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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.
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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.

Underskrifter:
    

Lars Møller

  

    

Jens Ole Jensen

  

    

Mette Hardam

  

    

Jytte Høyrup

  

    

Lars Oldager

  

    

Ida Skov

  

    

Bahram Dehghan

  

    

Karl Falden
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Birgit S. Hansen
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Carsten Sørensen

  

    

Karsten Drastrup
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Flemming Rasmussen

  

    

Peter E. Nielsen
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Jens Hedegaard Kristensen

  

    

Irene Hjortshøj

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  

    

Bjarne Kvist
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