkendt som aktiv for-

ening.  

Modtagere af tilskud efter bestemmelserne i 

dette regelsæt skal senest 1. maj uopfordret  

fremsende 1 stk. revideret regnskab til Folke-

oplysningsudvalget. Regnskabet skal være 

underskrevet af samtlige medlemmer af be-

styrelsen. 

Samtlige tilskudsberettigede udgifter skal 

være udspecificeret i årsregnskabet, og der 

skal så ledes ikke medsendes dokumentation 

herfor. Dog skal foreningen, på opfordring fra 

Center for Kultur og Fritid, kunne forelægge 

dokumen tation for udgifterne.

Endvidere skal foreningen, på opfordring, 

kunne fremsende medlemsopgørelse, aktivi-

tetsoversigt og dokumentation for timerne i 

lokalet/lokalerne.

Krav til revision 

Regnskabet aflægges for perioden 1/1 til 31/12.

Regnskaber for foreninger, der modtager et 

årligt ordinært driftstilskud på 300.000 kr. eller 

derover via bestemmelserne i dette regelsæt, 

skal revideres af registreret eller statsautorise-

ret revisor.

Revision af regnskab for større tilskud (300.000 

kr. og derover) skal ske efter reglerne i 

§ 29 i folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Revision af regnskab for mindre tilskud (under 

300.000 kr.) skal ske efter reglerne i § 29 i 

folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Administration
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GEBYRBETALING jvf. § 8.
Følgende offentligt ejede lokaler er omfattet af gebyrordningen med efterfølgende takster (2012):

Kommunale svømme-, idræts- og skøjtehaller                                60 kr. pr. time

Svømmesale, sportsaulaer     30 kr. pr. time

Kultur- og borgerhuse, pr. særskilt rum    30 kr. pr. time

Gymnastiksale og faglokaler     20 kr. pr. time

Klasseværelse, herunder almindelige lokaler i kulturhuse mv.  15 kr. pr. time

Ved lokaler, der er udlånt til klublokaler, fastsættes gebyrbetalingen individuelt.

Arrangementer med overnatning opkræves særskilt med 5 kr. pr. deltager/døgn, dog minimum 250 

kr. pr. overnatning, jf. i øvrigt ”regler for leje af lokaler til overnatning”.

Priserne følger den årlige prisregulering udmeldt af KL og følger byrådsperioden.

Anlægspuljen:
Foreninger kan søge anlægspuljen om tilskud til renovering og ombygning (se regelsæt). Ansøg-

ningen skal indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, budget- herunder egenbetaling, værdi 

af eget arbejde og om der er søgt andre steder. Anlægspuljen skal søges senest 1. september.

Initiativpuljen:
Foreninger kan søge Initiativpuljen om tilskud til nye initiativer (se regelsæt). Ansøgningen skal 

indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, udspecificeret budget og om der er søgt andre ste-

der. Initiativpuljen kan søges hele året. 

Takster og puljer 
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Ikrafttræden og ophævelse

•  “Frederikshavner Ordningen” træder i kraft 1. januar 2014.
•   “Frederikshavner Ordningen” kan af byrådet ophæves eller ændres med 3 måneders 

varsel  til den 1. januar

Således vedtaget af Frederikshavn Byråd, den 29. maj 2013

Lars Møller Mikael Jentsch
Borgmester Kommunaldirektør
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Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: 
Forudsætning for at modtage tilskud: 
Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende 
blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens 
hjemmeside.  
 

1. Ansøgning skal ske via WinKAS.  FOU – ok  
 
Adm.bemærkning: formuler, at det er en webdel på 
hjemmesiden, og at der ikke er tvang til at bruge 
winkas regnskabssystem. 
 

Generelt: 
Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes 
hvert år i forbindelse med vedtagelsen af 
kommunens budget. 
 
Taksterne er vejledende – bortset fra lokaletilskud 
samt de supplerende tilskud. Overholdelsen af den 
fastsatte budgetramme kan medføre, at 
Folkeoplysningsudvalget må reducere de forventede 
tilskudsbeløb. 
 

1. Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt 
fastsættes hvert år i forbindelse med 
vedtagelsen af Kultur- og fritidsudvalgets 
budget.  
 
Fagudvalget melder senest den 1. juli ud, 
hvad udvalget forventer, at budgetrammen 
forventes at blive. 
 
Taksterne er vejledende. Overholdelsen af 
den fastsatte budgetramme kan medføre, 
at Folkeoplysningsudvalget må reducere de 
forventede tilskudsbeløb. Gældende takster 
og procentsatser fremgår af side XX – 
Takster og puljer. 

Foreningerne søger på baggrund af foreningens 
regnskab for foregående regnskabsår.  
 
FOU:  ok 

Børneattester: 
Erklæringen kan hentes på Frederikshavn 
Kommunes hjemmeside under Kultur og Fritid. 
 

1. Erklæring om indhentelse af børneattester 
sker ved markering af flueben i forbindelse 
med indberetning af tilskud. 

FOU: ok 

Definition handicappet medlem: 
Ved aktive, handicappede medlemmer forstås 
følgende: Medlemmer hvis handicap medfører, at de 
ikke kan dyrke samme aktivitet eller får samme 
udbytte af aktiviteten, som øvrige aktive 
medlemmer 

1. Hvert enkelt medlem, (dvs. forældre til 
børn under 18), skal skriftligt erklære 
overfor foreningen, at deltagelse sker som 
handicappet i forhold til aktiviteten. 

2. Ændring i faktortallet – op eller ned – kan 
ske årligt sammen med fastsættelsen af 
øvrige takster. 
 

Handicappede medlemmer tæller i dag gange 8. 
 
På øvrige områder bruges lægeerklæring eller lign. til 
at dokumentere handicap. 
  
FOU: ok 
 
adm. Bemærkning - brug evt. tekst fra oprindelig 
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ordning if. til en standarderklæring  
 

*Hvad er en aktivitetstime: 
- Den årlige ordinære foreningstid (træning, 

kampe, social samvær osv.) 
- Ekstraordinær foreningstid (lejre, ture, 

stævner, weekendarrangementer osv.) 
 
Det samlede aktivitetstilskud, der udbetales til 
foreningen kan ikke udgøre mere end 85 % af det 
beløb, som de tilskudsberettigede medlemmer 
(bortset fra handicappede medlemmer) i 
ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent 
(egenbetaling) 
 

Taktik, bad, omklædning og socialt samvær 
medtælles ikke i opgørelsen af aktivitetstimer 

  

Ved udvidelse af aktivitetstimer, må forventes lavere 
kr./øre sats pr. aktivitetstime.   
 
FOU: foreningsetablerede, programlagte sociale 
aktiviteter samt taktikmøder og planlægning, der 
aktiverer medlemmerne, kan også medtælles. 
Taktik, bad og omklædning medtælles med 
maksimalt en halv time. 

 

Driftstilskud til paraplyorganisationer: 
Til Idrætssamvirket og Frederikshavn 
Ungdomsfællesråd ydes der et årligt driftstilskud på 
4 % af den i budgettet afsatte sum til 
aktivitetstilskud. Beløbet deles ligeligt mellem de 2 
organisationer og udbetales i 2 rater uden 
ansøgning. 
 

- Paraplyorganisationerne modtager 
fremover i alt 200.000 kr. årligt til deling 
mellem organisationerne. 

- Paraplyorganisationerne skal fremover 
udarbejde og indsende virksomhedsplan og 
regnskab. 

FOU: ønsker at fastholde en procentsats.  
En virksomhedsplan vil være et uforholdsmæssigt 
stort arbejde – foreslår en mindre aktivitetsplan. Der 
ønskes en dialog om indholdet i en sådan plan. 
 
 

*Lokaletilskud: 
Tilskud ydes som udgangspunkt med henholdsvis 60 
% af forbrugsudgifterne og 75 % af de øvrige 
godkendte driftsudgifter. 
 
Antallet af faktiske timeforbrug hvor der er aktivitet i 
lokalet og minimum 5 personer til stede indgår i 
beregningen af lokaletilskuddet. Overstiger 
udgifterne 248,60 kr. pr. time for haller, bortset fra 
ridehaller, og 124,25 kr. pr. time for andre lokaler, 
inkl. ridehaller, ydes der tilskud med 75 % af de 
nævnte beløb pr. time (satser for 2014). 

KFU: Lokaletilskuddet fastholdes i år 1 – og KFU 
varsler en nedsættelse af taksten på 
forbrugsudgifter med 5 % hvert af de kommende år. 

FOU: ønsker at den ordning, der har gennemslag i 
budgetåret 2015 (med baggrund af tilskud beregnet 
på 2014 regnskaberne) skal vise, om det er 
nødvendigt at ændre på disse takster, før der varsles 
nedsættelser. FOU har forståelse for et behov for at 
sende signal om, at man ønsker at have fortsat fokus 
på energirenoveringer. 
FOU er bekymrede for konsekvenserne af en 
yderligere beskæring af lokaletilskuddet, da ikke alle 
foreninger rammes lige af en sådan beskæring. 
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Forklaring: 
Iht. loven er kommunen kun forpligtiget til at yde 
tilskud med 65 %. Med de hhv. 60 % og 75 % er vi 
nede på ca. 67 % i forhold til udgifterne men i 
forhold til tilskud pr. time kan tilskuds pct. 
nedsættes til 65 %.  
 
Da ovenstående først slår igennem i 2015 er den 
økonomiske konsekvens beregnet ud fra tilskud 
udbetalt i 2014 og vi har derfor ikke det fulde 
overblik over hvad de nye pct. satser iht. den 
reviderede ordning vil give af besparelse på 
lokaletilskudsområdet. Forventningen er dog mellem 
1 mio. – 1,5 mio. kr. 
 

*Træner- og instruktørtilskud: 
Tilskuddet kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 
40 % af de tilskudsberettigede medlemmers 
kontingentbetaling (egenbetaling). 
 
Der ydes kun tilskud til følgende udgifter: 

- Løn- og kørselsudgifter honoreres med 
tilskud på 40 % 

- Gaver/gavekort/mundering honoreres med 
tilskud på 80 % på max. udgiftsloft 3.000 kr. 
(ulønnet trænere/instruktører) 

 

Beregning af tilskud til Træner/Instruktør (løn og 
kørsel) adskilles fra beregning af gaver/mundering. 
 
Procentsatsen for trænertilskud (løn/kørsel) 
fastsættes til 30 % 
 

Se beregningseksempel på side 6. 
Beregnet på baggrund af tilskud udbetalt i 2014: 
 
Hvis man nedsætter tilskud til løn- og kørsel til hhv. 
30 % vil besparelsen være følgende: 
 

30 %  503.271 kr. 
 
FOU: ok  

*Transporttilskud: 
Følgende udgifter er ikke tilskudsberettigede: 

- Afholdte transportudgifter til 
enkeltpersoner ved deltagelse i træning og 
lignende 

 

Der ydes ikke tilskud til transport til enkeltpersoner. 
  

FOU: ok 
 
Adm. Bemærkning 
Husk fokus på foreningsetableret transport i 
formuleringerne 

*25 års reglen:  KFU foreslår ingen ændringer i 25 års reglen. 
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Såfremt foreningens medlemmer over 25 år udgør 
mere end 10 % af foreningen som helhed, nedsættes 
lokaletilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse 
medlemmers andel af det samlede antal 
medlemmer. 
 
25 års reglen gælder også de supplerende tilskud, 
dog først gældende fra 2015. 
 
54 % af de foreninger der modtog lokaletilskud i 
2014, blev reduceret ift. Medlemmer over 25 år. 
 

 
FOU: der er behov for at have fokus på brugen af 
selvejende institutioner og haller til forskellige 
udøvergrupper. 

Anvisning af lokaler: 
Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om 
lokaletilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke kan 
anvises. 
 
Iht. Folkeoplysningsloven anviser 
kommunalbestyrelsen i prioriteret rækkefølge til den 
frie folkeoplysende virksomhed følgende til formålet 
egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og 
andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører 
kommunen eller er beliggende i denne: 
 

1. Kommunale lokaler m.v. 
2. Lokaler m.v., der benyttes til udbud af 

uddannelser med godkendelse efter lov om 
institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse 
m.v., lokaler, der benyttes til udbud af 
uddannelserne til social- og 
sundhedshjælper, social- og 
sundhedsassistent, sygeplejerske og 
radiograf, og af den pædagogiske 
grunduddannelse og lokaler, der benyttes 

- Selvejende institutioner indgår som en del 
af udvalgets anvisning af lokaler. Dog med 
de egnede offentlige lokaler som første 
prioritet. 

FOU: ok – sæt foreningsdrevne lokaler ind som 
tredjeprioritet før private lokaler. 
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*Beregninger  

Beregninger er foretaget på baggrund af tilskud udbetalt i 2014, da den reviderede ordning først har effekt fra 2015: 

Tilskudstyper: Procentsatser: Forbrug: Forslag: Konsekvens: 
Aktivitetstilskud 
 

Pt. 0,70 kr./øre 4.675.056 kr. - - 

Lokaletilskud Pt. 75 % 
 
(Fra 2014 med virkning i 2015, 
hhv. 60 % forbrugsudgifter og 75 
% øvrige driftsudgifter) 

12.147.240 kr. Udgangspunkt ændres fra 
75 % til 65 %:  
10.693.230 kr.  
 
Max. tilskuds pct. pr. time 
ændres fra 75 % til 65 %: 
11.714.890 kr. 
 
Både udgangspunktet og 
max tilskuds. Pct. pr. time 
ændres fra 75 % til 65 %:  
10.534.265 kr. 
 

 
 
1.454.010 kr. 
 
 
 
432.350 kr. 
 
 
 
 
1.612.975 kr. 

Træner- og instruktørtilskud 
 
OBS! Adskillelse ift. en beregning 
af hhv. løn og kørselsudgifter til 
trænere- og instruktører er ikke 
muligt, da det samlede tilskud til 
udbetaling afhænger af 

Pt. 40 % og 80 % 4.398.488 kr. 30 % og 80 %: 
3.895.217 kr.  
 
20 % og 80 %: 
3.226.560 kr. 
 

 
503.271 kr. 
 
 
1.171.928 kr. 

til aktiviteter efter lov om centre for 
undervisningsmidler m.v. 

3. Regionale lokaler m.v. 
4. Statslige lokaler m.v. 
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foreningens egenbetaling – se 
beregning på side 6. 
 

Transporttilskud 
 

Pt. 40 % 1.391.679 kr. - - 

25 års reglen 
 

Pt. 10 % over  12.147.240 kr. 40 % over: 
12.847.415 kr. 
 
50 % over: 
13.026.272 kr. 
 
80 % over: 
16.182.229 kr. 
 
Neutralisere/fjerner: 
19.860.219 kr. 
 

 
-708.047 
 
 
-886.904 
 
 
-4.042.861 
 
 
-7.720.851 

Leder- og instruktørtilskud 
 

Pt. 80 % 688.983 kr. - - 

 

*Træner- og instruktørtilskud – beregningseksempel: 

Løn- og kørselsudgifter:  40.000 kr.   40 % af 40.000 = 16.000 kr. 

Gaver/gavekort/mundering:  1.500 kr.  80 % af 1.500 = 1.200 kr.   I alt: 17.200 kr.  

Egenbetaling:   25.000 kr.  40 % af 25.000 = 10.000 kr. 

 
Da det samlede tilskud max. kan udgøre 40 % af foreningens egenbetaling, er det beregnet tilskud til foreningen 10.000 kr. Såfremt foreningens medlemmer over 25 
år udgør mere end 10 % af foreningen som helhed, nedsættes træner- og instruktørtilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse medlemmers andel af det samlede 
antal medlemmer. 
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OBS! Foreningernes tilskud er beregnet på baggrund af regnskab for foregående regnskabsår, dvs. de søger på baggrund af faktiske 
afholdte udgifter. 
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Folkeoplysningsudvalgets møde 16. marts 2015: 
 
Yderligere forslag til KFU: 
 

 FOU ønsker at appellere til, at der afholdes en fyldestgørende høringsproces. 

 FOU ønsker, at der bliver set på Folkeoplysningsudvalgets tilskud til Brugerforeningen i Arena Nord samt på typebestemmelse af 
lokaler i Arena Nord.  

 FOU ønsker, at fristen for tilskudsansøgninger udsættes til 1. april af hensyn til foreningernes revision. (regnskaber fastholdes til 1. 
maj) 
 

 



Bilag: 10.3. Høringsmateriale - ændringer i Frederikshavner Ordningen

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 67973/15



Høringsmateriale – ændringer i Frederikshavner Ordningen      

        Sag: 14/22019 
        Dok. nr.: 67973-15 

Side 1 af 3 
 

Fremover benævnes tilskudsordningen: ”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune”. 

Den årlige ansøgningsfrist for tilskudsordningen er fremadrettet 1. april. 

Gældende: Forslag til ændringer: Bemærkninger: 
Forudsætning for at modtage tilskud: 
Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende 
blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens 
hjemmeside.  
 

1. Ansøgning skal ske via WinKAS.  Det understreges redaktionelt, at det er Winkas 
webdelen på den kommunale hjemmeside, der 
bliver obligatorisk at bruge. Foreningerne vælger 
stadig eget regnskabssystem. 
 

Generelt: 
Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes 
hvert år i forbindelse med vedtagelsen af 
kommunens budget. 
 
Taksterne er vejledende – bortset fra lokaletilskud 
samt de supplerende tilskud. Overholdelsen af den 
fastsatte budgetramme kan medføre, at 
Folkeoplysningsudvalget må reducere de forventede 
tilskudsbeløb. 
 

1. Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt 
fastsættes hvert år i forbindelse med 
vedtagelsen af Kultur- og fritidsudvalgets 
budget.  
 
Fagudvalget melder senest den 1. juli ud, 
hvad udvalget forventer, at budgetrammen 
forventes at blive. 
 
Taksterne er vejledende. Overholdelsen af 
den fastsatte budgetramme kan medføre, 
at Folkeoplysningsudvalget må reducere de 
forventede tilskudsbeløb. Gældende takster 
og procentsatser fremgår af side XX – 
Takster og puljer. 
 

Foreningerne søger på baggrund af foreningens 
regnskab for foregående regnskabsår.  
 

Børneattester: 
Erklæringen kan hentes på Frederikshavn 
Kommunes hjemmeside under Kultur og Fritid. 
 

1. Erklæring om indhentelse af børneattester 
sker ved markering af flueben i forbindelse 
med indberetning af tilskud. 

 

Definition handicappet medlem: 
Ved aktive, handicappede medlemmer forstås 
følgende: Medlemmer hvis handicap medfører, at de 
ikke kan dyrke samme aktivitet eller får samme 
udbytte af aktiviteten, som øvrige aktive 
medlemmer 

1. Hvert enkelt medlem, (forældre til børn 
under 18), skal skriftligt erklære overfor 
foreningen, at deltagelse sker som 
handicappet i forhold til aktiviteten. 

2. Ændring i faktortallet – op eller ned – kan 
ske årligt sammen med fastsættelsen af 

Der udarbejdes en standarderklæring, der kan 
hentes på den kommunale hjemmeside 
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øvrige takster. 
 

*Hvad er en aktivitetstime: 
- Den årlige ordinære foreningstid (træning, 

kampe, social samvær osv.) 
- Ekstraordinær foreningstid (lejre, ture, 

stævner, weekendarrangementer osv.) 
 
Det samlede aktivitetstilskud, der udbetales til 
foreningen kan ikke udgøre mere end 85 % af det 
beløb, som de tilskudsberettigede medlemmer 
(bortset fra handicappede medlemmer) i 
ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent 
(egenbetaling) 
 

Foreningsetablerede, programlagte sociale 
aktiviteter samt taktikmøder og planlægning, der 
aktiverer medlemmerne kan medtælles. 
Taktik, bad og omklædning medtælles med 
maksimalt en halv time. 

 

  

Driftstilskud til paraplyorganisationer: 
Til Idrætssamvirket og Frederikshavn 
Ungdomsfællesråd ydes der et årligt driftstilskud på 
4 % af den i budgettet afsatte sum til 
aktivitetstilskud. Beløbet deles ligeligt mellem de 2 
organisationer og udbetales i 2 rater uden 
ansøgning. 
 

- Paraplyorganisationerne modtager 
fremover i alt 200.000 kr. årligt til deling 
mellem organisationerne. 

- Paraplyorganisationerne skal fremover 
udarbejde og indsende virksomhedsplan og 
regnskab. 

 
 

*Træner- og instruktørtilskud: 
Tilskuddet kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 
40 % af de tilskudsberettigede medlemmers 
kontingentbetaling (egenbetaling). 
 
Der ydes kun tilskud til følgende udgifter: 

- Løn- og kørselsudgifter honoreres med 
tilskud på 40 % 

- Gaver/gavekort/mundering honoreres med 
tilskud på 80 % på max. udgiftsloft 3.000 kr. 
(ulønnet trænere/instruktører) 

 

Beregning af tilskud til Træner/Instruktør (løn og 
kørsel) adskilles fra beregning af gaver/mundering. 
 
Procentsatsen for trænertilskud (løn/kørsel) 
fastsættes til 30 % 
 

 

*Transporttilskud: Der ydes ikke tilskud til transport til enkeltpersoner. Der vil være redaktionel opmærksomhed på at 
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Følgende udgifter er ikke tilskudsberettigede: 
- Afholdte transportudgifter til 

enkeltpersoner ved deltagelse i træning og 
lignende 

 

  formulere, at der i alle tilfælde skal være tale om 
foreningsetableret transport. 
 

Anvisning af lokaler: 
Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om 
lokaletilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke kan 
anvises. 
 
Iht. Folkeoplysningsloven anviser 
kommunalbestyrelsen i prioriteret rækkefølge til den 
frie folkeoplysende virksomhed følgende til formålet 
egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og 
andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører 
kommunen eller er beliggende i denne: 
 

1. Kommunale lokaler m.v. 
2. Lokaler m.v., der benyttes til udbud af 

uddannelser med godkendelse efter lov om 
institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse 
m.v., lokaler, der benyttes til udbud af 
uddannelserne til social- og 
sundhedshjælper, social- og 
sundhedsassistent, sygeplejerske og 
radiograf, og af den pædagogiske 
grunduddannelse og lokaler, der benyttes 
til aktiviteter efter lov om centre for 
undervisningsmidler m.v. 

3. Regionale lokaler m.v. 
4. Statslige lokaler m.v. 

- Selvejende institutioner og foreningsdrevne 
lokaler indgår som en del af 
Folkeoplysningsudvalgets anvisning af 
lokaler. Dog med de egnede offentlige 
lokaler som første prioritet. 
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Vedlagt: Forslag til ændret tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune 

Frederikshavn Kommune 

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

 

Tel.: +45 98 45 50 00 

post@frederikshavn.dk 

www.frederikshavn.dk 

CVR-nr. 29189498 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. april 2015 

 

Frederikshavner Ordning udsendes i høring 

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 15. april 2015 besluttet at sende forslag til 

revideret Frederikshavner Ordning i høring blandt høringsrelevante parter. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere, at støtteordningen fremadrettet skal 

benævnes: ”Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune”.  

 

Høringsmaterialet er opdelt på følgende måde: Den første kolonne beskriver den 

gældende ordning. Den anden kolonne omhandler Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til 

ændring af ordningen, mens den tredje kolonne viser de bemærkninger, som Kultur- og 

Fritidsudvalget har til de anførte forslag.  

 

Kommentarer til forslaget indsendes til Frederikshavn Kommune, Center for Kultur og 

Fritid, senest mandag den 18. maj kl. 12.00 pr. mail til ufbo@frederikshavn.dk. 

 

Baggrunden for ændring af støtteordningen er Frederikshavn Kommunes budgetforlig 

2015-2018, hvor Frederikahavn byråd på møde den 17. september 2014, besluttede at 

opsige Frederikshavner Ordningen pr. 1. januar 2015 samt opsige kutyme med et 

”omstillings år”. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende i dialog med Folkeoplysningsudvalget 

udarbejdet forslag til revideret tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i 

Frederikshavn Kommune.  

 

På Frederikshavn Kommunes hjemmeside kan høringsparter fra den 20. april læse 

mere om Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at sende ”Tilskudsordningen for 

foreninger i Frederikshavn Kommune” i høring, samt finde høringsmaterialet i 

elektronisk udgave. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kultur- og Fritidsudvalget   

  

 

Center for Kultur og Fritid 

Sagsnummer: 14/22019 

Dok.nr.:  

 

Sagsbehandler: Uffe Borg 

Direkte telefon.: +45 98 45 5056 

E-mail: ufbo@frederikshavn.dk  

  

mailto:ufbo@frederikshavn.dk
mailto:ufbo@frederikshavn.dk
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Høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 12.maj  2015 

Høringsmateriale – Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune 

 

Uffe Borg har på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget udsendt materiale til høring i 

Integrationsrådet. Fristen for aflevering af høringssvaret er den 18. maj 2015. Næste 

møde i integrationsrådet er den 2. juni 2015. Materialet er derfor blevet behandlet på 

mail med efterfølgende udfærdigelse af høringssvaret. 

 

I forhold til materialet udtrykker medlemmer fra Integrationsrådet en bekymring omkring 

ansøgningsmodellen, som obligatorisk skal ske via Winkas Web på kommunens 

hjemmeside. Det er tvivl om hvorvidt medlemmerne kan håndtere denne 

ansøgningsform. Vil der være hjælp til dem, der ikke kan håndtere ansøgningsformen? 

Integrationsrådet anbefaler derfor, at det tydeligt fremgår hvordan og hvor man kan 

få hjælp til ansøgningen.  

 

Sagsnummer:  

15/16800 
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Halinspektørgruppen i Frederikshavn Kommune skal opfordre til, at der ved revision af 

Frederikshavner Ordningen skabes lige økonomiske vilkår ved foreningers brug af lokaler uanset 

hvor, man som forening er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.  

Der henvises i øvrigt til vedhæftede notat ”Kommentar til videreudvikling af Frederikshavner 

Ordningen” af 25. april 2012 fremsendt ved tidligere høring af Frederikshavner Ordningen i 

forbindelse med revision af denne.  

 

Med venlig hilsen 

Skagen Kultur- og Fritidscenter  

Skagen Sportscenter  

Ålbæk Idrætscenter  

Bannerslundhallen  

Arena Nord  

Frederikshavn Idrætscenter  

Frederikshavn Svømmehal  

Sæby Svømmebad  

Sæby Fritidscenter  

Dybvad-Hallen  

Østervrå Idræts- og Kulturcenter 

 

Kommentar til videreudvikling af Frederikshavner Ordningen 

Opmærksomheden skal henledes på, at der i den reviderede Frederikshavner Ordning ikke indgår 

harmonisering af de økonomiske vilkår for foreningers anvendelse af kommunale og selvejende 

institutioners lokaler.  

Foreninger med aktiviteter i idrætshaller, sale m.v. i selvejende institutioner vil stadig være 

forskelsbehandlet i forhold til foreninger, der benytter tilsvarende lokaler i kommunale lokaler omfattet af 

Gebyrordningen.  

Det betyder, at der eksempelvis ved brug af idrætshaller vil være en forskel på foreningernes nettoudgift på 

op til 181,50 kr. pr. time afhængende af antal medlemmer over 25 år. Denne forskel skyldes, at der i 

idrætshaller omfattet af Gebyrordningen IKKE skeles til medlemmernes alderssammensætning. Uanset om 

alle medlemmer er over 25 år vil gebyr pr. time udgøre 60 kr. En tilsvarende forening i en selvejende 

institution vil betalingen pr. time udgøre 241,50 kr.  

Generelt for alle foreninger der benytter selvejende institutioner nedsættes lokaletilskuddet 

forholdsmæssigt, når antal af medlemmer over 25 år udgør mere end 10 %. For foreninger i lokaler 



omfattet af Gebyrordningen påvirkes gebyrets størrelse IKKE uanset medlemmernes 

alderssammensætning. 

Et andet forhold der medfører yderligere ulige økonomiske vilkår er, at lejeprisen i selvejende institutioner 

årligt reguleres ved prisfremskrivning. Samme regulering er ikke gældende for Gebyrordningen. 

Vi mener ikke Kommunen fortsat kan blive ved med at forsvare, at foreninger der driver samme aktiviteter 

skal betale forskellige priser alt afhængende af, hvor de er hjemmehørende i kommunen.  

 

Frederikshavn Kommune, den 25. april 2012 

Østervrå Idræts- og Kulturcenter  Skagen Kultur- og Fritidscenter  

Sæby Fritidscenter   Skagen Sportscenter  

Dybvad-Hallen  Ålbæk Idrætscenter  

Arena Nord   Frederikshavn Idrætscenter  

Bannerslundhallen  Sæby Svømmebad  

Frederikshavn Svømmehal 
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     Skagen d. 6. maj 2015 

 

Til  

Frederikshavn kommune 

Center for Kultur og Fritid 

 

 

Høringssvar til ”Tilskudsordningen til foreninger i Frederikshavn kommune”  

 

GF76 har på sit bestyrelsesmøde d. 29. april drøftet materialet til den nye tilskudsordning. Vi har 

enkelte spørgsmål som undrer os eller er uklare for os. 

 

 Aktivitetstimer: Programlagte sociale aktiviteter kan være f.eks en træningsweekend, hvor 

der er lagt et program for weekenden og ikke bare er en komsammen. Det skal ikke være 

programlagt fra sæsonens start, men være programlagt inden afholdelse af træningen. 

Udbetalingen af aktivitetstilskud udbetales efter de nuværende regler med max. 85% af 

indbetalt kontingent. 

 Driftstilskud til paraplyorganisationer: Det er svært for os som foreningen at tage stilling 

til om dette er en fair fremgangsmåde er svært for os at afgøre da vi ikke har kendskab til 

deres nuværende tilskud. 

 Træner- og instruktørtilskud: Det er i orden at nedsætte procentsatsen for løn/kørsel til 

lønnede træner. Vi formoder at muligheden for at honorere ulønnet trænere/instruktører 

forbliver som den er nu. Da det er den mulighed vi i vores foreningen har til at belønne 

vores trænere, da vi kun har ulønnet trænere. 

 Transporttilskud: Punktet formodes at gælde for enkeltpersoner = gymnaster(for vores 

forening) og ikke for trænere. 

 

Hvis vi har ret i vores udlægning af de valgte punkter, ser vi den nye tilskudsordning som en fair 

løsning. 

 

 

Med venlig hilsen 

Alice Pedersen 

Formand for GF76  
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Høringssvar – ændringer i Frederikshavner Ordningen 
 
FUF påpeger den meget hyppige frekvens af ændringerne i Frederikshavnerordningen og ser 
gerne arbejdsro på området. Herved når man, at se konsekvenserne af den ene reform før nye 
forslag til ændringer gennemføres.  
Når dette er sagt, kan vi dog i nuværende ændringsforslag acceptere det nu fremlagte, dog 
med undtagelse af nogle meget vigtige punkter, som hermed uddybes: 

 
1. Frederikshavnerordningen skal ikke længere godkendes af byrådet. 

Ordningen kan – hvis forslaget vedtages - ene og alene ændres af et meget lille flertal 

i Kultur og Fritidsudvalget uden hørings-pligt. 
 
Dette mener FUF er uacceptabelt. Stort set alle borgere i kommunen har enten selv eller 
gennem deres børn berøring med det frivillige foreningslivs klubber og foreninger. Derfor bør 
ændringer af den kommunale støtteordning, som er det fundamentale økonomiske grundlag 
for Frederikshavn Kommunes store og velfungerende fritids- og foreningsliv, være et 
anliggende som skal godkendes af det samlede byråd. Ellers risikeres en mangeårig praksis fra 
starten af 60’erne med stabilitet og politisk bred opbakning af det mangfoldige frivillige 
folkeoplysende foreningsliv at gå tabt. 
Det kan accepteres at takster og procentsatser kan variere efter det kommunale budget og 
derfor kan tilrettes af Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med den årlige 
budgetbehandling, men som et absolut minimum bør det derfor tydeligt fremgå, at 
Folkeoplysningsudvalget skal være høringspart i processen med takstreguleringen.  

 

2. Driftstilskud til paraplyorganisationerne  
NUVÆRENDE TEKST ØNSKES BEVARET:  Til Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms 
Fællesråd ydes et årligt driftstilskud på 4 % af den i budgettet afsatte sum til aktivitetstilskud. 
Beløbet deles ligeligt mellem de 2 organisationer og udbetales i 2 rater uden ansøgning. 

Procentsats og fordeling ønskes fastholdt. Det nye forslag om et fast beløb som er 
reduceret 30% er ikke acceptabelt, i dag får paraplyorganisationerne tilskud efter 
budgetrammes størrelse, det vil sige at hvis budgetrammen til foreningerne stiger 
øges paraplyernes tilskud og omvendt hvis den samlede budgetramme falder. 
Hvis ikke der fastholdes en procentsats vil beløbet heller ikke pristalsreguleres 
hvilket i praksis vil betyde, at tilskuddet falder yderligere ca. 2% om året. 
En reduktion i beløbet til paraplyorganisationerne vil ikke give en budget besparelse 
i det samlede budget, da besparelsen ligger inden for budgetrammen.   

 
3. Virksomhedsplan for paraplyorganisationerne 
NYT FORSLAG SOM IKKE ØNSKES VEDTAGET: Paraplyorganisationerne skal fremover 
udarbejde og indsende virksomhedsplan og regnskab. 

FUF og IS er frivillige foreninger og IKKE virksomheder. FUF indsender årligt 
regnskab fremlægger på hjemmeside og rundsender i nyhedsbrev efter ordinært 
repræsentantskabsmøde, formandsberetning, regnskab, budget, visionsplaner samt 
oversigt over, hvem der er ansvarlig for arbejdsområder FUF arbejder med.  
Paraplyorganisationerne er ikke virksomheder med lønnede medarbejder, men 
frivillige foreningsfolk der arbejder ulønnet. FUF er af den opfattelse at arbejdet er 
fuldt gennemsigtigt. Derfor ønskes ikke yderligere administration og papirarbejde. 



Samarbejdsaftale / forventningsafstemning i stedet for virksomhedsplan 
En samarbejdsaftale / et årshjul kan være et instrument til at fremme dialogen og 
samarbejdet mellem paraplyorganisationer og CKF/KFU og forbedre arbejdsgangen. 
Følgende opgaver er nogle af de som, blandt meget andet, varetages i dag for det 
procentvise tilskudsbeløb. En reduktion på 30% frygtes at gå ud over disse mange 
opgaver, som ikke skønnes at kunne udføres billigere.  
Alternativet er, at mange af opgaverne fremover ikke kan løses.  
 
a. Nyhedsbreve. Der udsendes løbende nyheder og inspirationsmateriale til 

foreningslivet, pt ca. 40 gange/år. 
b. Hjemmesider. Der vedligeholdes dagligt 3 hjemmesider og 1 årligt. 

1 Fritid.Frederikshavn - beskrivelse og kontaktinfo på alle foreninger. 
2 FIT DEAL - tilbud om deltagelse i foreningsaktiviteter for alle borgere. 
3 FUF.nu – vejledning, hjælp og inspiration til foreningslivet, referater m.v. 
4 GODT GÅET – hjemmeside til brug for indberetning og informationer.  

c. Konferencer. Med jævne mellemrum afholdes store og små konferencer om 
foreningsvilkår for forskellige målgrupper. 

d. WINKAS Netværksmøder. Der afholdes netværksmøder flere gange årligt i de 3 
største byer i kommunen. 

e. Foredragsaftener. Der inviteres talere til informations og inspirationsmøder 
f. Debataftener. Foreningslivet inviteres til dialog og debat om aktuelle emner.  
g. Orienteringsmøder. Løbende orientering om specifikke og relevante emner. 
h. Skolereformen. Møder i skoledistrikter samt kontakt til skolebestyrelserne. 
i. GODT GÅET. Paraplyorganisationerne indsamler og behandler kandidater. 
j. Fritidsfacilitetsundersøgelse. Paraplyerne har gennemført en stor analyse. 
k. Hjælp til at finde lokaler og maksimal udnyttelse af forenings faciliteter. 
l. Hjælp og vejledning i byggesager. Bl.a. kontakt til Lokale- og Anlægsfonden.  
m. Hjælp til opstart af foreninger eller sammenlægninger af samme. 
n. Hjælp til nødlidende foreninger og foreninger i krise, støtte og vejledning. 
o. Afholdelse af kasserer kurser i samarbejde med Center for Kultur og Fritid. 
p. Foreningernes dag. Mange forskellige foreningsevents, f.eks. med FREDERIK. 
q. Integrationsarbejde. Afholdelse af arrangementer og events f.eks. i asylcenteret 
r. SSP-indsatsen. Samarbejde med politi, socialvæsen og skoler om udsatte unge. 
s. Politiske unge-møder. Debat og fokus på valgret og demokratiforståelse. 
t. Ungebyråd og demokratisering af unge i Frederikshavn Kommune. 
u. Kontakt og møder med bestyrelser og ledere i bl.a. selvejende institutioner. 
v. Foreningsudvikling. Informationsformidling om forskellige foreningsmodeller. 
w. Lederpleje. Hjælp og støtte til foreninger omkring hvervning og fastholdelse. 
x. Politisk netværk og tæt kontakt til byråd og det kommunalpolitiske system. 
y. Opgaver i Folkeoplysningsudvalg, Grønt Råd, Integrationsråd, Ungdomsskolen. 
z. Kontakt til landsorganisationerne DIF, DGI og DUF, herunder Spejdersamråd.         
 

Afrunding og behandling af høringssvar. 
Vi håber for det samlede foreningsliv på et fortsat konstruktivt samarbejde 
imellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt de to 
paraplyorganisationer med hver deres målgruppe og formål.  
Med ønsket om en positiv behandling af FUF’s høringssvar. 
 
Med venlig hilsen en samlet styrelse for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd. 
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Center for Kultur og Fritid 

Rådhus Allé 100 

9000 Frederikshavn. 

att. Uffe Borg,  ufbo@frederikshavn.dk  

 

Høringssvar til KFU-udvalget om ændring af den nuværende Frederikshavner Ordning, jfr. brev af 

17. april 2015. 

Vi ønsker først og fremmest ens spilleregler for alle foreninger, der benytter lokaler i kommunen. 

 

Den nye tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune bør grundlæggende give 

foreningslivet i kommunen samme vilkår for deres virke, uanset hjemsted. Der er således stadig 

store forskelle i, hvad foreninger giver i halleje, og forskellen ser ud til at øges, jfr. nedenstående 

skema. 

 

Inden kommunesammenlægningen var det kendetegnede, at Frederikshavn havde kommunalt ejede 

idrætsanlæg,  og i de få selvejende institutioner havde kommunen indført gebyrordninger. 

I Skagen og Sæby kommuner var ejerne af hallerne selvejende institutioner. Der er siden 

kommunesammenlægningen ikke sket ændringer på denne struktur. Kendetegnede er også, at 

hallerne får vidt forskellige tilskud som medfører forskelle i serviceniveauet. 

 

Når vi som forening, er hjemmehørende i Sæby, hvor der kun er mulighed for at leje os ind i 

selvejende haller, bliver vi med den nuværende prispolitik straffet i form af højere husleje i forhold 

til vores kolleger i Frederikshavn, der har senioridræt på programmet. 

 

I gebyrbetalte lokaler tages der ikke hensyn til brugernes alder, hvilket ikke er tilfældet i selvejende 

lokaler, hvor prisen bliver forhøjet forholdsmæssigt med antallet af medlemmer over 25 år.  

 

Da udgiften til leje af haller og lokaler er en stor post i foreningens regnskab, ønsker vi at gøre 

kommunen opmærksom på den forskel. Vi ønsker at der sker en bedre og mere retfærdig fordeling 

at de tildelte tilskud. 

 

 

Udvikling i timeprisen for leje af haller 2012 2013 2014 2015 

Kommunale haller og Arena Nord -gebyr 50,00 60,00 60,00 60,00 

Selvejende haller (bruttopris) 241,50 245,10 248,60 253,32 

Tilskud foreninger med < 10% under 25 år 181,13 183,83 186,45 189,99 

Nettohalleje foreninger med < 10% under 25 år 60,40 61,30 62,15 63,33 

Forskel i % i forhold til gebyr betaling -20,8 -2,1 -3,6 -5,5 

Tilskud foreninger med 25% over 25 år (2012:181,13kr.-25%) 135,85 137,90 139,80 142,50 

Nettohalleje foreninger med 25% over 25 år 105,65 107,20 108,80 110,80 

Merpris halleje foreninger med 25% over 25 år 55,65 47,20 48,80 50,80 

Forskel i % i forhold til gebyr betaling 111,3 78,7 81,3 84,7 

Tilskud foreninger med 50% over 25 år (2012:181,13kr.-50%) 90,57 91,92 93,23 95,00 

Nettohalleje foreninger med 25% over 25 år 150,90 153,20 155,40 158,30 

Merpris halleje foreninger med 50% over 25 år 100,93 93,18 95,37 98,32 

Forskel i % i forhold til gebyr betaling 201,9 155,3 159,0 163,9 

mailto:ufbo@frederikshavn.dk


 

 
Ud over ovenstående forhold har vi ingen bemærkninger til 
den nye tilskudsordning. 
 
Vi stiller os gerne til rådighed for uddybende kommentarer.  
 
Med venlig hilsen 
Firmaidræt Sæby 
Birgitte Vallin 
Tlf. 20784454 
 
Høringssvaret er udfærdiget i samarbejde med Tommy Thomsen tlf. 40713687, som også gerne 
står til rådighed ved spørgsmål.  
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Kultur- og Fritidsudvalget  
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Revision af Frederikshavnerordningen 

Idrætssamvirkets høringssvar til KFUs forslag 
 

Generelt 

IS ønsker en præcisering af, hvad der menes med ordet budgetramme. Vedrører det det efterføl-

gende kalenderår? 

 

Generelt skal man forsøge at undgå for mange forvaltningstekniske udtryk, så ordningen bliver 

svær at læse for menigmand.  

 

Definition af handicappet medlem 

Det vil umiddelbart give megen administration at skulle indhente underskrifter. Ordet forældre 

skal erstattes af ordet værge. 

IS har ønsket at se dokumentation på omfanget af ekstraudbetaling til handicappede udøvere.  

 

Driftstilskud til paraplyorganisationer 

IS ønsker at fastholde en procentsats.  

Da der er tale om en frivillig organisation uden ansatte, er det ikke relevant at tale om en virk-

somhedsplan, men IS vil gerne indgå en samarbejdsaftale med KFU. 

 

Lokaletilskud 

Nedsættelse af taksten på forbrugsudgifter med 5 % hvert af de kommende år: Hvor mange år 

drejer det sig om? IS ønsker at afvente resultatet af 2015, inden yderligere tiltag iværksættes. 

 

Transporttilskud 

Transporttilskud til enkeltpersoner: IS ønsker problemets omfang belyst. 

Der findes individuelle idrætter, hvor kun en udøver skal deltage i en given konkurrence/stævne. 

Hvis træneren er med? Er der så tale om foreningsetableret transport? 

 

25-årsreglen 

Brug af kommunale haller samt Arena Nord betales med gebyr, som ikke nedsættes ifølge 25-

årsreglen. 

Dette giver en skævvridning i forhold til fx brug af selvejende institutioner, hvor foreninger kan 

komme til at betale 248 kr. for samme time, som koster 60 kr. i Arena Nord. 

25-årsreglen ansporer foreningerne til at dele sig i to: junior- og seniorklubber, hvilket ikke er 

hensigtsmæssigt eller ønskværdigt. 

Er kommunens beregning af de økonomiske konsekvenser renset for tilskud til de institutioner, 

hvor timerne gebyrbetales? 



- 2 - 

En nærmere belysning ønskes, da IS ønsker at arbejde henimod en løsning, der ikke straffer for-

eninger for at lave aktiviteter for medlemmer over 25 år. Det går imod den generelle samfunds-

udvikling, hvor der er stor fokus på, at alle danskere skal bevæge sig, jf. DIF og DGI’s 25-50-75 

satsning, der støttes af Kulturministeriet og Folketinget. 

 

Alle fremtidige revisioner af tilskudsordningen bør godkendes i Byrådet efter godkendelse i Kul-

tur- og Fritidsudvalget og høring i Folkeoplysningsudvalget samt hos øvrige høringsrelevante 

parter. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune 

 

 

Else Schaltz 

Formand 
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Frederikshavn f I 
Fodboldafdeling 

 

 

 
 

 

 
 

Høringssvar vedr. Ændringer i Frederikshavnerordningen 
 

 
Indledningsvis vil vi gøre opmærksom på, at vi som forening værdsætter, at Frederikshavn 
Kommune gennem Frederikshavnerordningen anerkender og understøtter det meget store 
frivillige arbejde, der foregår i kommunens foreninger.  
 
Vores første bekymring går derfor på, at Kultur og Fritidsudvalget har besluttet, at 
ordningen ikke længere skal hedde Frederikshavnerordningen, men i stedet 
”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune”. Vi er bekymrede for, at der 
heri ligger et signal om, at kommunen fremover vil arbejde mod en gradvis forringelse af 
ordningen. Vi håber, vores bekymring er ubegrundet. 
 
Derudover har vi flg. kommentarer: 
 

 Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes hvert år i forbindelse med 
vedtagelsen af Kultur- og fritidsudvalgets budget. Fagudvalget melder senest den 1. 
juli ud, hvad udvalget forventer, at budgetrammen forventes at blive. Taksterne er 
vejledende. Overholdelsen af den fastsatte budgetramme kan medføre, at 
Folkeoplysningsudvalget må reducere de forventede tilskudsbeløb. Gældende 
takster og procentsatser fremgår af side XX – Takster og puljer. 

 
Det er af stor betydning for vores forening forud for vores budgetlægning at vide, 
hvilke beløb, vi har til rådighed. Vi ønsker derfor en så tidlig udmelding, som muligt. 
Vi er derudover bekymret for den magt, den nye ordning giver Kultur og 
Fritidsudvalget. Vi ønsker, at økonomien skal vedtages af byrådet. 
 

 Foreningsetablerede, programlagte sociale aktiviteter samt taktikmøder og 
planlægning, der aktiverer medlemmerne kan medtælles. Taktik, bad og 
omklædning medtælles med maksimalt en halv time. 

 
Vi mener ikke, en halv time er nok. 
En aktivitetstime må være den tid, træner/leder er sammen med sit hold og ”holder 
dem væk fra gadehjørnerne”. 
 

 Beregning af tilskud til Træner/Instruktør (løn og kørsel) adskilles fra beregning af 
gaver/mundering. Procentsatsen for trænertilskud (løn/kørsel) fastsættes til 30 % 

 
Som stor klub med mange børn/unge og derfor mange frivillige ledere er det vigtigt, 
at der er nogle kompetente uddannede og lønnede ledere til disse frivillige. Vi er 
derfor bekymrede over udsigten til at trænertilskud reduceres fra 40 % til 30 %.  
 
Vi uddyber naturligvis gerne vores synspunkter på et evt. møde. 
 
FFI Fodbold d. 16. maj 2015  
Fodboldbestyrelsen 
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Ændringer i Frederikshavner ordningen. 

 

I foråret 2014 var der politisk opbakning til at kommunen ville fjerne meget af det 

bureaukratisk apparat der var for kommunens foreninger f.eks. Skagen Motorcykel 

træf og Skagen festival. 

Hvor blev den politiske opbakning af? 

Der er ikke mindre bureaukrati i disse ændringer i Frederikshavner ordningen, 

tværtimod. 

 

Den dårligste del af Frederikshavner ordningen er end ikke til høring!! 

 

25 års reglen. 

Frederikshavn kommune har en sundhedspolitik der bl.a. siger at kommunen vil 

understøtte sundhedsfremme og forebyggelse. At man vil indtænke den tværgående 

indsats på tværs af kommunens områder. 

http://frederikshavn.dk/Sider/F%C3%B8lg%20med%20i%20den%20nye%20sundhed

spolitik.aspx 

Hvordan hænger det lige sammen med 25 års reglen? 

Børnetallet er faldende og voksen/ældre befolkning er stigende.  

Sundhedspolitiske har kommunen brug for idrætstilbud til voksen.   

Hvis idrætsklubber tilbyder idræt til voksne over 25 år, så trækkes klubben i det 

økonomiske tilskud til børnene, det er da en absurd regel !!  

 

Indsigelser til Sag:14/22019  dok.nr. 67973-15. 

 

I maj 2015 er Skagen Svømmeklub ved at planlægge idræts tilbud til sæsonen 2015-

2016.  

I juli 2016 kan vi få kendskab til det økonomiske grundlag vi kan give tilbuddene på, 

der er vel og mærket, for de tilbud vi skal offentliggjorde sommeren 2015.  

Det er simpelthen urimeligt at tilskudsordningen skal være så uigennemskuelig og 

bureaukratisk at en almindelig frivillig bestyrelse ikke kan gennemskue det. 

 

Skagen Svømmeklub har forståelse for at tilskuddet bliver mindre, og vi skal spare 

lige som resten af kommunen.  

Men det er ikke i orden at der laves en variabel takts, så man aldrig ved hvad man 

kan regne med. 

Vi har brug for forudsigelighed, gennemskuelighed og økonomisk sikkerhed i vores 

daglige frivillige ulønnede arbejde.  

Desuden har vi brug for at noget af bureaukratiet fjernes, det tager livet af de frivillige 

foreninger, når vi pålægges ugennemskuelige regler og papir opgaver. 

Som idræts klub kan vi ikke overleve uden stabilitet, økonomisk sikkerhed og 

forudsigelighed.  

 

http://frederikshavn.dk/Sider/F%C3%B8lg%20med%20i%20den%20nye%20sundhedspolitik.aspx
http://frederikshavn.dk/Sider/F%C3%B8lg%20med%20i%20den%20nye%20sundhedspolitik.aspx


Transporttilskud: 

”Der ydes ikke tilskud til transport til enkeltpersoner” 

Dette vil i høj grad ramme Skagen Svømmeklub, vi er en lille klub, hvor der ofte kun 

er en person der skal afsted, og vi skal altid køre langt, når vi skal til andre 

svømmeklubber, uddannelse og andre foreningsetableret aktiviteter. Derud over så 

blevet taksten også reduceret fra 40 % til 30 %.  

Det rammer markant for de små klubber i yderområderne. 

 

Definitionen på handicappet medlem:  

”Hvert enkelt medlem skal skrifteligt erklære overfor foreningen at deltagelse sker 

som handicappet” 

Flere af de handicappede medlemmer som Skagen svømmeklub har, kan ikke læse og 

skrive. Det bliver en ekstra bureaukratiske byrde klubberne der skal løfte. 

Ændringer i faktortallet, betyder det at politikere eller embedsmænd skal til at vurdere 

hvem der er mest og mindst handicappet og sætte faktor på det? 

 

Politikkere/embedsmænd kan regulere både på faktor og takst, så bliver det 

fuldstændigt ugennemskueligt og særdeles usikkert økonomisk, at have idrætstilbud 

til børn med særlige behov. Økonomiens gennemskuelighed og grundlag kommer først 

når aktiviteten har kørt i et år.   

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen Skagen svømmeklub 

 

Marianne Axelsen 
Susanne Jørgensen 
Mikkel Sørensen 
Amanda Lonsdale 
Benjamin Jørgensen 
Signe Bech 
Anne Steffensen 
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Frederikshavn den 12.5.2015. 

 

Høringssvar til foreslåede ændringer til Frederikshavnerordningen. 
 

Handicap Idrættens Fællesråd (omtalt som HF) er et formelt samarbejdsforum for 5 

handicapidrætsforeninger i Frederikshavn Kommune. HF repræsenterer Skagen Svømmeklub (tilpasset 

svømning), Frederikshavn Handicap Idrætsforening, IF MOB DIN KROP, Frederikshavn Blindeidræt og Sæby 

Handicap Idrætsforening. HF varetager bl.a. fordelingen af Sundhedsudvalget midler til handicapidræt – 

herunder tilskud til udvikling af nye aktiviteter og nye samarbejder omkring handicapidræt. 

HF ønsker at kommentere de to punkter i Frederikshavnerordningen, der vedrører handicapidræt. 

1: Forslag om udfyldelse af formular i forhold til diagnose. 

HF er imod dette forslag. Indhentning af formular betyder, at klubberne får endnu mere bureaukrati og 

papirarbejde. Forslaget strider også imod arbejdet med inklusion i klubberne. I ”gamle dage” var 

definitionen af handicappede mere tydelig. I dag er der nye og flere diagnoser på handicappede eller børn 

med særlige behov. Flere og flere børn og unge bliver forsøgt inkluderet i folkeskole, fritidsklubber, 

arbejdspladser mm. Derfor ser HF det også som et tilbageskridt, at man så pludselig skal stemples med en 

formular.  

HF opfordrer i stedet til, i lighed med DHIF’s politik, at definitionen af ”handicappet” er en tillidssag mellem 

klub og kommune. 

 

2: Forslag om faktor x er variabel. 

Dette forslag kan give store økonomiske konsekvenser for klubberne. Hvis klubben primært har 

handicappede medlemmer og dermed er dybt afhængig af faktor-tilskuddet, kan det give en uoverskuelig 

drift af klubben, hvis faktoren pludselig ændres fra 8 til eksempelvis 4. HF frygter, at med en variabel faktor, 

bliver justeringen mest nedad og ikke op over de nuværende 8. 

Handicap klubber har ikke nødvendigvis et stort netværk, der magter at gøre store fundraising tiltag, der 

kan skaffe klubben økonomi. Oftest er klubber afhængig af kommunens tilskud og medlemskontingent. 

HF er klar over, at Frederikshavn Kommune har store økonomiske udfordringer, men at der også er sket 

mange hårde/gode tiltag, der har stabiliseret kommunens økonomi. HF er overbevist om, at disse forslåede 

ændringer er små i forhold til kommunens kasse, men ganske store i forhold til den lille handicap forening.  

 

Frederikshavn kommune har i mange år prioriteret at støtte handicapsporten med gode vilkår. Eksempelvis 

kan nævnes 



 

 

• Tilskudsordning med faktor 8 i Frederikshavnerordningen 

• 1. prioritet af deling af halleje for handicap aktiviteter. 

• Sundhedsudvalgets prioritering af årlig støtte 

• Ansættelse af idrætskoordinator for psykiatri og handicap placeret i Sundhedsfremme og 

forebyggelse.  

Disse gode prioriteter er noget andre kommuner søger inspiration fra, når man vil lave forbedringer inden 

for handicapidrætten. Tilskudsordningen i Frederikshavn kommune er beskrevet i DHIF`s katalog over 

anbefalede tilskudsordninger og ifølge DHIF, bliver det rost rundt omkring i landet. 

Opfordringen fra HF er, at trække forslagene tilbage – og i stedet i dialog med HF være med til at bevare og 

udvikle mulighederne, så handicappede fortsat kan dyrke idræt i Frederikshavn Kommune. 

 

Med venlig hilsen 

 

Hans Abildgaard. 

Formand 
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Høringsvar til Kultur og Fritidsudvalget i forbindelse med vedtagelse af revideret 

Frederikshavnerordning  

Folkeoplysningsudvalget har på sit møde d. 27./4. 2015 gennemgået høringsmaterialet ”Ændringer i 

Frederikshavnerordningen” og har udarbejdet nedenstående høringssvar.  

Først og fremmest vil FOU opfordre til, at der bliver arrangeret et fællesmøde mellem Kultur og 

Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget inden den endelige vedtagelse af ”Tilskudsordning for 

foreninger i Frederikshavn Kommune”. 

Dels undrer det FOU, at KFU detaljeret ønsker at beslutte, hvorledes en rammebevilling til FOU 

fordeles og selv udformer den nye ordning. FOUs opgave har altid været at forvalte den 

budgetramme, som KFU har afsat til folkeoplysningsområdet. FOU formulerer en støtteordning, 

som et bredt flertal i KFU og byrådet godkender. Takstblad er derfor også en opgave for FOU.  

KFU bliver på den måde sagsbehandler og overtager nogle af de opgaver, der oprindeligt var 

tiltænkt FOU. 

Desuden vil FOU gerne overfor KFU begrunde øvrige synspunkter. 

Dette høringssvars side 2 er redaktionelle og forståelsesmæssige korrektioner. Høringsprocessen 

vanskeliggøres ved, at man ikke har den oprindelige Frederikshavnerordning med nye korrektioner 

stillet op over for hinanden. 

Generelt anerkender FOU justeringerne i fremlagte forslag, men 3 meget væsentlige punkter bør 

korrigeres: 

1.  Endelig godkendelse af Frederikshavnerordningen bør - som i dag også fremover ske i 

byrådet.  

Begrundelse: Frederikshavnerordningen berører næsten alle borgere i Frederikshavn Kommune og 

er et væsentligt fundament for kommunens rige og mangfoldige foreningsliv. Foreningslivets trivsel 

og tilbuddet af fritidsaktiviteter samt deres faciliteter er af stor betydning for 

befolkningstilfredsheden i kommunen. Derfor bør regelsættet have en bred politisk opbakning. Hvis 

et takstblad, som foreslået, skilles ud af ordningen, bør der ikke være behov for hyppige ændringer. 

Siden fritidslovens indførelse i 60’erne har et bredt politisk flertal ALTID stået bag beslutningerne. 

Dette bør også fremover gælde, så opmærksomheden på området bevares. Seneste års mange 

ændringer er til stor skade for initiativer, virkelyst og tryghed for klubber og foreninger. 

2. Ændring af takstblad bør udarbejdes af FOU eller som minimum til høring i FOU før 

vedtagelse. Takster bør udmeldes senest 1./7. og gælde for minimum det efterfølgende 

kalenderår (jan-dec). 

Begrundelse: Foreninger vedtager budgetter på generalforsamlinger oftest i februar-marts, hvor 

satsen bør kendes. Frederikshavnerordningen og dens procentsatser og takster er en væsentlig del af 

FOU’s arbejds- og ansvarsområde. Forandringer i tildeling af støtte til foreningslivet har stor 

betydning for, i hvilken retning man ønsker udviklingen i det folkeoplysende foreningsliv skal gå. 

Dette er formålet med at nedsætte FOU.  

 



3. Forslaget om at tilskud til paraplyorganisationer fastlåses til kr. 200.000 bør bortfalde.  

Begrundelse: Paraplyorganisationen udfører en række opgaver, som næppe kan gøres billigere. De 

varetager dialogen med de mange klubber og foreninger. De er demokratisk valgt blandt det 

frivillige klub- og foreningsliv. Kun få kommuner har 2 aktive paraplyorganisationer med hver 

deres formål og arbejdsopgaver. Dette bør anerkendes. Det vil være helt naturligt, at tilskuddet til 

paraplyorganisationerne er en procentsats, der følger den samlede budgetramme. Hermed følges 

også pristalsreguleringen. Tilskuddet blev i 2011 reduceret fra kr. 175.000 til ca. kr. 125.000. Endnu 

en reduktion betyder, at aktiviteter må indstilles. 

I forbindelse med tilskuddet kan der laves en forventningsafstemning mellem CKF, KFU, FOU og 

paraplyorganisationerne, ligesom man kan lave en samarbejdsaftale. Da Idrætssamvirket og FUF er 

frivillige organisationer, bør de ikke pålægges at lave virksomhedsplan.



 

Følgende er mere redaktionelle, opklarende spørgsmål og kommentarer. 

Det er svært at se den reelle hensigt med formuleringerne i det udsendte materiale, da det ikke er 

indsat i ordningen. Men her et forsøg på kommentarer: 

1. Under ”Forudsætninger” (side 1): Ansøgning skal ske via Winkas – rettes til: Ansøgning 

skal ske elektronisk, og der indberettes digitalt gennem Frederikshavn Kommunes 

hjemmeside (herfra kan der så linkes til indberetningsskema m.v.) Winkas er et 

firmanavn, som blot forvirrer brugerne.  

 

2. Under Generelt (side 1): ”Taksterne er vejledende” 

RETTELSE: Takster og procentsatser er gældende for et kalenderår ad gangen og 

fastlægges efter vedtagelsen af det kommunale budget og udmeldes senest d. 1./7. for 

kommende kalenderår.  

 

3. Under ”Hvad er en aktivitetstime” (side 2) Her står ”…..sociale aktiviteter samt 

taktikmøder og planlægning….. Senere står der: Taktik, bad og omklædning medtælles 

med….” 

RETTELSE: ”taktik” bør udelades, da afsnittet ovenover ellers ingen mening giver. 

(Denne form for detaljeringsgrad er med til at komplicere ordningen og kan let give 

anledning til flere spørgsmål end svar. Sund fornuft og en vis form for selvjustits bør, 

med kyndig vejledning fra CKF gennem stikprøver, kunne gøre, at man ikke skal 

lovgive sig ud af enhver detalje)  

 

4. Under ”træner- og instruktørtilskud (side 2): Teksten ”beregning af tilskud til 

træner/instruktør (løn og kørsel) adskilles fra beregning af gaver/mundering” giver ikke 

mening og er uforståelig.  

Der skelnes allerede i dag imellem frivillige og lønnede trænere/instruktører. 

Munderingsudstyr kan gives til de ulønnede. Beløbet hertil indgår i det samlede beløb, 

som holdes op imod tilskudsloftet, begrænset af foreningens egenbetaling. Dvs. at de 2 

beløb IKKE bør adskilles. For under loftet for det supplerende tilskud til 

træner/instruktør medregnes 30% (ny takst) af kørsel/løn til lønnede + 80% af max kr. 

3.000,- til ulønnede. Dette er vigtigt at fastholde. Ellers vil tilskuddet stige, hvor 

hensigten er at det reduceres. Vedtages teksten, som den står, vil der blive højere til 

tilskudsloftet på egenbetalingen, end hvis beregningen foretages på hvert enkelt beløb 

frem for det samlede beløb. Tilskudsloftet er derfor, som nu, det samlede beløb for 

lønnede og ulønnede trænere. 

 

5. Under ”transporttilskud” (side 3): ”Der ydes ikke transport til enkeltpersoner”. Her bør 

det formuleres, så det tydeligt fremgår, at det er foreningsetableret transport, og der kun i 

særlige tilfælde kan søges dispensation. 

 

 



FOU stiller sig, som tidligere nævnt, til meget gerne rådighed for yderligere uddybning 

ovenstående og ser meget gerne et tættere samarbejde omkring Frederikshavnerordningen, 

da denne og forvaltningen heraf, er den væsentligste del af folkeoplysningsudvalgets 

arbejdsområde.  

 

Folkeoplysningsudvalget d. 16. maj 2015 

 



Bilag: 10.18. Høringssvar - FrederiksHandicap Svømmeklubben Vandhundene
20150518.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 85846/15





Bilag: 10.19. Høringssvar fra Handicaprådet

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 27. maj 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 79764/15



Handicaprådet - 27. april 2015 Side 1 af 1 
 

Høringssag: Frederikshavner Ordningen 

 
Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 15. april 2015 besluttet at sende forslag 

til revideret Frederikshavner Ordning i høring blandt høringsrelevante parter. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere, at støtteordningen fremadrettet 

skal benævnes: ”Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune”. 

  

Kommentarer til forslaget indsendes til Frederikshavn Kommune, Center for Kultur 

og Fritid, senest mandag den 18. maj kl. 12.00 pr. mail til ufbo@frederikshavn.dk. 

  

Baggrunden for ændring af støtteordningen er Frederikshavn Kommunes 

budgetforlig 2015-2018, hvor Frederikahavn byråd på møde den 17. september 

2014, besluttede at opsige Frederikshavner Ordningen pr. 1. januar 2015 samt 

opsige kutyme med et ”omstillings år”. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende i dialog med Folkeoplysningsudvalget 

udarbejdet forslag til revideret tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i 

Frederikshavn Kommune. 

  

 
Indstilling 
At der udarbejdes høringssvar. 

  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015 
Handicaprådet kan tiltræde den reviderede Frederikshavnerordning  under 

forudsætning af, at Handicapidrættens Fællesråd fortsat ikke er under den nye 

”Tilskudsordning  for foreninger i Frederikshavn kommune”. 

  

Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 

stedfortræder.   
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Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - 

forsørgelsespligt 

Resumé: 

Principafgørelsen fastslår 

Gensidig forsørgelsespligt 

Efter aktivlovens regler har en borger i forhold til det offentlige ansvaret for at forsørge sig selv, sin 

ægtefælle, sin samlever og sine børn under 18 år. 

Samlevende 

Forsørgelsespligten mellem samlevende gælder i de tilfælde, hvor den ene eller begge ansøger om eller 

modtager uddannelses- eller kontanthjælp. 

To personer anses for samlevende i aktivlovens forstand, når betingelserne i § 2 b er opfyldt. 

Indhentelse af oplysninger fra de elektroniske registre til brug for vurdering af samliv 

Kommunen skal i videst muligt omfang indhente de nødvendige oplysninger fra de elektroniske 

registre, som kommunen har adgang til, når kommunen træffer afgørelse om at anse to personer for 

samlevende med pligt til at forsørge hinanden, jf. aktivlovens § 98 a. 

Det betyder, at kommunen ikke skal indhente oplysninger om en persons økonomiske eller personlige 

forhold hos personen selv, hvis oplysningerne allerede fremgår af de registre, som kommunen har 

adgang til, f.eks. cpr-registeret eller ATP-registeret. 

Formålet med at lade kommunen indhente de nødvendige oplysninger fra de elektroniske registre er at 

bidrage til en mere effektiv og ensartet sagsbehandling i kommunerne. 

Kommunen skal kun indhente de nødvendige oplysninger 

Kommunen skal påse, om de objektive betingelser for at anse to personer for samlevende er opfyldt, jf. 

aktivlovens§ 2 b, stk. 1 og 2. Disse oplysninger indhenter kommunen fra de elektroniske registre, som 

kommunen har adgang til. 

Kommunen skal indhente de registerbaserede oplysninger inden for rammerne af reglerne i 

persondataloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsloven. Det vil blandt andet sige, at kommunen kun 

skal indsamle oplysninger, der er nødvendige for at kunne fastslå, om to personer anses for 

samlevende. 

Er de objektivt konstaterbare betingelser i aktivlovens § 2 b, stk. 1 og 2, opfyldt, anses to personer for 



samlevende i aktivlovens forstand. I den situation skal kommunen ikke indhente yderligere oplysninger 

til belysning og vurdering af, om der foreligger et samliv af ægteskabslignende karakter i henhold til § 

2 b, stk. 3. 

Ugyldighed ved manglende overholdelse af forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse 

Kommunen skal træffe afgørelse om samliv både overfor ansøgeren og overfor samboen. Det fremgår 

af aktivlovens § 2 c. 

Kommunen kan først træffe afgørelse om samliv, når parterne skriftligt er gjort bekendt med hvilke 

oplysninger, kommunen agter at træffe afgørelse på grundlag af. 

Kommunen har pligt til at journalisere partshøringsbrevet på personsagen. Det følger af god 

forvaltningsskik og lov om offentlighed i forvaltningen. 

Et partshøringsbrev, der sendes som en masseforsendelse – det vil sige enslydende breve, der sendes til 

forskellige adresser - vil ikke kunne opfylde kravet i forvaltningslovens § 19, stk. 1. Efter denne regel 

skal parterne i sagen gøres bekendt med, hvilke bestemte oplysninger, kommunen er i besiddelse af, om 

en sags faktiske grundlag, og som kommunen vil lade indgå i vurderingen af, om der er tale om samliv 

i aktivlovens forstand. 

Love: 

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 2, stk. 1 og 2, §§ 2 a-2 c, 

§ 98 a 

Forvaltningslov - lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 - § 19 og § 24 

Lov om behandling af personoplysninger - nr. 429 af 31. maj 2000 - § 5 

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 

2013 - §§ 10-11 a 

Lov om offentlighed i forvaltningen nr. 606 af 12. juni 2013 - § 15 

Afgørelse: 

1. Baggrund for at behandle sagen 

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare betingelserne i 

aktivlovens § 2 b for at anse to personer, hvor den ene er kontanthjælpsmodtager, for at være 

samlevende med pligt til at forsørge hinanden. 

2. Reglerne 

Lov om aktiv socialpolitik fastslår i § 2, stk. 1, at enhver mand og kvinde i forhold til det offentlige har 

ansvar for at forsørge sig selv, sin ægtefælle, sin samlever, og sine børn under 18 år. For så vidt angår 



ansvar for at forsørge sin samlever henvises der i bestemmelsen til lovens §§ 2 a og 2 b. 

§ 2 a afgrænser samlevendes forsørgelsespligt til at omfatte den ene. 

§ 2 b definerer samlivsbegrebet. 

For at blive anset for samlevende skal betingelserne i § 2 b, stk. 1, være opfyldt. Herudover skal en af 

betingelserne i § 2 b, stk. 2, være opfyldt. Der er tale om objektive kriterier, som kommunen har 

mulighed for at påse ved at indhente oplysninger fra CPR registeret eller fra ATP. 

Hvis betingelsen i § 2 b, stk. 2, ikke er opfyldt, er der i § 2, stk. 3, fastsat en bestemmelse om, at 

kommunen alligevel kan anse to personer for at være samlevende, hvis de har et samliv af 

ægteskabslignende karakter. 

§ 2 c fastslår, at kommunens afgørelse om samliv efter aktivlovens § 2 a og § 2 b skal træffes både 

overfor ansøger og overfor samboen. 

§ 98 a fastslår, at kommunen, når den træffer afgørelser efter kapitel 1 a og 4, i videst muligt omfang 

skal indhente de nødvendige oplysninger fra elektroniske registre, som kommunen har adgang til. 

3. Andre principafgørelser 

Gældende 

Blandt andet følgende principafgørelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig 

F-2-01: Manglende partshøring over en indhentet specifik helbredsattest medførte, at afgørelsen om 

forhøjelse af pensionen var ugyldig. Sagen blev hjemvist til fornyet behandling og afgørelse. 

4. De konkrete afgørelser 

Sag nr. 1 

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet principiel afgørelse i forbindelse med din klage 

over, at kommunen har truffet afgørelse om at anse dig for at være samlevende med N. N. 

Vi har med afgørelsen taget stilling til, om betingelserne for at pålægge gensidig forsørgelsespligt er 

opfyldt. 

Resultatet er: 

• Du og N. N. anses for samlevende efter aktivlovens regler, og I har pligt til at forsørge hinanden, da 

du modtager kontanthjælp. 

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster. 

Der var enighed på mødet. 



Begrundelse for afgørelsen 

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at betingelserne i aktivloven for at anse dig og N. N. 

for samlevende er opfyldt. 

Som samlevende har I pligt til at forsørge hinanden, da du modtager kontanthjælp efter aktivloven. 

Vi har lagt vægt på, at I begge er fyldt 25 år og begge er ugifte, og at I har fælles bopæl. I er ikke 

slægtninge i ret op- eller nedstigende linje, og I er ikke søskende. 

Videre har vi lagt vægt på, at I har et fælles barn, og at I tidligere har været gift med hinanden. 

Efter aktivlovens § 2 a har samlevende pligt til at forsørge hinanden, hvis den ene eller begge ansøger 

om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp. 

Det er i aktivlovens § 2 b fastlagt, i hvilke tilfælde to personer anses for samlevende. 

Følgende fremgår af aktivlovens § 2 b: 

To personer anses for samlevende efter § 2 a, når 

1) de begge er fyldt 25 år, 

2) de begge er ugifte, 

3) de har fælles bopæl, 

4) de ikke er slægtninge i ret op- eller nedstigende linje, 

5) de ikke er søskende og 

6) betingelserne i stk. 2 eller 3 er opfyldt. 

Stk. 2. Det er ud over kravene i stk. 1 en betingelse, at 

1) ansøgeren og samboen har et fælles barn, 

2) ansøgeren og samboen er eller har været noteret som samlevende i ATP eller 

3) ansøgeren og samboen tidligere har været gift med hinanden, medmindre de er blevet separeret eller 

skilt inden for de seneste 3 måneder. 

De objektive kriterier i aktivlovens § 2 b, stk. 1, og stk. 2, for at anse dig og din sambo for samlevende 

i aktivlovens forstand er dermed opfyldt. 

Kommunens sagsbehandling 



Vi vurderer, at kommunen har overholdt kravene i forvaltningslovens § 19 om partshøring, forinden 

der er truffet afgørelse om samliv. Kommunen har i breve af 8. januar 2014 orienteret både dig og N. 

N. om, at kommunen vurderer, at I er omfattet af den personkreds, der anses for at være samlevende, 

og I er begge orienteret om, at samlevers indtægt har betydning for beregningen af din kontanthjælp. I 

brevet er I begge bedt om at komme med bemærkninger. 

Vi har lagt vægt på, at kommunens afgørelse om at anse dig og N. N. for samlevende i aktivlovens 

forstand også er meddelt overfor N. N. som part i sagen. 

Kommunen har som begrundelse for sin afgørelse om samliv ud over at henvise til, at de objektive 

kriterier for at anse samliv er opfyldt, også henvist til, at I vurderes at have et ægteskabslignende 

forhold. 

Vi vurderer, at der i de situationer, hvor de objektive betingelser for samliv er opfyldt, ikke er saglige 

hensyn, der begrunder, at kommunen forholder sig til, om der foreligger et ægteskabslignende forhold 

eller foretager yderligere undersøgelser af, om der foreligger samliv af ægteskabslignende karakter. 

Vi har herved lagt vægt på, at kommunen i videst muligt omfang skal indhente de nødvendige 

oplysninger fra elektroniske registre, som kommunen har adgang til. Det følger af aktivlovens § 98 a. 

Vi har endvidere lagt vægt på, at oplysninger, som indhentes og behandles af kommunen, skal være 

relevante og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af lovens formål, jf. lov om 

behandling af personoplysninger § 5, stk. 2. 

Bemærkninger til klagen 

Du oplyser, at du ikke er samlevende med N. N. . Du er i bofællesskab med N. N. på grund af dit 

handicap, som gør, at du ikke kan klare dig selv og er nødt til at få hjælp til dagens gøremål. 

Dine bemærkninger giver ikke anledning til en anden bedømmelse af sagen. Vi henviser til 

begrundelsen for afgørelsen. 

Oplysninger i sagen 

Vi har afgjort sagen på grundlag af: 

• De oplysninger der forelå, da kommunen traf afgørelse i sagen 

• Kommunens afgørelse af 22. januar 2014 

• Klagen af 22. januar 2014 til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg 

• Kommunens genvurdering af 19. februar 2014 

Det fremgår af sagen, at du siden 28. februar 2010 har haft fælles bopæl med din eksmand N. N. Du har 

siden 5. marts 2012 modtaget kontanthjælp. I ansøgningsskemaet dateret den 5. marts 2012 vedrørende 

dine boligforhold oplyste du, at du bor sammen med din kæreste. I ansøgningsskemaet oplyste du 



endvidere, at du har et barn født i 1992. 

Følgende fremgår af oplysninger fra Det Centrale Personregister 

• Du og N. N. er registreret som fraskilt. 

• Du har tidligere været gift med N. N. og blev fraskilt den 29. juli 2009. 

• Du har siden 28. februar 2010 haft fælles bopæl med N. N. 

• Du og N. N. har et fælles barn, som er født i 1992 

Sag nr. 2 

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet principiel afgørelse i forbindelse med din klage 

over, at kommunen den 17. januar 2014 har truffet afgørelse i din sag om at anse dig for at være 

samlevende med Y. Y. 

Vi har med afgørelsen taget stilling til, om betingelserne for at pålægge gensidig forsørgelsespligt er 

opfyldt. 

Resultatet er: 

• Kommunen afgørelse om at anse dig og Y. Y. som samlevende med gensidig forsørgelsespligt er 

ugyldig på grund af alvorlige sagsbehandlingsfejl. 

Vi hjemviser sagen til ny behandling og afgørelse i kommunen. 

Hjemvisningen af sagen betyder, at kommunen først kan pålægge gensidig forsørgelsespligt, når 

kommunen har truffet ny afgørelse herom overfor dig og Y. Y. 

Der var enighed på mødet. 

Begrundelse for afgørelsen 

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen ikke har haft tilstrækkeligt grundlag for 

at anse dig og Y. Y. for samlevende i aktivlovens forstand med pligt til at forsørge hinanden. 

Vi har lagt til grund, at Y. Y. er kontanthjælpsmodtager. 

For at kunne blive anset for samlevende skal alle betingelserne i aktivlovens § 2 b, stk. 1, være opfyldt. 

Herudover skal en af betingelserne i § 2 b, stk. 2, være opfyldt. Hvis ingen af betingelserne i § 2 b, stk. 

2, er opfyldt, kan kommunen anse 2 personer for samlevende, når de har et samliv af 

ægteskabslignende karakter. 

Vi har lagt vægt på, at kommunen i afgørelsen alene henviser til de betingelser, som fremgår af 

aktivlovens § 2 b, stk. 1, men ikke har påset, om en af betingelserne i § 2 b, stk. 2, samtidig er opfyldt. 



Den omstændighed at kommunen i genvurderingen fastholder, at du og Y. Y. har et ægteskabslignende 

forhold og henviser til, at afgørelsen er truffet efter aktivlovens § 2 b, stk. 3, kan ikke føre til, at vi 

anser afgørelsen for gyldig. 

Efter aktivlovens § 2 a har samlevende pligt til at forsørge hinanden, hvis den ene eller begge ansøger 

om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp. 

Det er i aktivlovens § 2 b fastlagt, i hvilke tilfælde to personer anses for samlevende. 

Følgende fremgår af aktivlovens § 2 b: 

To personer anses for samlevende efter § 2 a, når 

1) de begge er fyldt 25 år, 

2) de begge er ugifte, 

3) de har fælles bopæl, 

4) de ikke er slægtninge i ret op- eller nedstigende linje, 

5) de ikke er søskende og 

6) betingelserne i stk. 2 eller 3 er opfyldt. 

Stk. 2. Det er ud over kravene i stk. 1 en betingelse, at 

1) ansøgeren og samboen har et fælles barn, 

2) ansøgeren og samboen er eller har været noteret som samlevende i ATP eller 

3) ansøgeren og samboen tidligere har været gift med hinanden, medmindre de er blevet separeret eller 

skilt inden for de seneste 3 måneder. 

Hvis kommunen konstaterer, at de objektive betingelser i § 2 b, stk. 2, ikke er opfyldt, kan kommunen 

efter omstændighederne foranstalte en nærmere undersøgelse af forholdene og derefter træffe afgørelse 

ud fra en konkret og individuel vurdering, jf. aktivlovens § 2 b, stk. 3. 

Kommunens afgørelse om, at du og Y. Y. har et samliv af ægteskabslignende karakter og derfor anses 

for samlevende, beror på et administrativt skøn. En sådan afgørelse skal begrundes, og der skal i 

begrundelsen angives de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. 

Kommunens afgørelse er ikke begrundet, og det er i strid med forvaltningslovens § 24. 

Før kommunen træffer afgørelse om at anse dig og Y. Y. for samlevende efter aktivlovens § 2 b med 

gensidig forsørgelsespligt, skal kommunen skriftligt i et såkaldt partshøringsbrev meddele dig og Y. Y., 

hvilke oplysninger kommunen agter at træffe afgørelse på grundlag af, og I skal have mulighed for at 



komme med bemærkninger. I partshøringsbrevet bør I også orienteres om, hvad forsørgelsespligten 

indebærer. 

Det skal fremgå af partshøringsbrevet, hvilke konkrete faktiske oplysninger, som kommunen er i 

besiddelse af, og som kommunen agter at lægge til grund for sin afgørelse. 

Vi kan konstatere, at der i sagen ikke foreligger en kopi af partshøringsbrevet. Kommunen har på vores 

forespørgsel oplyst, at partshøringsbrev blev sendt ud den 29. november 2013 som et enslydende brev 

til de borgere, der kunne være berørt af reglerne, og hvor der boede flere på adressen. 

Vi bemærker, at et partshøringsbrev, som er sendt ud til alle de borgere, som kunne være berørt af 

reglerne om gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ikke kan være konkret i forhold til de 

faktiske oplysninger i den enkelte sag. 

Vi finder derfor, at kommunen ikke har godtgjort, at du som part i sagen er gjort bekendt med, hvilke 

faktiske oplysninger, som kommunen er i besiddelse af, og som kommunen agter at træffe afgørelse på 

grundlag af. 

Vi har lagt vægt på, at reglen om partshøring i forvaltningslovens § 19 må anses for garantiforskrift. 

Hvis en sådan forskrift tilsidesættes, svigtes en garanti for afgørelsens rigtighed, og der gælder derfor 

en formodning om, at afgørelsen er påvirket af fejlen og dermed ugyldig. 

Bemærkninger til klagen 

Du har i din klage anført, at Y. Y. er en syg og knækket mand, som har fået konstateret epilepsi og er 

på stærk medicin. Du oplyser, at du er syg og arbejder i et fleksjob som pædagog. Du oplyser, at I 

begge har gæld, ingen bil og bor til leje. 

Vi henviser til, at vi har hjemvist sagen til kommunen til fornyet behandling og afgørelse. Dine 

bemærkninger vil indgå i kommunens fornyede sagsbehandling. 

Oplysninger i sagen 

Vi har afgjort sagen på grundlag af: 

• De oplysninger der forelå, da kommunen traf afgørelse i sagen 

• Kommunens afgørelse af 9. januar 2014 

• Klagen af 6. februar 2014 til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg 

• Kommunens genvurdering af 20. februar 2014. 

• Kommunens brev af 14. maj 2014 til Ankestyrelsen med redegørelse for kommunens procedure ved 

udsendelse af partshøringsbrev 
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Den gensidige forsørgelsespligt for samlevende betyder, at samlevende har pligt til at forsørge hinan-
den, hvis den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov 
om aktiv socialpolitik (LAS), jf. § 2 a i loven.  
 
Med Folketingets vedtagelse af lov nr. 1522 af 27. december 2014 ophæves den gensidige forsørgelses-
pligt for samlevende i kontanthjælpssystemet med virkning fra den 1. januar 2016. 
 
Ligesom 2014 bliver 2015 et overgangsår, hvor den gensidige forsørgelsespligt for samlevende i kon-
tanthjælpssystemet har halv virkning. Således vil principperne ved tildeling og udmåling af uddannel-
ses- og kontanthjælp til samlevende være de samme i 2015, som de var i 2014.    
 
Orienteringsbrevet tager udgangspunkt i bemærkningerne til lovforslag nr. L 224 af 28. maj 2013 (Re-
form af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt 
mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.). 
 
Hvornår er man samlevende 
1. I § 2 b i LAS defineres, hvornår to personer anses for samlevende og dermed er omfattet af den gen-
sidige forsørgelsespligt. 
Følgende skal være opfyldt for, at to personer kan anses for samlevende: 

1. de begge er fyldt 25 år, 
2. de begge er ugifte, 
3. de har fælles bopæl, 
4. de er ikke slægtninge i ret op- eller nedstigende linje, og 
5. de er ikke søskende, og 
6. betingelserne i stk. 2 eller 3 er opfyldt  

 
Alle seks betingelser skal være opfyldt. Er dette ikke tilfældet, er der ikke tale om samlevende i lovens 
forstand. Dette fremgår af § 2 b, stk. 1, i LAS. 
  
Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgø-
relse allerede på dette grundlag. 
 
2. Det fremgår af § 2 b, stk. 1, nr. 6, at det er et krav, at en af betingelserne i stk. 2 eller stk. 3 er opfyldt. 
Det betyder, at når alle betingelserne i § 2 b, stk. 1, nr. 1-5, er opfyldt, så kræves det yderligere, at en af 
betingelserne i § 2 b, stk. 2, er opfyldt eller kommunen efter § 2 b, stk. 3 kan anse de to personer for at 
være samlevende, når de har et samliv af ægteskabslignede karakter. I den forbindelse skal det særligt 
bemærkes, at hvis ingen af betingelserne i § 2 b, stk. 2, er opfyldt, skal kommunen ikke undersøge en 
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ansøgers forhold yderligere, medmindre at kommunen har oplysninger, der indikerer, at der er tale om et 
samlivsforhold af ægteskabslignende karakter.  
 
Af § 2 b, stk. 2, fremgår, at ud over kravene i stk. 1, skal én af følgende betingelser være opfyldt, for at 
to personer kan anses for samlevende: 

1. ansøger har mindst ét fælles barn med samboen, 
2. ansøger og samboen er eller har været noteret som samlevende i ATP, eller 
3. ansøger tidligere har været gift med sin sambo, medmindre de er separeret eller skilt inden for 

de seneste 3 måneder. 
Parret er således samlevende, hvis ansøger opfylder alle betingelserne i stk.1 og én af betingelserne i 
stk.2.  
 
Eksempel: Parret opfylder alle betingelserne i henhold til § 2 b, stk. 1, og har et fælles barn. De er derfor 
samlevende. Kommunen har tilstrækkelige oplysninger til at træffe afgørelse om gensidig forsørgelses-
pligt og skal derfor træffe afgørelse. 
 
3. Er alle betingelser i § 2 b, stk. 1, nr. 1-5, opfyldt, og opfylder ansøger ikke en af betingelserne i § 2 b, 
stk. 2, kan kommunen træffe afgørelse om gensidig forsørgelsespligt, hvis det vurderes, at der er et sam-
liv af ægteskabslignende karakter, jf. § 2 b, stk. 3, i LAS. 
 
Hvis ansøgeren - eksempelvis ved ansøgningen om hjælp - angiver sig som samlevende, og samboen 
bekræfter dette ved kommunens partshøring om forholdet, kan kommunen umiddelbart betragte de to 
personer som samlevende og derved fastslå gensidig forsørgelsespligt.  
 
Såfremt ansøgeren ikke har angivet sig som samlevende, og kommunen kan se, at der bor en anden på 
samme adresse, og begge parter opfylder betingelserne i § 2 b, stk. 1, nr. 1 - 5 men ikke én af betingel-
serne i § 2 b, stk. 2, kan kommunen efter omstændighederne gennemføre en nærmere undersøgelse af 
forholdene og derefter træffe afgørelse ud fra en konkret, individuel vurdering.  
 
Reglerne om gensidig forsørgelsespligt omfatter ikke to personer, der deler bolig med henblik på at have 
en billigere boligudgift, men ellers ikke har et samliv, der har ægteskabslignende karakter. Den om-
stændighed, at de ind imellem indtager måltider sammen i den fælles bolig og deler bad, køkken, køk-
kenredskaber og køleskab, indebærer ikke i sig selv, at kommunen kan statuere gensidig forsørgelses-
pligt med den virkning, at de to parter skal pålægges pligt til at forsørge hinanden. 
 
Hvis der ikke er yderligere oplysninger, der indikerer, at der kan være tale om et samliv af ægteskabs-
lignende karakter, skal kommunens ikke undersøge ansøgerens forhold yderligere. 
 
Hvis kommunen har oplysninger, der indikerer, at der er tale om et samliv af ægteskabslignende karak-
ter, skal kommunen gå ind i en nøjere undersøgelse af sagen. Sådanne indikationer kan eksempelvis væ-
re: 

• At ansøger og sambo ejer den fælles bolig sammen, herunder har gæld i den fælles bolig. 
• At ansøger ejer større forbrugsgoder, som fx bil eller fritidsfaciliteter, fx fritidshus, i fællesskab 

med sin sambo. 
• At ansøger har fælles gæld eller formue med sin sambo. 
• At ansøger har fælles bankkonto med sin sambo. 
• At ansøger har boet mindst 2 år sammen med sin sambo. 

 
Disse er indikationer, der kan give et billede af et samliv af en sådan fasthed og karakter, at kommunen 
kan anse det for godtgjort i tilstrækkelig grad, at der er tale om et samliv af ægteskabslignende karakter. 
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Der henvises til lovforslag L 224 (Folketinget 2012-13), bemærkningerne til nr. 4 (kapitel 1 a). 
 
Indhentelse af oplysninger til brug for vurdering af samliv 
Det fremgår af § 98 a i LAS, at kommunen skal, når den træffer afgørelser om gensidig forsørgelsespligt 
for samlevende efter lovens kapitel 1 a, i videst muligt omfang indhente de nødvendige oplysninger fra 
elektroniske registre, som kommunen har adgang til, fx cpr-registeret.  
 
Af bemærkninger i L 224 til § 98 a fremgår det: ” Indhentelse af oplysningerne skal ske indenfor ram-
merne af reglerne i forvaltningsloven og persondataloven mv. om indhentelse af oplysninger, herunder 
reglerne om samtykke og partshøring. Kommunen skal derfor, inden de foretager en samkøring, oriente-
re de berørte personer, inden samkøringen foretages.” 
 
Af Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 fremgår det, at kommunen således ikke skal indhente oplys-
ninger om en persons økonomiske eller personlige forhold hos personen selv, hvis oplysningerne allere-
de fremgår af de registre, som kommunen har adgang til. Kommunen skal kun indsamle oplysninger, 
der er nødvendige for at kunne fastslå, om to personer anses for samlevende. Kommunen skal derfor 
som udgangspunkt kun indhente oplysninger, som kan belyse, om de objektive betingelser i § 2 b, stk. 1 
og 2, i LAS er opfyldt. Er betingelserne i lovens § 2 b, stk. 1 og 2, opfyldt, anses to personer for samle-
vende i lovens forstand, og kommunen skal ikke indhente yderligere oplysninger til belysning af, om 
kravet i § 2 b, stk. 3, er opfyldt.  
 
Der henvises til lovforslag L 224 (Folketinget 2012-13), bemærkningerne til nr. 106 til § 98 a. 
 
Betydning af forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse 
Det fremgår af § 2 c i LAS, at kommunen træffer afgørelse, om en ansøger og en sambo anses for sam-
levende efter §§ 2 a og 2 b i LAS. 
 
Det fremgår af lovbemærkningerne (L 224) til nr. 4 (kapitel 1 a): ”Hvis ansøgeren, . . . , anses for sam-
levende, er ansøgers sambo part i sagen, og kommunen skal skriftligt meddele ansøgerens sambo, hvilke 
oplysninger kommunen agter at træffe afgørelse på grundlag af. Samboen anmodes heri om at afgive en 
udtalelse, jf. forvaltningslovens § 19. Partshøringen bør indeholde oplysning om, hvad forsørgelsesplig-
ten indebærer, fx at hver af de samlevende får pligt til at overlade den anden part tilstrækkeligt til, at 
denne kan få fyldestgjort sit behov i fornødent omfang.” 
 
Partshøring er en forvaltningsretlig garantiforskrift, der ved manglende overholdelse kan medføre, at af-
gørelsen er ugyldig og dermed ikke får retsvirkning, såfremt partshøring i den konkrete sag kunne have 
betydning for sagsoplysningen og dermed sagens udfald. Hvis en afgørelse er ugyldig, skal parterne stil-
les som om afgørelsen ikke var truffet. 
 
Kommunen har pligt til at journalisere partshøringsbrevet på personsagen. Det følger af god forvalt-
ningsskik og lov om offentlighed i forvaltningen. 
 
Det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse 49-14, at et partshøringsbrev, der sendes som en masse-
forsendelse – det vil sige enslydende breve, der sendes til forskellige adresser - vil ikke kunne opfylde 
kravet i forvaltningslovens § 19, stk. 1. Efter § 19, stk. 1, i forvaltningsloven skal parterne i sagen gøres 
bekendt med, hvilke bestemte oplysninger, kommunen er i besiddelse af, om en sags faktiske grundlag, 
og som kommunen vil lade indgå i vurderingen af, om der er tale om samliv i lovens forstand.  
 
Kommunen skal i sin afgørelse om samliv give en begrundelse for afgørelsen, dette fremgår af forvalt-
ningslovens §§ 22-24. Når kommunen begrunder afgørelsen, skal kommunen henvise til de retsregler, 
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som afgørelsen er truffet efter. I det omfang afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, 
skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. 
 
Afgørelsen om samliv skal desuden ledsages af en klagevejledning med angivelse af klageinstans og op-
lysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om tidsfrist, jf. forvaltningslovens § 25. 
Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 
 
Kommunen er omfattet af reglerne om notatpligt i offentlighedslovens § 13 og har pligt til at notere op-
lysninger, som kommunen mundtligt modtager vedrørende en sags faktiske omstændigheder, hvis de har 
betydning for sagens afgørelse, eller hvis oplysningerne i øvrigt er væsentlige. 
 
En afgørelse, om at et par skal anses for samlevende og derfor har gensidig forsørgelsespligt efter lov 
om aktiv socialpolitik, skal for at have virkning meddeles til dem, afgørelsen vedrører - dvs. til både an-
søgeren og samleveren. Afgørelsen har derfor ikke virkning førend den er meddelt til begge parter, hvil-
ket vil sige, at den ikke kan håndhæves, og at der i kontanthjælpssystemet ikke kan beregnes uddannel-
ses- eller kontanthjælp med gensidig forsørgelsespligt for samlevende, førend såvel ansøger som samle-
ver har fået afgørelsen meddelt.  
 
Der henvises til lovforslag L 224 (Folketinget 2012-13), bemærkningerne til nr. 4 (kapitel 1 a). 
 
Samlever vil ikke opfylde sin forsørgelsespligt 
Hvis en samlever forsømmer at opfylde sin forsørgelsespligt over for en ansøger, udbetaler kommunen 
uddannelses- eller kontanthjælp til ansøgeren, da ingen må efterlades uden adgang til forsørgelse. Heref-
ter kan kommunen opkræve et beløb hos den, der har forsørgelsespligten (samleveren) svarende til den 
udbetalte uddannelses- eller kontanthjælp, jf. § 97 a i LAS.  
 
Hvis der er udbetalt uddannelses- eller kontanthjælp til den ansøgende samlever, kan kommunen alene 
opkræve et beløb hos den forsømmelige forsørger svarende til det beløb, som er udlagt for den forsør-
ger, der ikke vil opfylde sin forsørgelsespligt.  
 
I overgangsåret 2015 skal kommunen fradrage den hjælp, som den ansøgende samlever har ret til som 
følge af beregningen efter overgangsreglen om halv virkning, i den samlede hjælp, før beløbet, der er 
udlagt, kan beregnes og derefter opkræves hos samleveren. 
 
Beregning af halv virkning, når samlever og/eller ansøger har formue 
I overgangsåret 2015, hvor den gensidige forsørgelsespligt for samlevende skal beregnes med halv virk-
ning, vil det have betydning for den tredelte beregning, om parret har formue, størrelsen af parrets evt. 
formue, og hvorledes formuen er fordelt mellem parterne.  
 
Eks. 1. Samlever har formue på 10.000 kr. Ansøger har tillige 10.000 kr. De er begge over 30 år og har 
ingen børn. Samlever tjener 10.849 kr. om måneden.  

1. del: Ansøger beregnes som enlig. Der ses bort fra ansøgers formue op til 10.000 kr. – 
beløbet, der kan udmåles i kontanthjælp, er herefter 10.849 kr. 
2. del: Fuld virkning af gensidig forsørgelsespligt. Der ses bort fra parrets samlede for-
mue på op til 20.000 kr. – beløbet, der kan udmåles i kontanthjælp, er herefter 10.849 kr. 
3. del: De to beløb lægges sammen og deles med to - (10.849 + 10.849): 2 - ansøger har 
herefter ret til 10.849 kr. 

 
Eks. 2. Samlever har formue på 40.000 kr. Ansøger har ikke formue. De er begge over 30 år og har in-
gen børn. Samlever tjener 10.849 kr. om måneden. 
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1. del: Ansøger beregnes som enlig. Ansøger kan få udmålt 10.849 kr. i kontanthjælp. 
2. del: Fuld virkning af gensidig forsørgelsespligt. Der ses bort fra parrets samlede for-
mue på op til 20.000 kr. Ansøger kan ikke få kontanthjælp. 
3. del: De to beløb lægges sammen og deles med to - (10.849 + 0) : 2 - ansøger har heref-
ter ret til 5.424,50 kr. 

 
Eks. 3. Samlever har ikke formue. Ansøger har formue på 20.000 kr. De er begge over 30 år, og har in-
gen børn. Samlever tjener 10.849 kr. om måneden. 
 

1. del: Ansøger beregnes som enlig. Der ses bort fra ansøgers formue op til 10.000 kr. – 
beløbet, der kan udmåles i kontanthjælp, er herefter 849 kr.  
2. del: Fuld virkning af gensidig forsørgelsespligt. Der ses bort fra parrets samlede for-
mue på op til 20.000 kr. – beløbet, der kan udmåles i kontanthjælp, er herefter 10.849 kr. 
3. del: De to beløb lægges sammen og deles med to - (849 + 10.849) : 2 – beløbet, der 
kan udmåles i kontanthjælp, er herefter 5.849 kr. 
 

Formue i form af kapitalpension 
Kommunen ser i en sammenhængende periode på 6 måneder (karensperioden) bort fra formue i form af 
kapitalpensioner, aldersopsparing, anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, 
og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret. Tidspunktet regnes fra ansøgningen om hjælp efter lovens 
§ 11. 
 
Kommunen ser efter udløbet af karensperioden bort fra formue i form af kapitalpension m.v., som ikke 
overstiger 50.000 kr., for ægtefæller og samlevere 100.000 kr., før afgifter efter pensionsbeskatningslo-
ven, samt gebyrer o.l. 
 
Dette gælder også for samlevende i overgangsåret. En samlevers forhold skal først inddrages fra det 
tidspunkt, hvor kommunen træffer afgørelse om, at parret er samlevende. Det vil sige, at karensperioden 
først løber fra afgørelsestidspunktet, og kapitalpensionsformuen skal først inddrages seks måneder efter 
dette tidspunkt. 
 
Eks. 4. Samlever er lønmodtager med en månedsløn på 30.000 kr. og har en kapitalpension på 150.000 
kr. Ansøger har ingen formue/kapitalpension, begge er fyldt 30 år, de har ingen børn, og der er gået seks 
måneder, siden kommunen traf afgørelsen om, at parret er samlevende. 
  

1. del: Ansøger beregnes som enlig. Beløbet, der kan udmåles i kontanthjælp, er 10.849 
kr. 
2. del: Fuld virkning af gensidig forsørgelsespligt. Lønmodtagerens månedsløn gør, at det 
beløb, der kan udmåles i kontanthjælp, er 0 kr. 
3. del: De to beløb lægges sammen og deles med to - (10.849 + 0) : 2 - ansøger har heref-
ter ret til 5.424,50 kr. 
 

Eks. 5. Samlever er lønmodtager med en månedsløn på 18.000 kr. og har en kapitalpension på 150.000 
kr. Ansøger har ingen formue/kapitalpension, begge er fyldt 30 år, de har ingen børn, og der er gået seks 
måneder, siden kommunen traf afgørelsen om, at parret er samlevende. 
 

1. del: Ansøger beregnes som enlig. Beløbet, der kan udmåles i kontanthjælp, er 10.849 
kr. 
2. del: Fuld virkning af gensidig forsørgelsespligt. Lønmodtagerens månedsløn gør, at der 
i princippet skal beregnes supplerende hjælp til parret, men samleverens formue i kapi-
talpension gør, at det beløb, der kan udmåles i kontanthjælp, er 0 kr.. 
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3. del: De to beløb lægges sammen og deles med to - (10.849 + 0) : 2 - ansøger har heref-
ter ret til 5.424,50 kr. 

 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan endvidere henvise til spørgsmål/svar om kontant-
hjælpsreformen på styrelsens hjemmeside: 
http://star.dk/da/Arbejdsmarkedspolitik/Kontanthjaelpsreformen-2013/Spoergsmaal-og-svar.aspx  
 
Yderligere spørgsmål til ovenstående kan rettes til Leo Torp, lto@star.dk, Birgitte Staffeldt, bst@star.dk 
samt Tina Holgaard Madsen, thm@star.dk. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Tina Holgaard Madsen 
Fuldmægtig 
Arbejdsmarkedsydelser  
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Fra: ulf harbo [mailto:ulfbaldrian@hotmail.com]  
Sendt: 7. maj 2015 16:04 

Til: Tilsynet 

Emne: Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens § 
2b  

  

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge 

aktivlovens  § 2b  

  

Jeg er blevet kontaktet af 4 borgere fra Frederikshavn kommune, der alle har været udsat for at 

Frederikshavn kommune ikke vil følge Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 eller den vejledning 

STAR sendte til kommunerne den 2 marts 2015. 

  

I stedet har Frederikshavn kommune rettet sig efter KLs breve til kommunerne af 16 marts og 26 

marts (se vedhæftede aktindsigt fra KL) og afventer at de sager de har sendt til Ankestyrelsen 

kommer tilbage før de vil gøre mere. 

  
Frederikshavn kommune sender derfor forsat klager over ugyldige afgørelser til Ankestyrelsen uden at 
bruge principafgørelsen fordi kommunen mener klagefristen er overskredet. Det fremgår af Ankeskemaet i 
sag 2. 
  
Det på trods af at  Ankestyrelsen for nylig har slået fast at; 
  
"Kommunen har samtidig en ulovbestemt pligt til at overveje at genoptage sagen, hvis kommunen i 
forbindelse med klagen bliver opmærksom på, at der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl."’ 
  
https://ast.dk/om-ankestyrelsen/juridisk-hotline/spoergsmal-og-svar/aktivloven/hvad-skal-kommunen-
stille-op-med-klager-over-afgorelser-om-gensidig-forsorgelsespligt-mellem-samlevende-hvor-klagefristen-
er-overskredet-og-hvor-borgeren-mener-at-der-er-begaet-sagsbehandlingsfejl-201d  
  
Sagsfremstilling af 2 sager, der viser at der er begået sagsbehandlingsfejl, som Frederikshavns kommune er 
forpligtet på at handle på ved at gennemgå klager over ugyldige afgørelser vha. af Principafgørelse 49-14 og 
også er forpligtet til af egen drift at gennemgå alle sager for fejl da der er tale om systematiske fejl og 
forkert retsopfattelse. 

  

Sag 1. 

  

I sag 1 fremgår det I partshøringsbrev af 13. marts 2015 at;  

 

"Vi har lagt vægt på, at du og din sambo efter § 2b, stk. 3 har et samliv af 

ægteskabslignende karakter, idet I har været samlevende siden den 20.01.2011. 

De objektive kriterier i aktivlovens § 2b, stk. 1, og stk. 3, for at anse dig og din sambo 

for samlevende i aktivlovens forstand er dermed opfyldt. 

Vi vurderer derfor, at I begge er omfattet af den personkreds, der anses for at være 

samlevende efter aktivlovens § 2a om gensidig forsørgelsespligt." 

  

For det første laver Frederikshavn kommune laver i deres påtænkte afgørelse om samliv efter 

aktivlovens § 2b, stk. 1, og stk. 3 en cirkulær argumentation ved at begrunde den påtænkte afgørelse 

om samliv med at påstå at ”i har været samlevende siden den 20.01.2011. 

https://webmail.frederikshavn.dk/owa/redir.aspx?SURL=qPqF-7J7ehe-3WjAW46FRxJPhOCoPJC53YLIeO-Bl485Aw6-m2DSCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBhAHMAdAAuAGQAawAvAG8AbQAtAGEAbgBrAGUAcwB0AHkAcgBlAGwAcwBlAG4ALwBqAHUAcgBpAGQAaQBzAGsALQBoAG8AdABsAGkAbgBlAC8AcwBwAG8AZQByAGcAcwBtAGEAbAAtAG8AZwAtAHMAdgBhAHIALwBhAGsAdABpAHYAbABvAHYAZQBuAC8AaAB2AGEAZAAtAHMAawBhAGwALQBrAG8AbQBtAHUAbgBlAG4ALQBzAHQAaQBsAGwAZQAtAG8AcAAtAG0AZQBkAC0AawBsAGEAZwBlAHIALQBvAHYAZQByAC0AYQBmAGcAbwByAGUAbABzAGUAcgAtAG8AbQAtAGcAZQBuAHMAaQBkAGkAZwAtAGYAbwByAHMAbwByAGcAZQBsAHMAZQBzAHAAbABpAGcAdAAtAG0AZQBsAGwAZQBtAC0AcwBhAG0AbABlAHYAZQBuAGQAZQAtAGgAdgBvAHIALQBrAGwAYQBnAGUAZgByAGkAcwB0AGUAbgAtAGUAcgAtAG8AdgBlAHIAcwBrAHIAZQBkAGUAdAAtAG8AZwAtAGgAdgBvAHIALQBiAG8AcgBnAGUAcgBlAG4ALQBtAGUAbgBlAHIALQBhAHQALQBkAGUAcgAtAGUAcgAtAGIAZQBnAGEAZQB0AC0AcwBhAGcAcwBiAGUAaABhAG4AZABsAGkAbgBnAHMAZgBlAGoAbAAtADIAMAAxAGQA&URL=https%3a%2f%2fast.dk%2fom-ankestyrelsen%2fjuridisk-hotline%2fspoergsmal-og-svar%2faktivloven%2fhvad-skal-kommunen-stille-op-med-klager-over-afgorelser-om-gensidig-forsorgelsespligt-mellem-samlevende-hvor-klagefristen-er-overskredet-og-hvor-borgeren-mener-at-der-er-begaet-sagsbehandlingsfejl-201d
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En cirkulær argumentation  er det man kalder for en logisk fejlslutning og er noget man ikke må 

lave. 

 

For andet fandtes aktivlovens samleverbegreb slet ikke i 2011. 

  

Om der menes at de har været samlevende ifølge en anden lovgivning fremgår ikke og det er derfor 

en meget forvirrende partshøring med enten en sammenrodning af forskellige samlivsbegreber eller 

en direkte forkert påstand om samliv siden 2011.  

  

For det tredje findes der ingen objektive kriterier i aktivlovens § 2b stk. 3.  

  

Loven om gensidig forsørgelsespligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere og aktivlovens 

aktivlovens § 2 b trådte først i kraft den 1-1-2014. 

  

Frederikshavn kommune bør rette ind i forhold til principafgørelse 49-14 hvor der også står at; 

 

" Hvis kommunen konstaterer, at de objektive betingelser i § 2 b, stk. 2, ikke er opfyldt, kan 

kommunen efter omstændighederne foranstalte en nærmere undersøgelse af forholdene og derefter 

træffe afgørelse ud fra en konkret og individuel vurdering, jf. aktivlovens § 2 b, stk. 3.” 

  

Frederikshavn kommune har sendt enslydende breve ud til alle der muligvis var samlevende fordi 

de bor sammen med en anden voksen og bedt dem om at underskrive en erklæring om samliv og 

derefter truffet afgørelse ud fra den underskrevne erklæring. 

  

Det må man ifølge Principafgørelse 49-14 ikke, som der også står i STARs brev af 2-3-2015; 

  

” Af Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 fremgår det, at kommunen således ikke skal indhente 

oplysninger om en persons økonomiske eller personlige forhold hos personen selv, hvis 

oplysningerne allerede fremgår af de registre, som kommunen har adgang til. Kommunen skal kun 

indsamle oplysninger, der er nødvendige for at kunne fastslå, om to personer anses for samlevende. 

Kommunen skal derfor som udgangspunkt kun indhente oplysninger, som kan belyse, om de 

objektive betingelser i § 2 b, stk. 1 og 2, i LAS er opfyldt. Er betingelserne i lovens §2 b, stk. 1 og 

2, opfyldt, anses to personer for samlevende i lovens forstand, og kommunen skal ikke indhente 

yderligere oplysninger til belysning af, om kravet i § 2 b, stk. 3, er opfyldt.  

Der henvises til lovforslag L 224 (Folketinget 2012-13), bemærkningerne til nr. 106 til § 98 a. ” 

  

I den nye afgørelse om samliv af 27-3-2015 Begrunder Frederikshavn kommune afgørelserne med 

at:  

  

” Videre har vi lagt vægt på, at I har haft fælles bopæl siden 20.01.2011, samt at I den 16.01.2015 

begge har underskrevet samlivserklæring.” 

  

Frederikshavn kommune bruger forsat en underskrevet samlivserklæring som begrundelse på trods 

af at de pågældende borgere gentagne gange har trukket underskrifterne tilbage og erklæret at de 

blev misinformeret om kriterierne for samliv ifølge aktivloven og at de skrev under fordi de blev 

truet med at den part der modtager kontanthjælp ingenting ville få udbetalt hvis ikke de underskrev 

erklæringen om samliv. 



  

I revurdering af 20 april 2015 fastholder Frederikshavns kommune sin afgørelse om samliv med 

følgende begrundelse ” Kriterierne i aktivlovens §2b stk. 1 vurderes værende opfyldt, idet det anses 

at du og din samlever har et samliv af ægteskabslignende karakter jf. §2b stk. 3  For at belyse dette 

er der vedlagt bilag, som kan dokumentere, at I har haft samme adresse siden d. 20/1-2011 og at 

betegnelsen ”kæreste” er blevet brugt i flere tilfælde.” 

  

Frederikshavn kommune bruger et argument om at betegnelsen ”kæreste” er blevet brugt.  

  

Der står intet i loven om at et ægteskabslignende forhold har noget at gøre med om man er kærester 

eller ej så det er meget tyndt at fastholde afgørelsen udelukkende med at de 2 parter har haft samme 

adresse siden 20-1-2011 og at betegnelsen kærester er blevet brugt i flere tilfælde. 

  

I L 224 står der om et at samliv af ægteskabslignende karakter at ;  

  

” Indikatorer, der kan bevirke, at kommunen ville gå ind i 

en nøjere undersøgelse af sagen, kunne være, hvis 

1) 

en ansøger og en sambo eksempelvis ejer den fælles 

bolig sammen, herunder har gæld i den fælles bolig, 

2) 

ansøger ejer større forbrugsgoder, som fx bil eller fri- 

tidsfaciliteter, fx fritidshus, i fællesskab med sin sam- 

bo, 

3) ansøger har fælles gæld eller formue med sin sambo, 

4) ansøger har fælles bankkonto med sin sambo, 

5) ansøger har boet mindst 2 år sammen med sin sambo, 

Disse er indikationer, der kan give et billede af et samliv 

af en sådan fasthed og karakter, at kommunen kan anse det 

for godtgjort i tilstrækkelig grad, at der er tale om et samliv 

af ægteskabslignende karakter. 

Kommunen skal i medfør af forvaltningslovens § 24, når 

kommunen begrunder afgørelsen, henvise til de retsregler i 

henhold til, hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang afgø- 

relsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal 

begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været 

bestemmende for skønsudøvelsen. 

Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en 

kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens fakti- 

ske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for 

afgørelsen. 

Afgørelser om samliv efter lovforslaget vil adskille sig fra 

de tilsvarende afgørelser af status som enlig forsørger i lov 

om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, 

og afgørelse af status som reelt enlig i lov om social pension 

derved, at hele forsørgelsen vil kunne afhænge af status som 

samlevende i kontanthjælpssystemet. Hermed adskiller sam- 

leverbegrebet sig også fra samleverbegrebet i § 85 a. En af- 



gørelse om samliv i kontanthjælpssystemet kan være meget 

indgribende, hvorfor der i sagens natur bør indgå yderligere 

aspekter i afdækningen af, om personerne er samlevende, 

end dem der indgår ved tildelingen af en supplerende ydelse 

eller tillæg efter lov om social pension eller bortfald af et til- 

skud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af 

børnebidrag.”  

  

Frederikshavns kommune har i stedet for at lave et administrativt skøn ophævet 1 indikation (boet 

sammen i mere end 2 år) og at der er tale om ”kærester” til at der objektivt er tale om et samliv 

ifølge aktivloven. 

  

Det fremgår af principafgørelse 49-14 at en afgørelse efter aktivlovens § 2b stk. 3 beror på et 

administrativt skøn. En sådan afgørelse skal begrundes, og der skal i begrundelsen angives de 

hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. 

  

Frederikshavn kommune har ikke lavet konsistente partshøringer, afgørelser og revurderinger ved 

konstituering af samliv og har blandet rundt i hvad der er objektive betingelser og blandet 

forskellige samlivsbegreber sammen eller direkte vildledt med forkerte oplysninger og en forkert 

retsopfattelse. 

  

Nederst i denne mail er de seneste mails fra de pågældende borgere til Frederikshavns kommune 

der viser at borgerne har oplevet at blive tvunget til at underskrive samlivserklæring og at de har 

meget svært ved at få lov til at trække underskriften tilbage. 

  

Sag 2. 

  

Det fremgår af de akter Frederikshavn kommune har sendt til Ankestyrelsen i sag 2 at kommunen 

ikke kan påvise overfor ankestyrelsen at de nogensinde har sendt noget som helst i 2014 til den ene 

part og dermed heller ikke har sendt afgørelser om samliv til begge parter. 

  

Men Frederikshavn kommune afviser stadig at de har lavet ugyldige afgørelser og nægter fortsat at 

betale den ulovlig trukket kontanthjælp tilbage, men sender i stedet klagerne til Ankestyrelsen. 

  

I stedet for at rette korrekt op sender Frederikshavn kommune Klagerne over ugyldige afgørelser 

videre til Ankestyrelsen selv om Frederikshavn kommune burde begynde at gennemgå deres sager 

og betale tilbage fordi de bl.a. ikke har sendt afgørelser til begge parter. 

  

Det fremgår nemlig højt og tydeligt af STARs orienteringsbrev til kommunerne den 2 marts 2015 

og af Beskæftigelsesministerens svar til undertegnede den 13 april 2015 hvor der står præcis det 

samme; 

  

”En afgørelse, om at et par skal anses for samlevende og derfor har gensidig forsørgelsespligt efter 

lov 

om aktiv socialpolitik, skal for at have virkning meddeles til dem, afgørelsen vedrører - dvs. til både 

ansøgeren og samleveren. Afgørelsen har derfor ikke virkning førend den er meddelt til begge 

parter, hvilket 



vil sige, at den ikke kan håndhæves, og at der i kontanthjælpssystemet ikke kan beregnes 

uddannelses- 

eller kontanthjælp med gensidig forsørgelsespligt for samlevende, førend såvel ansøger som 

samlever 

har fået afgørelsen meddelt.” 

  

Vi vil gerne bede Det kommunale tilsyn om at hjælpe Frederikshavn kommune med at gennemgå 

deres sager om samliv og med at træffe nye korrekte og gyldige afgørelser om samliv med korrekt 

begrundede afgørelser og betale den ulovligt trukket kontanthjælp tilbage. 

  

Vh Ulf Harbo, Jon Bünger og Brian Schlüter, Claus Arne Houmann Skjødt og Zuzanna Usakiewicz  

  

Vedhæftet er dokumentation i form af sag 1 og sag 2, brev fra STAR og breve fra KL til 

kommunerne og her er beskæftigelsesministerens brev fra den 13 april 2015 og L 224:  

  

http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L224/20121_L224_som_fremsat.

pdf   

  

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/beu/spm/204/svar/1243527/1517823.pdf  
  
  

 

https://webmail.frederikshavn.dk/owa/redir.aspx?SURL=_wugm-ZeT9IY7jRxHSfQzWbTij4P9RV827SdOwwhXQ45Aw6-m2DSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBmAG8AbABrAGUAdABpAG4AZwBzAHQAaQBkAGUAbgBkAGUALgBkAGsALwBSAEkAcABkAGYALwBzAGEAbQBsAGkAbgBnAC8AMgAwADEAMgAxAC8AbABvAHYAZgBvAHIAcwBsAGEAZwAvAEwAMgAyADQALwAyADAAMQAyADEAXwBMADIAMgA0AF8AcwBvAG0AXwBmAHIAZQBtAHMAYQB0AC4AcABkAGYA&URL=http%3a%2f%2fwww.folketingstidende.dk%2fRIpdf%2fsamling%2f20121%2flovforslag%2fL224%2f20121_L224_som_fremsat.pdf
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Tilbudsjournal-Frederikshavn Kommune (Naturareal ved Kæret): (Budfrist - 6. maj 2015, kl. 12.00)

Naturareal ved Kæret:

Navn: Adresse Tlf. E-mail Bud modtaget Bud (kr) Bud (kr/ha)

Lerbæk Hovedgaard A/S, c/o Jens Ole Jensen Sindalvej 90, 9981 Jerup 70151000 kma@7015100.dk 5/5 2015 770.000                          49.402              

Dan Hansen Løvvej 5, 9981 Jerup 20 45 31 39 dan_hansen_@hotmail.com 6/5 2015 225.000                          14.436              

Lars B. Pedersen Anemonevej 30, 9970 Strandby 98 40 11 25/21 74 63 25 LP@larsp-revision.dk 6/5 2015 417.000                          26.754              

Silva Estate a/s

mailto:kma@7015100.dk
mailto:dan_hansen_@hotmail.com
mailto:LP@larsp-revision.dk
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