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1. Status på ungebyrådssager fra foråret 2015

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har etableret et Ungebyråd. Den 29. april 2015 sendte 
Ungebyrådet tre sager videre til byrådet. 
 
De tre sager var:

 Bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø på skolerne
 Ung til ung lektiehjælp
 Vurdering af folkeskolelærere

I det vedlagte bilag er sagsfremstillingen på de tre sager fra Ungebyrådet. Alle tre 
sager er blevet behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget i løbet af 
sommeren/efteråret 2015.
 
Bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø 
Den 20. august 2015 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at anvende 
Trivselsmålingen af folkeskoleelever i Frederikshavn Kommune til at belyse det 
fysiske og psykiske arbejdsmiljø for eleverne. Trivselsmålingen er en del af 
folkeskolereformen, hvor Trivselsmålingen foretages hvert år, og besvares af alle 
folkeskoleelever i Danmark. Trivselsmålingen består af en række spørgsmål, som 
hver enkelt elev besvarer. I anvendelsen af Trivselsmålingen er relevante 
spørgsmål udvalgt.
 
Overordnet set ligger resultaterne af Trivselsmålingen fra Frederikshavn Kommune 
meget tæt op af de opnåede resultater på landsplan. Mellem de enkelte skoler kan 
der dog ses forskelle i vurderingen af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (jf. 
vedlagte bilag)
 
I forståelsen af resultaterne er det, som ved enhver anden trivselsmåling, vigtigt at 
være opmærksomme på, at de kun udgør øjebliksbilleder af den enkelte elevs 
oplevelse af arbejdsmiljøet. Derudover kan resultaterne for eleverne ved 0.-
3.klasse muligvis være farvet af, hvordan læreren har præsenteret spørgsmålene 
og den efterfølgende dialog om spørgsmålene mellem elev og lærer. 
 
I forhold til Ungebyrådets beskrivelse af et bedre fysisk arbejdsmiljø er der dog 
elementer, som ikke kan indfanges ved Trivselsmålingen, herunder 
kantineforholdene. Der bliver derfor på nuværende tidspunkt foretaget en 
kortlægning af kantineforholdene på folkeskolerne i Frederikshavn Kommune. 
Kortlægningen vil blive behandlet til Børne- og Ungdomsudvalgets møde i 
november. 
 
Ung til ung lektiehjælp
Folkeskolereformen har betydet, at lektiecaféer er blevet obligatoriske efter 
reformen trådte i kraft pr. 1.august 2015. Da Ungebyrådet fremsatte deres ønske 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1194
 Forvaltning: Byrådet
 Sbh: abar
 Besl. komp: BR
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om ung til ung lektiehjælp før reformen trådte i kraft, undersøges det på nuværende 
tidspunkt, om der stadig er et ønske og behov blandt Frederikshavn Kommunes 
folkeskoleelever om en ung til ung lektiehjælp. Børne- og Ungdomsudvalget 
orienteres herom til møde i november.  
 
Vurdering af folkeskolelærere
Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at der skal arbejdes med 
elevinddragelse i forhold til læringen under overskriften ”Dialog i børnehøjde”.
 
Folkeskolelovens § 44 omhandler styrelsen af kommunens skolevæsen, herunder 
skolebestyrelsens opgave med at fastsætte principper for skolens virksomhed. 
Skolebestyrelsen er forpligtet til at fastsætte et princip for undervisningens 
organisering. I forlængelse af dette princip kan skolebestyrelsen fastlægge 
principper for, hvordan skolen skal gennemføre den løbende evaluering af, om 
undervisningen og elevernes udbytte af denne lever op til forventningerne.
 
For at sikre, at eleverne inddrages i den løbende evaluering af undervisningen og 
elevernes udbytte af denne udvides princippet for undervisningens organisering. 
Børne- og Ungdomsudvalget pålægger dermed skolebestyrelserne at udarbejde og 
fastsætte principper, som sikrer, at der bliver etableret en formaliseret dialog 
mellem lærere og elever.
 
Dialogen skal omhandle en vurdering af:

 De undervisningsmetoder der anvendes af de enkelte lærere
 Hvordan den enkelte lærer motiverer eleverne
 Elevernes udbytte af undervisningen

Vurderingen skal finde sted i alle fag og på alle klassetrin mindst en gang årligt. 
Elevernes tilbagemeldinger til lærerne er efterfølgende et tema i en drøftelse med 
skolens leder.
 
Børne- og Ungdomsudvalget får en orientering om, hvordan skolerne har arbejdet 
med opgaven om et år.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at byrådet tager status på ungebyrådssager fra foråret 
2015 til efterretning

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. oktober 2015
Til efterretning. 
 
Fraværende: Anders Broholm og Irene Hjortshøj, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen 
og Steen Jensen.
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Bilag
Sagsfremstillinger fra Ungebyrådet.pdf (dok.nr.165887/15)
Udvalgte spørgsmål fra Trivselsundersøgelse.pdf (dok.nr.131786/15)
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2. Drøftelser og inputs fra ungebyrådsmødet den 28. oktober 
2015

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har etableret et Ungebyråd. Ungebyrådet er bestående af 
21 medlemmer, der repræsenterer folkeskoler, privatskoler, ungdomsuddannelser, 
foreningslivet samt klubområdet i Frederikshavn Kommune.
 
Tirsdag den 20. oktober mødtes Ungebyrådet med den politiske arbejdsgruppe bag 
Ungebyrådet. Den politiske arbejdsgruppe er bestående af borgmester Birgit S. 
Hansen og byrådsmedlemmerne Anders Brandt Sørensen, Anders Broholm, 
Kristina Frandsen, Søren Visti Jensen og Flemming Rasmussen.
 
Til mødet vil Kommunaldirektør Mikael Jentsch indlede med et oplæg omkring de 
unikke muligheder, der er i Frederikshavn Kommune for at skabe en positiv 
udvikling med Muligheder for vækst og Muligheder for Mennesker. Det er 
således med afsæt heri, at Ungebyrådet vil drøfte og konkretisere hvilke indsatser, 
der, set fra et ungeperspektiv, skal til for at understøtte udviklingen. 
 
Med afsæt i ovenstående proces den 20. oktober får Ungebyrådet til opgave at 
kvalificere deres forslag til indsatser, således de på mødet d. 28. oktober yderligere 
kan kvalificere deres forslag til indsatser.
 
Drøftelserne og inputs fra ungebyrådsmødet den 20. oktober er vedlagt som bilag.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at byrådet forholder sig til Ungebyrådets drøftelser og 
inputs

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. oktober 2015
Ungebyrådets drøftelser og inputs indgår i byrådets videre arbejde. 

Fraværende: Anders Broholm og Irene Hjortshøj, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen 
og Steen Jensen.

Bilag
Drøftelser og inputs fra Ungebyrådet.pdf (dok.nr.173900/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/27000
 Forvaltning: Byrådet
 Sbh: groj
 Besl. komp: BR
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3. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 
forbindelse med byggemodning af erhvervsområde ved 
Nordhavnsvej og Sandholm i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Ejendomscenteret har indgået købsaftale med en virksomhed, der ønsker at købe 
ca. 18.300 m2 erhvervsjord i ovennævnte område. Da virksomheden ønsker, at 
kommunen etablerer vej fra Nordhavnsvej ind til den nye grund, er der i købsaftalen 
taget forbehold for dette. 
 
For at vejforsyne det solgte areal samt bagvedliggende areal skal kommunen 
etablere ca. 100 m vej, der anlægges med 7 m kørebane og rabat på 2 x 2 m. 
Budgetoverslag 675.000 kr. Forsyningsledninger etableres ikke med undtagelse af 
el, da der laves belysning. Vejen udlægges som privat fællesvej jfr. lokalplan 
FRE.H.14.08.2. 
 
De 100 m vej er vist med fed, rød streg på vedlagte skitse af 1. oktober 2015. 
Arealet på ca. 18.300 m2 er på samme skitse indkredset som 3 grunde med tynd, 
rød streg.

Økonomiske konsekvenser
Ved salg af ca. 18.300 m2 giver dette følgende økonomi:
Købesum indtægt i alt 1.185.870 kr.
Udgift til 100 m vej 675.000 kr.
Overskud 510.870 kr. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, 
at

1. der etableres 100 m vej, finansieret af midlerne til køb og salg
2. der gives en anlægsbevilling på -510.870 kr., finansieret af de 

budgetterede midler til køb og salg
3. der frigives rådighedsbeløb på -510.870 kr. 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. oktober 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Anders Broholm og Irene Hjortshøj, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen 
og Steen Jensen.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/5888
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag
Skitse med eventuel ny vej (dok.nr.159659/15)
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4. Ligestillingsredegørelse 2015

Sagsfremstilling
Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i 
ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. 
Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige 
myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde 
ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der 
udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd. Ligestillingsredegørelse 
2015 på det kommunale område beskriver perioden 1. november 2013 til 31. 
oktober 2015, og i henhold til ligestillingsloven skal ligestillingsredegørelsen 

indberettes inden den 1. november 2015
 
HovedMED behandlede Ligestillingsredegørelse 2015 på sit møde den 17. 
september 2015 og anbefaler, at redegørelsen godkendes.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Ligestillingsredegørelse 2015 godkendes.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. oktober 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Anders Broholm og Irene Hjortshøj, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen 
og Steen Jensen.

Bilag
Ligestillingsredegørelse 2015.pdf (dok.nr.160461/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22295
 Forvaltning: HR
 Sbh: hewa
 Besl. komp: BR
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5. Budgetopfølgning for Frederikshavn Kommune pr. 
31.08.2015

Sagsfremstilling
Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Frederikshavn 
Kommune for Økonomiudvalget og byrådet.
 
Direktionens hovedkonklusioner er:

 Driften udviser et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 
1,9 mio. kr. 

 Det forventede regnskab udviser et overskud på ordinær drift på 132,8 mio. 
kr., hvilket er lavere end målsætningen på de 150 mio. kr. Direktionen 
vurderer dog resultatet som tilfredsstillende, set i lyset af, at byrådet i 
forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april gav Børne- og 
Ungdomsudvalget mulighed for, at bruge 19,0 mio. kr. af overførte midler 
fra 2014

 Målsætningen om et skattefinansieret anlægsniveau på 80 mio. kr. 
forventes opfyldt.

 Den gennemsnitlige likviditet udgør ultimo september 2015 73,7 mio. kr. På 
baggrund af budgetopfølgningen forventes målsætningen om en 
gennemsnitlig likviditet på 80 mio. kr. at blive opfyldt

Hvert enkelt udvalg har foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for eget 
udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 
indgår i den samlede budgetopfølgning.
 
I budgetopfølgningen er der oplyst en række bevillingsmæssige ændringer, som 
byrådet skal tage stilling til. De bevillingsmæssige ændringer indstilles for at bringe 
budgettet i overensstemmelse med den viden som budgetopfølgningen 31. august 
2015 giver.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 – Frederikshavn Kommune 
godkendes.

2. De bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og 
som netto betyder en forøgelse af de likvide midler på 5,5 mio. kr. 
godkendes.

3. De afsatte rådighedsbeløb på anlæg frigives

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: HAVE
 Besl. komp: ØU/BR
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. oktober 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Anders Broholm og Irene Hjortshøj, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen 
og Steen Jensen.

Bilag
Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 (dok.nr.146395/15)
Anlæg - Forventet regnskab 31.08.2015 med finansiering (dok.nr.162489/15)
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6. Godkendelse af rammeaftalen 2016 for specialundervisning 
og det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling
Baggrund
De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det 
specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret 
indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring 
og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.
 
Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. 
Rammeaftalen er behandlet i KKR den 25. september 2015 og foreligger nu til de 
11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådets godkendelse. Aftalen træder i 
kraft pr. 1. januar 2016.
 
Udviklingsstrategiens indhold
Udviklingsstrategien er den del af rammeaftalen, der stiller skarpt på kommunernes 
ønsker til den faglige udvikling af tilbuddene på det specialiserede socialområde. 
Dernæst skal udviklingsstrategien give et samlet skøn over behovet for regulering 
af pladser og tilbud i rammeaftalen.
Udviklingsstrategien består i indeværende år af flere nye elementer:
 

 Afrapportering på central udmelding omkring voksne med kompleks 
erhvervet hjerneskade

 Afrapportering på central udmelding omkring børn og unge med alvorlig 
synsnedsættelse

 Socialtilsyn Nords årsrapport
 Afrapportering på ministertema 2015 vedr. anbragte børn og unges 

undervisning og uddannelse

Strategier for det specialiserede socialområde
Den gennemgående tendens i indmeldingerne til udviklingsstrategien for 2016 er, at 
kommunerne som oftest prioriterer at løse de sociale opgaver i nærmiljøet. 
Løsninger i nærmiljøet giver som udgangspunkt de bedste muligheder for lokalt at 
tilbyde sammenhængende og fleksible løsninger tilpasset den enkelte borgers 
behov. Det mindsker også risikoen for, at borgere med specielle handicaps isoleres 
i forhold til familie og netværk som led i specialiserede forløb. 
 
I Nordjylland er der imidlertid samtidig en fælles forståelse af, at den enkelte 
kommune ikke selv er i stand til at drive specialiserede tilbud og varetage samtlige 
indsatser, der imødekommer alle behov. Nogle indsatser forudsætter en så højt 
specialiseret viden, eller er målrettet så små målgrupper, at der ikke vil være et 
fagligt eller økonomisk bæredygtigt grundlag for, at de kan være til stede i alle 
kommuner.
Kommunerne samarbejder derfor, i regi af rammeaftalen, med hinanden og Region 

 Åben sag

 Sagsnr: 11/1388
 Forvaltning: LS
 Sbh: mepd
 Besl. komp: BUU/SOU/BR
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Nordjylland om at koordinere og sikre at de fornødne specialiserede tilbud og rette 
indsatser leveres til borgerne på tværs af kommunegrænserne. Rammeaftalen 
skaber som udgangspunkt et godt grundlag for dette tværkommunale/regionale 
samarbejde ved at sikre synlighed, gennemskuelighed og dialog om kapacitet, 
pladsefterspørgsel og takstudvikling på området.
 
Indmeldinger på specialundervisningsområdet
Der er en uændret efterspørgsel på skoleafdelingen for voksne i regi af Center for 
Døvblindhed og Høretab. Der opleves også generelt en stabil og bæredygtig 
efterspørgsel efter ydelser i regi af Institut for Syn og Hørelse. Nærmere beskrivelse 
heraf fremgår af afrapporteringen omkring den centrale udmelding vedr. børn og 
unge med alvorlig synsnedsættelse. I forhold til Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland henvises til særskilt afsnit omkring forbehold for politisk proces i 
Aalborg. 
 
Indmeldinger på det specialiserede socialområde
Kommunernes indberetninger om det forventede forbrug af pladser i 2016 på 
tilbuddene under rammeaftalen viser, at langt den overvejende del af kommunerne 
indmelder, at man venter en uændret efterspørgsel efter sociale tilbud.
 
På baggrund af indmeldingerne tegner der sig dog et billede af, at der forsat bør 
holdes et helt særligt fokus på misbrugsområdet både i forhold til børne- og unge 
området samt voksenområdet. Flere kommuner tilkendegiver, at der er udfordringer 
på det område. De nordjyske kommuner havde også udfordringer på området i 
forbindelse med indmeldingerne til Udviklingsstrategien for 2015. Misbrugsområdet 
er derfor udpeget til et særligt fokusområde i 2016.
 
Andre særlige opmærksomhedsområder ses indenfor målgrupperne angst, 
skizofreni, personlighedsforstyrrelser og andre psykiatriske diagnoser på såvel 
børn-, unge- og voksenområdet. Indmeldingerne viser et generelt billede af, at der 
synes at være en tiltagende diagnosticering af såvel børn/unge som voksne 
indenfor udviklingsforstyrrelserne ADHD og Autisme. Dette billede er ligeledes en 
gentagelse af tidligere års indmeldinger til udviklingsstrategierne. 
 
Der foreligger enkelte indmeldinger på udfordringer i forhold til ventelister, hvilket 
særligt gør sig gældende på forsorgsområdet og pladser særligt til målgruppen af 
børn, unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelser samt til målgruppen af 
unge og voksne med psykiske vanskeligheder – sindslidelse.
 
Indmeldingerne fra Frederikshavn Kommune er overvejende i overensstemmelse 
med de nævnte indmeldinger. Frederikshavn Kommune har således også indmeldt, 
at der kan opleves ventetid på tilbud, som er målrettet unge med et svært misbrug. 
Der vurderes konkret at være behov for tilbud til unge under 18 år, der har et 
forbrug af stoffer, der medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer for 
den unge.
 
I forhold til gruppen af unge og voksne med psykiske vanskeligheder og 
udviklingsforstyrrelser oplever Frederikshavn Kommune også fortsat et stort behov 
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for især midlertidige botilbud samt opgangsfællesskaber. Der mangler tilbud, som 
kan medvirke til at understøtte borgerens selvhjulpenhed med henblik på at 
borgeren kan flytte i egen selvstændig bolig igen efter en midlertidig massiv indsats.
Når det gælder ventelister er det for Frederikshavn Kommune indmeldt, at 
krisecentret i kommunen er fyldt op. Tilbuddet er derfor i en udredningsfase, hvor 
det undersøges, om der kan etableres flere pladser indenfor rammen eller om 
tilbuddet kan udvides.
 
Styringsaftalens indhold
Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for 
kommunernes handel med pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det 
sociale område i Nordjylland.
De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer:
 

 Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed
 Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne 

sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper
 Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete 

udsving i økonomien skal dækkes ind
 Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres økonomisk mulighed for løbende 

udvikling.

Styringsaftalen for 2015 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års 
aftaler, dog kan følgende nye forhold fremhæves:
 

 At formuleringerne i den nye takstbekendtgørelse er indarbejdet 
 At der er indarbejdet nye formuleringer vedr. overheadberegninger og 

”bufferpladser”

Særlig finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har siden den 15. oktober 2014 
været omfattet af rammeaftalens forstærkede samarbejde om de mest 
specialiserede tilbud i landsdelen. Der er indgået en særlig finansieringsmodel for 
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland som udløber ved udgangen af 
2015. Der har pågået et arbejde med at få denne revideret, men det har vist sig 
svært at sikre et driftsgrundlag, der kan opretholde tilbuddet i sin nuværende form. 
Finansieringsmodellen for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland for 2016 
er derfor ikke endeligt afklaret, og behandles på KKR mødet den 20. november 
2015.
 
KKR har på deres møde den 25. september 2015 drøftet finansieringen for 
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. KKR var enige om, at iværksætte 
en proces med fokus på at finde en fælles løsning og en solidarisk finansiering af 
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. 
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Alle bilag til rammeaftalen kan rekvireres via dette link: 
http://www.rammeaftalernord.dk/rammeaftalen/rammeaftalen-2016.aspx

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren og Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren 
indstiller, at:

 Udkast til styringsaftale for 2016 for specialundervisning og det 
specialiserede socialområde godkendes

 Udkast til udviklingsstrategi 2016 for specialundervisning og det 
specialiserede socialområde godkendes

 Godkendelse af rammeaftalen for 2016 sker med forbehold for, at der sker 
tekstmæssige tilretninger, hvis Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde samt at bilag 4 af samme 
årsag udgår som bilag til udviklingsstrategien

Beslutning Socialudvalget den 30. september 2015
Socialudvalget anbefaler indstillingen til byrådets godkendelse.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015
 
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler indstillingen til byrådets godkendelse.

Beslutning Handicaprådet den 26. oktober 2015
Indstillingen anbefales.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj og Rikke Løgtved Bruus. I stedet mødte Birte 
Pedersen og Dorthe Smidt.
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. oktober 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Anders Broholm og Irene Hjortshøj, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen 
og Steen Jensen.

http://www.rammeaftalernord.dk/rammeaftalen/rammeaftalen-2016.aspx
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7. Valg af 3 byrådsmedlemmer og 4 personlige stedfortrædere 
til valgbestyrelsen vedrørende folkeafstemninger

Sagsfremstilling
Torsdag den 3. december 2015 skal der være folkeafstemning om omdannelse af 
retsforbeholdet til en tilvalgsordning.
 
Jf. § 24, stk. 1, nr. 1 i Folketingsvalgloven vælger kommunalbestyrelsen 4 
medlemmer til valgbestyrelsen.
 
Den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem, udpeger tillige en 
stedfortræder.
 
Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen jf. § 24, stk. 4.
 
Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige 
opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

Indstilling
Det indstilles, at byrådet, ud over borgmesteren (født formand), udpeger 3 
byrådsmedlemmer samt 4 stedfortrædere for de valgte til valgbestyrelsen. Desuden 
udpeges en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer. Valget gælder også 
for fremtidige folkeafstemninger i den nuværende byrådsperiode.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. oktober 2015
Medlemmer Stedfortrædere
Birgit S. Hansen, A (formand) Kenneth Bergen, A
Bjarne Kvist, A Erik Kyed Trolle, A
Lars Møller, V (næstformand) Jens Ole Jensen, V
Kristina Lilly Frandsen, V Pia Karlsen, V
  

Fraværende: Anders Broholm og Irene Hjortshøj, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen 
og Steen Jensen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/28384
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: BR
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8. Omkonstituering indenfor den Socialdemokratiske gruppe

Sagsfremstilling
Den Socialdemokratiske gruppe oplyser, at der vil ske følgende ændringer i 
sammensætning i udvalg og bestyrelser:

 Brian Kjær udtræder af Børne og Ungdomsudvalget og erstattes af Jørgen 
Thousgaard i udvalget.

 Jørgen Tousgaard udtræder af Repræsentantskabet for Aalborg Lufthavn 
a.m.b.a. og erstattes af Brian Kjær.

 Jens Hedegaard Kristensen udtræder af Distriktsudvalget og Brian Kjær 
indtræder.

 Jens Hedegaard Kristensen udtræder af Modtagerstation Vendsyssel I/S 
og Brian Kjær indtræder.

 Jens Hedegaard Kristensen udtræder af Aktionsgruppen for Vendsyssel og 
Brian Kjær indtræder.

 Jens Hedegaard Kristensen udtræder af LagFiskeri og Brian Kjær 
indtræder

 Brian Kjær udtræder af Ungdomsskolens bestyrelse som medlem, og 
indtræder i stedet som suppleant for Bahram Dehghan.

 Bahram Dehghan indtræder i Ungdomsskolens bestyrelse, i stedet for som 
suppleant.

Indstilling
Borgmesteren indstiller sagen til efterretning.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. oktober 2015
Til efterretning.
 
Fraværende: Anders Broholm og Irene Hjortshøj, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen 
og Steen Jensen.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/29043
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: BR
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9. Supplerende redegørelse til Tilsynet - lovligheden af 
kommunens udførelse af vedligeholdelses- og anlægsopgaver 
for private

Sagsfremstilling
Statsforvaltningen, som fører tilsyn med kommunerne, anmoder byrådet om 
yderligere en supplerende redegørelse i forbindelse med, at Håndværksrådet har 
anmodet Statsforvaltningen om at tage stilling til, om det er lovligt at kommunens 
Center for Park og Vej udfører arbejde for private. 
 
Byrådet har tidligere behandlet sagen den 29. januar 2014, den 27. august 2014 og 
den 29. april 2015. 
 
Statsforvaltningens henvendelse – der udover anmodning om yderligere 
redegørelse - indeholder en foreløbig udtalelse i sagen – vedlægges. 
 
Der er administrativt udarbejdet et udkast til supplerende redegørelse.  

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender udkast til supplerende 
redegørelse til Tilsynet. 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. oktober 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Anders Broholm og Irene Hjortshøj, i stedet mødte Lisbeth Erlandsen 
og Steen Jensen.

Bilag
Henvendelse fra Tilsynet - anmodning om yderligere supplerende udtalelse  (dok.nr.172761/15)
Udkast til supplerende redegørelse til Statsforvaltningen - udførelse af arbejder for private 
m.v..pdf (dok.nr.172907/15)
Bilag A - udskrift vedr. arbejder for private og andre 2014  (dok.nr.172754/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/10248
 Forvaltning: P&V
 Sbh: gida
 Besl. komp: BR
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10. Sundhedshus Sæby I/S - godkendelse af 
vedtægtsændringer

Beslutning Sundhedsudvalget den 18. august 2015
Indstillingen godkendt.
 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Tilbagesendes til Sundhedsudvalget.

Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen

Beslutning Sundhedsudvalget den 6. oktober 2015
Den samlede indstillede indstilling anbefales til byrådets godkendelse.
 
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. oktober 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Anders Broholm og Irene Hjortshøj, i stedet 
mødte Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen.

 Lukket sag

 Sagsnr: 15/21919
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU/BR
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11. Salg af areal ved Håndværkervej i Skagen

Sagsfremstilling
Ejendomscenteret har fået en anmodning om køb af et mindre erhvervsareal som 
er en del af matr. Nr. 175 a, Skagen markjorder beliggende ved Håndværkervej i 
Skagen
 
Arealet har været udbudt med frist for afgivelse af bud den 12. oktober 2015. 
Udbudsprisen var ansat til en vejledende minimumspris på 35 kr. pr. m2.
 
Ved budfristens udløb har Ejendomscenteret modtaget et bud med en m2-pris på 
37 kr.

Økonomiske konsekvenser
Salgsindtægt                            29.600 kr.
Udstykning                               20.000 kr.
Nettoindtægt                             9.600 kr.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at

1. Arealet sælges til den tilbudte pris
2. Der gives en anlægsbevilling på 9.600 kr. finansieret af de budgetterede 

midler til køb og salg
3. Der frigives rådighedsbeløb på 9.600 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. oktober 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Anders Broholm og Irene Hjortshøj, i stedet 
mødte Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen.

Bilag
Håndværkvej 1, Skagen Modtaget tilbud. (dok.nr.165641/15)
Håndværkervej. Kortbilag (dok.nr.32824/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11566
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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12. Salg af areal ved Minkvej i Skagen

Sagsfremstilling
Ejendomscenteret har fået en anmodning om køb af ejendommen matr. nr. 266 A, 
Skagen markjorder beliggende ved Minkvej i Skagen.
 
Arealet har været udbudt med frist for afgivelse af bud den 12. oktober 2015. 
Udbudsprisen var ansat til en vejledende minimumspris på 10 kr. pr. m2.
 
Ved budfristens udløb har Ejendomscentret modtaget et bud med en m2-pris på 16 
kr. 
 
Som Kommunal ejendom er denne fritaget for ejendomsskat, som selvfølgelig 
slettet ved et salg. Den fremtidige ejendomsskat vil på denne ejendom være 1.665 
kr.

Økonomiske konsekvenser
Salgsindtægt                                        100.272 kr.
Omkostninger                                       0 kr.
Nettoindtægt                                         100.272 kr. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at
1. Arealet sælges til den tilbudte pris
2. Der gives en anlægsbevilling på 100.272 kr., finansieret af de budgetterede 
midler til køb og salg.
3. Der frigives rådighedsløb på 100.272 kr.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. oktober 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Anders Broholm og Irene Hjortshøj, i stedet 
mødte Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen.

Bilag
Minkvej 88, Skagen Tilbudsblanket (dok.nr.164469/15)
Minkvej 88, Skagen, Kortbilag (dok.nr.143383/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/16467
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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13. Salg af Chr. Pedersensvej 3, Sæby

Sagsfremstilling
Chr. Pedersensvej 3 i Sæby, hvor Familiehuset tidligere har haft til huse, har været 
udbudt til salg til mindstepris på 850.000 kr. Ved budfristens udløb var indkommet 1 
købstilbud på 825.000 kr. fra Delta Data Udvikling A/S v. Bjarke Andersen. Da der 
er tale om en mindre afvigelse fra den udbudte pris, indstilles, at ejendommen 
sælges til budgiver. 

Økonomiske konsekvenser
Ved salg til Delta Data Udvikling A/S v. Bjarke Andersen giver dette følgende 
økonomi:
 
Købesum 825.000 kr.
Mæglersalær, annoncering m.m., overslag 50.000 kr.
Energimærke og tilstandsrapport 6.000 kr.
Akkumulerede tomgangsudgifter til og med 
august 2015

 
26.500 kr.

Overskud 742.500 kr.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
godkende, at

1. ejendommen sælges til Delta Data Udvikling A/S for 825.000 kr.
2. der frigives et rådighedsbeløb på netto 742.500 kr. 
3. overskuddet på 742.500 kr. tilgår budgetterede midler til salg af 

ejendomme i 2015 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. oktober 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. oktober 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Christina Lykke Eriksen, Anders Broholm og Irene Hjortshøj, i stedet 
mødte Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen.

Bilag
Luftfoto  (dok.nr.158503/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/12622
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 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

  

    

John Karlsson

  

    

Jørgen Tousgaard

  

    

Birgit S. Hansen

  

    

Lisbeth Erlandsen

  

    

Helle Madsen

  

    

Pia Karlsen

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Karsten Drastrup

  

    

Christina Lykke Eriksen

  

    

Brian Kjær

  

    

Kenneth Bergen

  

    

Anders Brandt Sørensen

  

    

Erik Kyed Trolle

  

    

Mogens Brag

  

    

Kristina Lilly Frandsen

  

    

Frode Thule Jensen

  

    

Flemming Rasmussen

  

    

Peter E. Nielsen

  

    

Bent H. Pedersen

  

    

Jens Hedegaard Kristensen

  

    

Steen Jensenj

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  



Bilag: 1.1. Sagsfremstillinger fra Ungebyrådet.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 28. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 165887/15



 

  

Sagsfremstillinger fra Ungebyråd Dato: 12. oktober 2015 

2. Bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø på skolerne  
 
Sagsfremstilling  
Det er nødvendigt med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for at have den bedst 
mulige skolegang. Hvis det ikke prioriteres, kan det få konsekvenser for elevernes 
indlæringsevne.  
For at forbedre det fysiske arbejdsmiljø, skal der et større fokus på hygiejnen på 
skolerne og særligt på at forbedre toilet- og kantineforholdene. I forhold til 
kantineordningen forslås det, at det undersøges, hvordan vi i Frederikshavn Kommune 
kan være med til at optimere den sunde, indbydende og prisvenlige kost i skolerne.  
Det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres ved, at der udvælges nogle lærere, som 
deltager i kurser i, hvordan vi forbedrer det psykiske arbejdsmiljø på skolerne. De 
udvalgte lærere giver denne viden videre til de andre lærere og eleverne.  
 
 
Finansiering  
De unge kan selv være med til at forbedre forholdene ved at have ”dukse-ordninger”, 
hvor de mod mindre beløb kan være med til at holde skolen ren. De unge kan altså i 
højere grad aktiveres til at gøre deres egne skoleforhold mere rene og dermed mere 
behagelige at færdes i  
 
 
Indstilling  

At byrådet tager initiativ til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på skolerne 

 
  

Sagsnummer:  

14-1194 

 

Forfatter: 

Gro Uldahl Jensen 

 

Emne: 

Ungebyråd 



 

 

 

 

 

 

Side2/3 
3. Ung til ung lektiehjælp  
 
Sagsfremstilling:  
Gruppen foreslår, at eleverne på ungdomsuddannelserne hjælper eleverne i 
folkeskolerne med lektier m.m. Det kan være svært for den enkelte elev, at fortælle 
læreren, at stoffet er vanskeligt at forstå. Det er nogle gange lettere, hvis det er elever, 
der hjælper andre elever. Både folkeskoleeleverne og eleverne på 
ungdomsuddannelserne vil få gavn af initiativet. Folkeskoleeleverne vil blive dygtigere 
fagligt, og de vil også få mere selvtillid. Eleverne på ungdomsuddannelserne vil blive 
dygtigere bl.a. til at fremlægge.  
Det vil være en god ide, at eleverne mødes, så de kan lære hinanden at kende. Når 
man har lært hinanden at kende, kan hjælpen måske også ske on-line.  
 
Finansiering  
Initiativet bygger på en frivillig indsats.  
 
 
Indstilling  

At byrådet tager initiativ til at få ”ung til ung lektiehjælp” sat i værk. 
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4. Vurdering af folkeskolelærer  
 
Sagsfremstilling  
En lærers måde at undervise på spiller en stor rolle for elevernes læring og trivsel. For 
at sikre, at alle lærerne er gode til at motivere og lære fra sig foreslår gruppen, at 
lærerne bliver vurderet. Lærerne skal vurderes på følgende:  
Undervisningsmetoden, og hvordan de motivere eleverne.  
Elevernes karakterer.  
Hvis læreren bliver vurderet for lavt, skal læreren efteruddannes.  
Evalueringen skal dels ske af eleverne og dels ved at undervisningen bliver overværet 
af fx skolelederen.  
 
Finansiering  
Vurderingen af folkeskolelærer finansieres gennem de eksisterende ressourcer, der er 
på skoleområdet  
 
Indstilling  

At byrådet tager initiativ til at vurderingen af folkeskolelærerne bliver sat i værk 



Bilag: 1.2. Udvalgte spørgsmål fra Trivselsundersøgelse.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 28. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 131786/15



Trivselsmåling 2015, Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune

Bilag til BUU 20/08/2015

Ja, meget Ja, lidt Nej

Frederikshavn 73 24 3

Hele Landet 71 26 3

Resultat fordelt på skoler, % fordeling

Ja, meget Ja, lidt Nej

Skolerne i Distrikt Nord

Skagen 72 27 1

Aalbæk 86 13 2

Jerup 88 6 6

Elling 78 22 0

Strandby 77 21 2

Skolerne i Distrikt Vest

Ravnshøj 81 18 1

Gærum 52 44 4

Bangsbostrand 70 24 5

Heldagsskolen* - - -

Skolerne i  Distrikt Øst

Frydenstrandskolen 75 21 3

Nordstjerneskolen 76 22 3

Skolerne i Distrikt Syd

Torslev 64 32 4

Hørby-Dybvad 57 38 5

Sæby 74 23 3

Sæbygaard 63 34 2

Stensnæsskolen 96 2 2

* Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet.

Resultater fra 0.-3. klasser
Psykisk arbejdsmiljø

Kommuneresultat, % fordeling

Er du glad for din skole?



Trivselsmåling 2015, Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune

Bilag til BUU 20/08/2015

Kommuneresultat, % fordeling

Ja, tit Ja, nogle gange Nej

Frederikshavn 11 41 48

Hele Landet 9 44 47

Resultat fordelt på skoler, % fordeling

Ja, tit Ja, nogle gange Nej

Skolerne i Distrikt Nord

Skagen 15 36 49

Aalbæk 3 32 20

Jerup 6 63 31

Elling 10 49 41

Strandby 4 37 59

Skolerne i Distrikt Vest

Ravnshøj 8 18 74

Gærum 8 48 44

Bangsbostrand 13 39 48

Heldagsskolen* - - -

Skolerne i  Distrikt Øst

Frydenstrandskolen 9 43 48

Nordstjerneskolen 14 42 44

Skolerne i Distrikt Syd

Torslev 13 51 36

Hørby-Dybvad 14 43 42

Sæby 13 44 43

Sæbygaard 11 42 47

Stensnæsskolen 11 42 47

* Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet.

Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?

Resultater fra 0.-3. klasser
Psykisk arbejdsmiljø
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Er du bange for, at de andre børn griner af dig i skolen?

Kommuneresultat, % fordeling

Ja, meget Ja, lidt Nej

Frederikshavn 11 23 65

Hele Landet 10 25 65

Resultat fordelt på skoler, % fordeling

Ja, meget Ja, lidt Nej

Skolerne i Distrikt Nord

Skagen 9 30 60

Aalbæk 0 11 89

Jerup 13 6 81

Elling 6 17 76

Strandby 6 22 72

Skolerne i Distrikt Vest

Ravnshøj 6 27 66

Gærum 13 23 65

Bangsbostrand 14 26 61

Heldagsskolen* - - -

Skolerne i  Distrikt Øst

Frydenstrandskolen 10 23 67

Nordstjerneskolen 12 21 66

Skolerne i Distrikt Syd

Torslev 17 30 54

Hørby-Dybvad 13 27 60

Sæby 14 17 69

Sæbygaard 13 25 62

Stensnæsskolen 5 25 70

* Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet.

Resultater fra 0.-3. klasser
Psykisk arbejdsmiljø
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Er jeres klasselokale rart at være i?

Kommuneresultat, % fordeling

Ja, meget Ja, lidt Nej

Frederikshavn 67 26 7

Hele Landet 65 28 7

Resultat fordelt på skoler, % fordeling

Ja, meget Ja, lidt Nej

Skolerne i Distrikt Nord

Skagen 66 31 3

Aalbæk 86 13 2

Jerup 69 25 6

Elling 75 25 0

Strandby 70 25 5

Skolerne i Distrikt Vest

Ravnshøj 82 14 4

Gærum 63 25 13

Bangsbostrand 72 24 5

Heldagsskolen* - - -

Skolerne i  Distrikt Øst

Frydenstrandskolen 66 25 9

Nordstjerneskolen 61 31 8

Skolerne i Distrikt Syd

Torslev 62 29 10

Hørby-Dybvad 58 32 9

Sæby 66 22 12

Sæbygaard 67 24 9

Stensnæsskolen 56 35 9

* Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet.

Resultater fra 0.-3. klasser
Fysisk arbejdsmiljø
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Er toiletterne på skolen rene?

Ja, for det meste Ja, nogle gange Nej

Frederikshavn 17 45 38

Hele Landet 13 39 48

Resultat fordelt på skoler, % fordeling

Ja, for det meste Ja, nogle gange Nej

Skolerne i Distrikt Nord

Skagen 16 39 45

Aalbæk 33 52 16

Jerup 53 29 18

Elling 14 51 35

Strandby 23 49 28

Skolerne i Distrikt Vest

Ravnshøj 37 33 30

Gærum 29 48 23

Bangsbostrand 12 52 36

Heldagsskolen* - - -

Skolerne i  Distrikt Øst

Frydenstrandskolen 19 48 33

Nordstjerneskolen 11 38 52

Skolerne i Distrikt Syd

Torslev 17 46 37

Hørby-Dybvad 17 54 29

Sæby 13 32 55

Sæbygaard 15 47 38

Stensnæsskolen 15 74 11

* Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet.

Resultater fra 0.-3. klasser
Fysisk arbejdsmiljø

Kommuneresultat, % fordeling
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Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig

Frederikshavn 28 39 27 5 1

Hele Landet 29 43 23 4 1

Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent aldrig

Skagen 15 37 35 10 3

Aalbæk 29 38 22 10 1

Jerup 42 29 19 6 4

Elling 18 41 41 0 0

Strandby 33 41 21 4 0

Ravnshøj 27 47 21 5 0

Gærum 28 30 37 4 2

Bangsbostrand 22 48 25 3 1

Heldagsskolen* - - - - -

Frydenstrandskolen 33 39 24 3 1

Nordstjerneskolen 25 41 29 5 1

Torslev 19 32 42 6 1

Hørby-Dybvad 31 37 25 7 1

Sæby 36 39 22 3 0

Sæbygaard 34 38 23 3 1

Stensnæsskolen 32 41 24 2 0

* Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet.

Kommuneresultat, % fordeling

Skolerne i Distrikt Syd

Resultater fra 4.-9. klasser
Psykisk arbejdsmiljø

Resultat fordelt på skoler, % fordeling

Er du glad for din skole?

Skolerne i Distrikt Nord

Skolerne i Distrikt Vest

Skolerne i  Distrikt Øst
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Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig

Frederikshavn 2 3 9 16 70

Hele Landet 2 2 7 14 75

Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent aldrig

Skagen 2 3 9 14 70

Aalbæk 3 0 11 23 63

Jerup 9 4 4 4 87

Elling 0 6 6 6 82

Strandby 2 3 8 16 70

Ravnshøj 2 0 4 11 82

Gærum 0 4 4 26 66

Bangsbostrand 1 2 7 21 69

Heldagsskolen* - - - - -

Frydenstrandskolen 3 3 10 17 67

Nordstjerneskolen 3 3 10 16 68

Torslev 3 3 17 16 61

Hørby-Dybvad 1 2 9 16 71

Sæby 0 3 11 13 73

Sæbygaard 2 2 7 15 75

Stensnæsskolen 2 0 3 17 77

* Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet.

Kommuneresultat, % fordeling

Skolerne i Distrikt Syd

Skolerne i Distrikt Nord

Skolerne i Distrikt Vest

Skolerne i  Distrikt Øst

Resultater fra 4.-9. klasser
Psykisk arbejdsmiljø

Er du blevet mobbet i dette skoleår?

Resultat fordelt på skoler, % fordeling
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Altid For det meste En gang i mellem Sjældent Aldrig

Frederikshavn 26 48 16 6 3

Hele Landet 27 50 14 6 3

Resultat fordelt på skoler, % fordeling

Altid For det meste En gang i mellem Sjældent Aldrig

Skagen 21 48 21 7 3

Aalbæk 16 45 19 14 6

Jerup 54 30 8 4 4

Elling 18 71 6 6 0

Strandby 31 50 12 5 2

Ravnshøj 24 56 14 3 2

Gærum 26 33 25 7 9

Bangsbostrand 23 55 15 6 1

Heldagsskolen* - - - - -

Frydenstrandskolen 28 46 17 7 2

Nordstjerneskolen 25 45 21 5 4

Torslev 22 44 21 9 4

Hørby-Dybvad 33 38 18 8 3

Sæby 29 48 11 8 4

Sæbygaard 28 53 13 5 1

Stensnæsskolen 30 56 8 2 5

* Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet.

Kommuneresultat, % fordeling

Skolerne i Distrikt Nord

Skolerne i Distrikt Vest

Skolerne i  Distrikt Øst

Skolerne i Distrikt Syd

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?

Psykisk arbejdsmiljø

Resultater fra 4.-9. klasser
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Kommuneresultat, % fordeling

Helt enig Enig

Hverken 

enig eller 

uenig Uenig

Helt 

uenig

Frederikshavn 19 40 28 8 5

Hele Landet 18 41 28 9 4

Resultat fordelt på skoler, % fordeling

Helt enig Enig

Hverken 

enig eller 

unig Uenig

Helt 

uenig

Skolerne i Distrikt Nord

Skagen 12 34 31 12 12

Aalbæk 8 27 36 21 9

Jerup 53 31 12 2 2

Elling 18 47 35 0 0

Strandby 23 47 20 7 3

Skolerne i Distrikt Vest

Ravnshøj 19 39 30 9 2

Gærum 23 39 23 9 5

Bangsbostrand 11 44 32 10 3

Heldagsskolen* - - - - -

Skolerne i  Distrikt Øst

Frydenstrandskolen 20 36 29 10 6

Nordstjerneskolen 18 43 27 5 7

Skolerne i Distrikt Syd

Torslev 12 45 28 10 5

Hørby-Dybvad 20 36 35 8 1

Sæby 26 46 23 3 1

Sæbygaard 24 40 28 4 3

Stensnæsskolen 28 48 17 2 5

* Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet.

Resultater fra 4.-9. klasser
Fysisk arbejdsmiljø

Jeg synes godt om undervisningslokalerne på min 

skole
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Helt enig Enig
Hverken enig 

eller uenig Uenig

Helt 

uenig

Frederikshavn 4 14 26 22 33

Hele Landet 3 11 24 24 36

Helt enig Enig
Hverken enig 

eller unig Uenig

Helt 

uenig

Skagen

Aalbæk 1 7 18 31 44

Jerup 8 14 25 18 35

Elling 0 12 41 29 18

Strandby 7 19 37 18 19

Ravnshøj 1 14 30 25 30

Gærum 13 29 21 16 21

Bangsbostrand 1 7 36 29 27

Heldagsskolen* - - - - -

Frydenstrandskolen 2 7 19 25 47

Nordstjerneskolen 7 14 28 18 33

Torslev 3 20 22 24 31

Hørby-Dybvad 5 20 24 23 28

Sæby 7 22 31 18 22

Sæbygaard 1 5 18 24 51

Stensnæsskolen 11 38 28 13 11

* Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet.

Kommuneresultat, % fordeling

Skolerne i Distrikt Syd

Resultater fra 4.-9. klasser
Fysisk arbejdsmiljø

Jeg synes, toiletterne på skolen er rene og pæne

Resultat fordelt på skoler, % fordeling

Skolerne i Distrikt Nord

Skolerne i Distrikt Vest

Skolerne i  Distrikt Øst
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Helt enig Enig
Hverken enig 

eller uenig Uenig

Helt 

uenig

Frederikshavn 24 36 25 9 6

Hele Landet 24 36 27 9 5

Helt enig Enig
Hverken enig 

eller unig Uenig

Helt 

uenig

Skagen 12 23 28 18 18

Aalbæk 12 35 38 8 8

Jerup 48 33 15 2 2

Elling 6 31 31 31 0

Strandby 31 37 25 5 2

Ravnshøj 34 40 20 3 3

Gærum 28 30 23 12 7

Bangsbostrand 18 41 29 8 4

Heldagsskolen* - - - - -

Frydenstrandskolen 18 36 27 14 6

Nordstjerneskolen 26 37 26 7 5

Torslev 29 39 18 10 5

Hørby-Dybvad 28 39 23 7 3

Sæby 29 37 27 3 3

Sæbygaard 24 36 24 10 6

Stensnæsskolen 35 43 16 2 3

* Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet.

Kommuneresultat, % fordeling

Jeg synes godt om udeområderne på min skole

Resultat fordelt på skoler, % fordeling

Skolerne i Distrikt Nord

Skolerne i Distrikt Vest

Skolerne i  Distrikt Øst

Skolerne i Distrikt Syd

Resultater fra 4.-9. klasser
Fysisk arbejdsmiljø
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Drøftelser i Ungebyrådet 
Dato: 22. oktober 2015 

Til Ungebyrådsmødet d. 20. oktober blev Ungebyrådet præsenteret for de unikke 

muligheder, der er i Frederikshavn kommune for at skabe positiv udvikling. Der var to 

områder, der var centrale for deres drøftelser, nemlig fokus på erhvervsuddannelser i 

folkeskolen samt de unge i Frederikshavn kommune.  

 

 

1. Fokus på erhvervsuddannelser i folkeskolen 

Ungebyrådet peger på, at en tidlig introduktion til erhvervsuddannelserne i folkeskolen 

er vigtig for at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse. De peger på følgende 

indsatser, som kan bidrage til at flere unge fremadrettet vælger en 

erhvervsuddannelse: 

 

Styrke de erhvervsfaglige fag i folkeskolen 

Ungebyrådet foreslår, at der i folkeskolen arbejdes med en stærkere kobling mellem de 

erhvervsfaglige fag og de almene fag, såsom matematik og fysik. Ungebyrådet mener, 

at dette vil bidrage til, at eleverne i folkeskolen i langt højere grad bliver introduceret til 

de erhvervsfaglige fag. 

 

De peger på følgende områder: 

- Opgaveløsningen i de erhvervsfaglige fag er til tider for simpel (Fuglehus, 

bordskåner). Ungebyrådet ønsker en større kobling mellem teori og praksis – 

gerne i form af større projektopgaver, hvor der konstrueres med afsæt i matematisk 

teori. 

- Praktikuger, hvor skoleelever over en intensiv periode opnår konkret erfaring med 

erhvervsuddannelserne. 

 

 

Vejledning 

Ungebyrådet giver udtryk for, at vejledningen i folkeskolen skal have et styrket 

erhvervsfagligt afsæt. De tror på, at et øget fokus på erhvervsuddannelser kan inspirere 

flere unge til at gå den vej. 

 

De peger på følgende områder: 

 

- Brobygning: 

Ungebyrådet forslår, at det bliver obligatorisk med brobygning på en 

erhvervsuddannelse. Da det hjælper de unge til at få større indblik i, hvad det vil sige at 

gå på en erhvervsskole og hvad det efterfølgende vil sige at være eksempelvis 

mekaniker. 

 

- I øjenhøjde: 

Ungebyrådet fremhæver, at der med fordel kan være mere Ung til Ung vejledning. Hvor 

det er elever fra erhvervsuddannelserne, der introducerer folkeskoleeleverne til 

uddannelserne. 

 

Sagsnummer:  

15-27000 

 

Forfatter: 

Groj & Rbgu 

 

Emne: 

Ungebyråd 
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Prestige i erhvervsuddannelserne 

Ungebyrådet giver udtryk for, at der er behov for at få mere prestige ind i både at vælge 

og have en erhvervsuddannelse. De forslår, at der bliver mere opmærksomhed på 

følgende: 

 

- Alle lærere i folkeskolen skal være med til at tale erhvervsuddannelserne op. 

Ungebyrådet foreslår, at lærerne får et bedre kendskab til de muligheder en 

erhvervsuddannelse giver. 

- Eleverne i folkeskolen skal have et bedre kendskab til lønniveauet for en 

erhvervsuddannet samt ledighedsniveauet for en akademiker. 

 

 

2. De unge i Frederikshavn kommune 

Ungebyrådet giver udtryk for, at de oplever det at bo i Frederikshavn kommune som 

trygt og sikkert. Dog udtrykker flere forbehold for at flytte tilbage efter endt uddannelse. 

Men hvis de skulle vælge, så vil de foretrække Frederikshavn fremfor de mindre byer i 

kommunen. 

 

Af øvrige tiltag, som kunne gøre det attraktivt at være ung i Frederikshavn kommune, 

peger Ungebyrådet på følgende: 

 

- Den geografiske placering af ungdomsboligerne er for langt væk for centrum i 

Frederikshavn, og at de er for dyre 

 

- Det er vigtigt med kulturtilbud, gode foreninger og fritidstilbud i forhold til at skabe 

et godt ungdomsmiljø i kommunen  

 

 



Bilag: 3.1. Skitse med eventuel ny vej

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 28. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 159659/15



SANDHOLM

N
O

R
D

H
A

V
N

S
V

E
J

SANDHOLM

L
A

N
G

E
R

A
K

1
4

1
2

1
0

31

7
8

49

12
10

21

1
8

29

40

9

21

2
0

23

33

517

N

D
el

 n
r.
 2

 a
f 5

07
dh

26
07

m
² 
he

ra
f

26
2m

² 
sp

or
tr
ac

e
D

el
 n

r.
 3

 a
f 5

07
 d

h

67
29

m
² 
he

ra
f

 5
53

m
² 
sp

or
tr
ac

e

D
el

 n
r.
 4

 a
f 5

07
 d

h

89
73

m
² 
he

ra
f

55
3m

² 
sp

or
tr
ac

e

S
p
o
rt

ra
c
e

4
.0

0
 m

e
te

r 
u
d
la

g
t 
ve

j

Revisionsdato/initialer: Revisionsårsag:

Filnavn:

Tegning nr.:

Konstr.:

Kontr.:

Tegn.:

Revision:

1:Mål: Dato: Sags nr.:

Knivholtvej 15  - 9900 Frederikshavn - 98 45 50 00

CENTER FOR PARK & VEJ

Byggemodning ved Sandholm

Ny vej fra Nordhavnsvej

Oversigtsplan - skitse

1000 01.10.2015

JAOL

JAOL

Nordhavnsvej.dwg

-O1

O1A

Signaturforklaring:

Ny vej



Bilag: 4.1. Ligestillingsredegørelse 2015.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 28. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 160461/15



1

Ligestillingsredegørelse 2015

G
ra

fi
k 

15
-5

31
.h

l



2

Kommunernes indberetning af ligestillingsredegørelser 2015 3

 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 3

Politikker på personaleområdet 4

Handlinger på personaleområdet 5

Fakta på personaleområdet 6

Forventede resultater på personaleområdet 6

Politikker for ligestilling i kerneydelser  (borgerrettede ydelser) 7

Handlinger for ligestilling i kerneydelser 7

Kønssammensætning i råd, nævn og udvalg 8

Forventede resultater i forhold til kerneydelser 9

Afslutning 9

Indhold



3

Kommunernes indberetning af ligestillingsredegørelser 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette 

ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberet-

tes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelser-

ne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige 

myndigheder inden for deres område skal arbejde for lige-

stilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og for-

valtning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende 

redegøres for ligestilling af kvinder og mænd. Ligestillings-

redegørelse 2015 på det kommunale område beskriver pe-

rioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015, og i henhold 

til ligestillingsloven skal ligestillingsredegørelsen indberet-

tes inden den 1. november 2015.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 

Sociale Forhold
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Politikker på personaleområdet

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder 

og mænd på personaleområdet? 

Nej

2. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af 

mænd og kvinder på personaleområdet?

Nej, vi har ikke måltal

2.a. Angiv venligst målsætninger/måltal for ligestilling i forhold til medarbejdernes kønssammensætning:

Frederikshavn Kommune har formuleret ligestillingspolitis ke målsætninger som en del af den overordnede personalepolitik 
og som en del af ”Plads til alle - Mangfoldighedspolitik”.

Fra Personalepolitisk fundament (den overordnede personalepolitik):
”Det er vores ambition, at du føler dig tryg og værdsat, uanset om det er din første eller din sidste arbejdsdag.
Frederikshavn Kommune skal være en rummelig arbejdsplads, hvor du har mulighed for at arbejde på særlige vilkår. Og vi 
vil sikre, at du bliver behandlet ordentligt og ligeværdigt, uanset race, køn eller religion - ligestilling er en selvfølgelighed.”

- og i forlængelse heraf, fra Plads til alle - Mangfoldighedspolitik:
”Netop derfor tilstræber Frederikshavn Kommune at være åben og nysgerrig i rekrutteringsprocessen med det formål at re-
kruttere mangfoldigt. Mangfoldighed handler om at have positiv opmærksomhed på den enkeltes ressourcer og at bringe 
dem i spil, så forskellige tilgange og erfaringer tilfører en bred vifte af kompetencer til Frederikshavn Kommune som arbejds-

plads.”

2.b. Angiv venligst målsætninger/måltal for ligestilling i forhold til ledernes kønssammensætning:

Frederikshavn Kommune har formuleret ligestillingspolitiske målsætninger som en del af den overordnede  personalepolitik 
og som en del af ”Plads til alle - Mangfoldighedspolitik”.

Fra Personalepolitisk fundament (den overordnede personalepolitik):
”Det er vores ambition, at du føler dig tryg og værdsat, uanset om det er din første eller din sidste arbejdsdag.
Frederikshavn Kommune skal være en rummelig arbejdsplads, hvor du har mulighed for at arbejde på særlige vilkår. Og vi 
vil sikre, at du bliver behandlet ordentligt og ligeværdigt, uanset race, køn eller religion - ligestilling er en selvfølgelighed.”

- og i forlængelse heraf, fra Plads til alle - Mangfoldighedspolitik:
”Netop derfor tilstræber Frederikshavn Kommune at være åben og nysgerrig i rekrutteringsprocessen med det formål at re-
kruttere mangfoldigt. Mangfoldighed handler om at have positiv opmærksomhed på den enkeltes ressourcer og at bringe 
dem i spil, så forskellige tilgange og erfaringer tilfører en bred vifte af kompetencer til Frederikshavn Kommune som arbejds-

plads.”
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Handlinger på personaleområdet

3. Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af kvin-

der og mænd i forbindelse med rekruttering af personale?

I ringe grad

3.a. Beskriv venligst jeres initiativer til at fremme lige-

stillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekrut-

tering af personale:

Vi vælger altid den bedst egnede kandidat til ledige stil-

linger.

4. Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af kvin-

der og mænd i forbindelse med rekruttering til lederstil-

linger?

I ringe grad

4.a. Beskriv venligst jeres initiativer til at fremme lige-

stillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekrut-

tering til lederstillinger:

Vi vælger altid den bedst egnede kandidat til ledige stil-

linger.

5. Bruger I kønsopdelte data på personaleområdet for at 

få viden om kønsforskelle i forhold til løn, tillæg, syge-

fravær og orlovsordninger?

Sjældent

5.a. Beskriv venligst eksempler på hvordan I bruger 

kønsopdelte data på personaleområdet:

I forbindelse med statistikker om sygefravær og arbejds-

skader.

6. Inddrager I kønsaspektet i forbindelse med bevilling 

og/eller tildeling af kursus- og uddannelsestilbud?

Aldrig

7. Inddrager I kønsaspektet i forbindelse med udarbejdelse 

af interne evalueringer og medarbejderundersøgelser?

Aldrig

8. Formidler I information om ligestilling af kvinder og 

mænd på personaleområdet, fx på møder, i nyhedsbre-

ve, på intranet eller lignende? Det kan omhandle forde-

ling af mænds og kvinders brug af barselsorlov, oplevelse 

af sammenhængen mellem fritids- og arbejdsliv i kom-

munen m.m.

Slet ikke
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Fakta på personaleområdet

Ledere

K (årsværk) M (årsværk) Total K (pct.) M (pct.) K (pct.) alle M (pct.) alle

Topchefer 2 2 4 50 50 27 73

Chefer 13,81 18 31,81 43 57 46 54

Ledere 122,46 76,44 198,9 62 38 69 31

I alt 138,27 96,44 234,71 59 41 65 35

Note: Data er trukket (februar 2015) fra Kommunernes og regionernes løndatakontor.

Note: I tabellen over ledere skal kolonne 6 og 7 (angivet ”alle”), forstås som fordelingen af hhv. mænd og kvinder for alle kommuner.

Ansatte

K (årsværk) M (årsværk) Total K (pct.) M (pct.)

Akademikere 94,76 55,53 150,29 63 37

Lærere m.fl. 427,9 156,98 584,89 73 27

Kontor/EDB 373,94 88,64 462,57 81 19

Pædagoger 623,58 162,07 785,65 79 21

Sundhedsperso-

nale

23,3 0,44 23,75 98 2

SOSU/plejeperso-

nale

1960,4 136,93 2097,32 93 7

Øvrige 293,16 299,99 593,15 49 51

I alt 3797,04 900,57 4697,61 81 19

 Note: Data er trukket (februar 2015) fra kommunernes og regionernes løndatakontor.

9. Antal mænd og kvinder fordelt på stillingskategorier

Forventede resultater på personaleområdet

10. Hvilke resultater forventer I af jeres arbejde med lige-

stilling på personaleområdet? Sæt op til tre krydser ved 

de primære forventede resultater.

• Flere talenter i spil

• Bedre arbejdsmiljø

• Bedre branding af kommunen
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Politikker for ligestilling i kerneydelser  (borgerrettede ydelser)

11. Har I en politik og/eller målsætninger for ligestilling af kvinder og mænd på nogle af de følgende områder?

Vi har hverken politik eller målsætninger for området

Beskæftigelse og integration

Børn og unge

Uddannelse, herunder folkeskole

Kultur, fritid og turisme

Social

Ældreområdet

Teknik og miljø

Administration og digitalisering

Handlinger for ligestilling i kerneydelser

12. Medtænker I kønsaspektet og kønsopdelte data, når 

der udarbejdes analyser, evalueringer, brugerundersø-

gelser, målgruppeanalyser og lignende? På den måde kan 

det identificeres, om særlige forhold gør sig gældende for 

henholdsvis kvinder og mænd, drenge og piger.

Af og til

13. Medtager I overvejelser om målgruppens køn (li-

gestillingsvurdering) i jeres vurdering af kommunika-

tionsmaterialer, fx kampagner, nye hjemmesider og 

oplysningsmaterialer, så indhold og form så vidt muligt er 

målrettet den ønskede målgruppe?

Aldrig

14. Medtager I overvejelser om målgruppens køn (ligestil-

lingsvurdering), når der fordeles midler til aktiviteter i je-

res kommune, fx i forbindelse med fordeling af tilskud og 

udmøntning af puljer?

Aldrig

15. Medtager I overvejelser om målgruppens køn (lige-

stillingsvurdering) på andre områder end de nævnte i 

spørgsmål 12-14?

Nej

16. Gives medarbejdere og ledere indsigt i og viden til at 

ligestillingsvurdere kerneydelser, fx ved at have nedskrev-

ne procedurer og værktøjer eller ved at tilbyde temadage 

og kurser herom?

Nej
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Kønssammensætning i råd, nævn og udvalg

17. Anfør råd, nævn og udvalg i henhold til ligestillingslovens paragraf 10a, stk. 1 nedsat i perioden 1. september 2013 til 31. 

august 2015.

Navn Antal kvinder Antal mænd

Byrådet 10 21

Økonomiudvalget 2 5

Arbejdsmarkedsudvalget 2 3

Teknisk Udvalg 0 7

Plan- og Miljøudvalget 0 5

Børn- og Ungdomsudvalget 4 5

Kultur- og Fritidsudvalget 0 5

Sundhedsudvalget 3 4

Børn- og Ungeudvalget 1 5

Distriktsudvalget 8 19

Socialudvalget 3 4

Grundlisteudvalget 1 4

Fredningsnævnet (repr. fra Frederikshavn Kommune) 1 0

Handicaprådet 8 2

Beboerklagenævnet 2 2

Bevillingsnævnet 4 3

Folkeoplysningsudvalget 2 6

Bygningsforbedringsudvalget 1 4

Det Fælleskommunale Huslejenævn (repr. fra Frederikshavn Kommune) 0 3

Integrationsrådet 6 6

Frederikshavn Erhvervsråd 3 10

Hegnssynet 1 2

Beredskabskommissionen 3 6

Antal repræsentanter udpeget af Fr.havn Kommune til flg.:

Ekspropriations kommissionen 1 0

Taksationskommissionen - fast ejendom 1 0

Taksationskommissionen - vejloven 1 1

Overtaksationskommissio nen 0 1

Hjemmeværnets Distriktsudvalg 0 1

Skagen Havn 1 1

Frederikshavn Havn 0 2

Frederikshavn Forsyning 0 2

Nordjyllands Trafikselskab 0 1

HMN Naturgas 0 3

Frederikshavn Ungdomsskole 0 2

Ungerådet - styregruppe 4 2

Frederikshavn Produktionsskole 3 0

Skatte- og Vurderingsankenævn Vendsyssel 0 2
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18. Har kommunalbestyrelsen besluttet at lade pladser være ubesatte i råd, nævn og udvalg i perioden 1. september 

2013 til 31. august 2015 i henhold til ligestillingslovens paragraf 10a, stk. 3?

Nej

Forventede resultater i forhold til kerneydelser

Afslutning

I Frederikshavn Kommune arbejder vi med ligestilling ud fra en helhedsorienteret tankegang, hvoraf kønsligestilling er ét 

element. Vi mener, at det er for snævert udelukkende at arbejde med kønsligestilling. Frederikshavn Kommune har derfor 

formuleret ligestillingspolitiske målsætninger som en del af den overordnede personalepolitik og som en del af ”Plads til 

alle - Mangfoldighedspolitik”.

Fra Personalepolitisk fundament (den overordnede personalepolitik):

”Det er vores ambition, at du føler dig tryg og værdsat, uanset om det er din første eller din sidste arbejdsdag. Frederiks-

havn Kommune skal være en rummelig arbejdsplads, hvor du har mulighed for at arbejde på særlige vilkår. Og vi vil sikre, 

at du bliver behandlet ordentligt og ligeværdigt, uanset race, køn eller religion - ligestilling er en selvfølgelighed.”

- og i forlængelse heraf, fra Plads til alle - Mangfoldighedspolitik:

”Netop derfor tilstræber Frederikshavn Kommune at være åben og nysgerrig i rekrutteringsprocessen med det formål at 

rekruttere mangfoldigt. Mangfoldighed handler om at have positiv opmærksomhed på den enkeltes ressourcer og at 

bringe dem i spil, så forskellige tilgange og erfaringer tilfører en bred vifte af kompetencer til Frederikshavn Kommune 

som arbejdsplads.”

19. Hvilke resultater forventer I af arbejdet med ligestillingsvurdering af initiativer i forhold til jeres kerneydelser?

• Mere målrettede og borgernære kerneydelser

• Større brugertilfredshed

• Højere oplevet kvalitet i kerneydelserne
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Indledning og indhold 
 
De enkelte fagudvalg har nu behandlet deres egne budgetopfølgninger. Økonomiafdelingen har på 
baggrund af udvalgenes budgetrevisioner udarbejdet dette samlede overblik over den økonomiske 
situation for Frederikshavn Kommune pr. 31. august 2015. Budgetopfølgningen indeholder det samlede 
forventede regnskab for 2015 og dermed et bud på, hvor regnskab 2015 ender.  
 
Der skal gøres opmærksom på, at i de tilfælde i budgetopfølgningen hvor der kommenteres i forhold til 
det korrigerede budget, så er det korrigeret budget, som det vil se ud, hvis Byrådet godkender den 
bevillingssag, som er indeholdt i budgetopfølgningen.  
 
Budgetopfølgningen indeholder indledningsvis Direktionens kommentarer og vurdering af den 
økonomiske situation. Herefter følger Økonomiafdelingens bemærkninger, som er en kort gennemgang 
af driftsområdet herunder serviceudgifter samt anlægsområdet på et overordnet niveau. Derefter 
fremgår oversigtsskemaer og konklusioner for de enkelte fagudvalg. Til sidst i materialet sidder en 
oversigt over foreslåede bevillingsændringer, finansieringsoversigt, resultatopgørelse (eksklusiv og 
inklusiv de foreslåede bevillingsændringer) samt kommentarer og grafer i forhold til kommunens 
likviditet. 
 
Direktionens konklusion  
 
Den samlede drift for indeværende år udviser et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det 
korrigerede budget, når der ikke tages højde for bankbøgerne. 
 
Overskuddet på ordinær drift forventes at blive på 132,8 mio. kr., hvilket er 17,2 mio. kr. lavere end 
måltallet på 150 mio. kr. Set i lyset af, at Byrådet i forbindelse med budgetopfølgningen 30. april gav 
Børne- og Ungdomsudvalget mulighed for at bruge 19,0 mio. kr. af deres overførte midler fra 2014, 
vurderes resultatet at være tilfredsstillende. 
 
Budgetopfølgningen viser, at det kassefinansierede anlægsforbrug forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere 
end budgetteret i oprindeligt budget. Dermed forventes der ikke en større likviditetsbelastning fra 
anlægsbudgettet end forudsat i det oprindelige budget. Bruttoanlægsudgifterne forventes at blive 35,3 
mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Men de overførte anlægsprojekter fra 2014, som forventes 
gennemført i 2015, er ledsaget af overførte låneadgange, som modsvarer udgifterne. 
 
Direktionen noterer sig, at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af september 2015 udgjorde 73,7 
mio. kr. Ud fra budgetopfølgningens forventninger til regnskabsresultatet for 2015, er det fortsat 
Direktionens vurdering, at målsætningen om en gennemsnitsbeholdning på 80 mio. kr. vil blive indfriet 
for 2015. 
 
Forventet regnskab for serviceudgifterne viser et forventet merforbrug i forhold til den korrigerede 
serviceramme på 14,2 mio. kr. Kommunerne risikerer dog først sanktioner, hvis servicerammen 
overskrides på landsplan. KL`s prognoser viser i øjeblikket, at kommunerne forventer at overholde 
servicerammen i 2015, og dermed skulle der ikke blive sanktioner for kommunerne i forbindelse med 
regnskabet.   
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Økonomiafdelingens bemærkninger 
 

Sammenfatning - Drift. Udvikling på udvalg 

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget 2015 budget 

2015 
regnskab 
pr. 30/4 

regnskab 
pr. 31/8 

afvigelse 
31/8 

  1 2 3 4   

Tværgående fælles puljer 13 13 0 0 -13 

Økonomiudvalget 441.476 443.931 439.976 444.911 980 

Arbejdsmarkedsudvalget * 828.014 836.646 828.434 839.500 2.854 

Socialudvalget ** 860.878 849.982 843.105 844.582 -5.400 

Sundhedsudvalget *** 310.819 325.251 319.232 325.251 0 

Børne- og Ungdomsudvalget 877.282 892.232 893.886 893.826 1.594 

Kultur- og Fritidsudvalget **** 208.380 209.346 209.189 207.616 -1.730 

Teknisk Udvalg 56.749 54.671 52.771 54.671 0 

Plan- og Miljøudvalget 13.318 13.350 13.350 13.350 0 
Plan- og miljøudvalget - 
takstfinan. 

503 503 350 350 -153 

Total 3.597.432 3.625.925 3.600.293 3.624.057 -1.868 

Bankbøger  0 13.118 0 0 -13.118 

Total drift med bankbøger 3.597.432 3.639.042 3.600.293 3.624.057 -14.985 
*Inkl. regulering af bevillingen på 1,0 mio. vedr. Lov- og Cirkulære samt 6,0 mio. kr. vedr. ekstra ordinær udd. 
Indsats 
**Inkl. flytning af 6,0 mio. kr. til Sundhedsudvalget 
*** Inkl. flytning af 6,0 mio. kr. fra Socialudvalget, 7,2 mio. kr. vedr. kompensation for aktivitetsbestemt 
medfinansiering samt 0,6 mio. kr. vedr. ny regionsaftale 
****Inkl. regulering vedr. boligydelse på 2,1 mio. kr.  
 
Som det fremgår af ovenstående forventes et mindreforbrug på driften ekskl. bankbøger på 1,9 mio. kr.  
 
Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrugforbrug under Socialudvalget (Social- og 
Sundhedsmyndighed) og Kultur- og Fritidsudvalget (Bibliotek og borgerservice samt kulturelle opgaver). 
   
For en nærmere gennemgang af det enkelte udvalgs mer-/mindreforbrug henvises til de medtagne 
afsnit for hvert fagudvalg samt til udvalgenes egne budgetrevisioner.  
 
Det bemærkes, at der samlet set for driften forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 
26,6 mio. kr. Hovedforklaringerne på ændringen er, at der siden budgetvedtagelsen er sket seks 
væsentlige ændringer af budget 2015: 
 

- Nye PL-skøn  -15,7 mio. kr. 
- Overførte over-/underskud til drift 4,5 mio. kr. 
- Ændring af Børne- og Ungdomsudvalgets budget ifb. 30/4-opfølgningen 

(frigivet fra bankbog) 2,4 mio. kr. 
- Ændring af Børne- og Ungdomsudvalgets budget ifb. 30/4-opfølgningen  16,6 mio. kr. 

(overført fra anlæg) 
- Flygtningetilskud – udgifter på driften 4,8 mio. kr. 
- Tillægsbevilling til AMU (Byrådet 16.09.15) 6,0 mio. kr. 
- Forventede tillægsbevillinger budgetopfølgning pr 31.08.15 10,3 mio. kr. 
- I alt 28,9 mio. kr. 

 
Serviceudgifter 
 
For serviceudgifternes vedkommende tegner der sig med de nuværende forventninger et forventet 
merforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til den korrigerede serviceramme, se opgørelse side 5. 
Hovedårsagen til det forventede merforbrug er, at Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med 
opfølgningen 30. april fik godkendt at bruge deres trækningsret på 19,0 mio. kr., som var indeholdt i 
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budgetforliget for 2015. Beløbet er finansieret ved overførte overskud på drift og anlæg fra 2014, og er 
dermed ikke indregnet i kommunens serviceudgifter for 2015. Såfremt kommunerne under ét overholder 
servicerammen på landsplan vil der ikke blive iværksat sanktioner over for enkeltkommuner. De 
foreløbige prognoser fra KL indikerer et forventet mindreforbrug af serviceudgifterne i 2015.  
 
Anlæg 
 
På anlægssiden forventes et forbrug på nettoudgifterne, som er 26,6 mio. kr. højere end oprindeligt 
budgetteret. Anlæg og låneoptagelse udviser imidlertid et likviditetstræk, som er lavere end oprindeligt 
budget (2,5 mio. kr. lavere). De anlægsprojekter, som efter budgetvedtagelsen er lagt ind i budgettet og 
som forventes gennemført i 2015, herunder i forbindelse med overførsler fra 2014, er alle 
låneberettigede og trækker således ikke yderligere på kassen. 
 
Frederikshavn Kommune forventer at bruge 35,3 mio. kr. mere i bruttoanlægsudgifter end forudsat i 
oprindeligt budget. 
 
For anlæg påpeger KL, at deres prognoser viser et merforbrug på 4,2 mia. kr. på landsplan. Der er ikke 
aftalt et anlægsloft i 2015, og dermed kan kommunerne ikke sanktioneres. Det er dog KL´s vurdering, at 
det kan blive en problematisk situation for kommunerne, hvis regnskabet for 2015 ender med at udvise 
en markant overskridelse på anlæg for kommunerne. 
 
Renter og afdrag på lån 
 
Det fortsat lave renteniveau betyder at kommunens nettorenteudgifter på variabelt forrentede lån i 
kommunekredit vurderes at blive 2,5 mio. kr. lavere end ved opfølgningen pr. 30. april. Der er indregnet 
en reduktion af renteudgifterne i den medfølgende bevillingssag. Stort set hele 2015 har renten på 
kommunens variabelt forrentede gæld været negativ, og Frederikshavn Kommune har dermed tjent 
penge på den variabelt forrentede gæld. 
I forhold til afdragene er det forventningen, at disse vil blive 1,3 mio. kr. lavere end oprindeligt 
budgetteret. Der er således foreslået en ændring af kommunens afdrag i bevillingssagen. 
 
Indtægter 
 
På indtægtssiden er forventningerne stort set uændrede i forhold til opfølgningen fra 30. april. Det er 
fortsat forventningen, at indtægterne vedr. grundskyld vil blive ca. 2,1 mio. kr. lavere end budgetteret 
som følge af en række nedvurderinger og efterfølgende tilbagebetalinger. Herudover er indregnet 
indtægt og udgift vedr. ekstraordinært tilskud vedr. flygtninge. 
I forhold til beskæftigelsestilskuddet viser de nyeste prognoser for 2015, at Frederikshavn Kommune vil 
modtage 11,6 mio. kr. i efterregulering i 2016 for regnskabsåret 2015. Det skal bemærkes at der stadig 
er ¾ år til beløbet endeligt opgøres, og beløbet skal derfor tages med et stort forbehold. Det positive er 
dog, at prognoserne ikke tyder på, at der ligger en regning og venter i 2016 vedrørende 2015.  
 
Opsparing/forbrug 
 
Det forventede regnskab viser en opsparing til kassen på 57,5 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 
74,6 – en forskel på 17,1 mio. kr. Her er hovedforklaringen, at forbruget på driften forventes at blive 26,6 
mio. kr. højere end oprindeligt budget. 
Bruttoanlægsudgifterne forventes at blive 35,3 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, og dette 
finansieres af en tilsvarende øget låneoptagelse. Låneoptagelsen påvirkes dog af en for høj 
låneoptagelse i 2014 – der blev optaget 7,9 mio. kr. for meget lån i 2014 som skal modregnes i de 
låneberettigede udgifter i 2015.  
Anlægsindtægterne er øget med 8,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det skyldes, at Forsyningen 
tilbagebetaler vandafledningsafgift for årene 2008 – 2012 på 9,6 mio. kr., som kommunen har indbetalt 
som følge af beslutning fra Forsyningssekretariatet. 
Endelig forventes de samlede renteudgifter at blive 6,3 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, 
hvilket opvejer forskellen mellem anlæg og låneoptagelse.  
 
Overholdelse af budgettets målsætninger 
 
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev der fastsat tre overordnede økonomiske 
målsætninger for Frederikshavn Kommune. 
 
Budgetopfølgningen viser, at der er et forventet overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 132,8 
mio. kr. Målsætningen er et overskud på minimum 150 mio. kr. Den primære årsag hertil er at Børne- og 
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Ungdomsudvalget har fået en yderligere forbrugsmulighed på 19,0 mio. kr. fra overførsel af ikke brugte 
drifts og anlægsmidler fra 2014. 
 
Det forventede kassefinansierede anlægsregnskab udgør 80,6 mio. kr. Det er dermed tæt på 
målsætningen på 80 mio. kr. I det oprindelige anlægsbudget for 2015 var det kassefinansierede 
anlægsbudget på 83,1 mio. kr. 
 
Budgetopfølgningen viser, at det er forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning med 
udgangen af året 2015 som minimum udgør 80 mio. kr. og dermed overholdes målsætningen om at 
have en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 80 mio. kr. 
 
Serviceudgifter 2015  
 
I forhold til driftsudgifterne er der særligt fokus på serviceudgifterne, idet det er disse udgifter som 
kommunerne risikerer sanktioner ved overskridelse af, hvis kommunerne under ét overskrider 
servicerammen. Servicerammen for Frederikshavn Kommune svarer som udgangspunkt til oprindeligt 
budget. Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, vil de individuelle sanktioner blive 
fordelt forholdsmæssigt til de kommuner, som ikke har overholdt deres oprindelige budget. 
 
                   Opgørelse af serviceramme og forventede udgifter 2015 (1.000 kr.) 

Oprindelig serviceramme (oprindeligt budget) 2.513.669 
Korrigeret serviceramme 2015 inkl. nye PL og Lov- og 
Cirkulæreprogram (KL-beregning) 

2.498.206 

Forventet regnskab 31.08.15 - serviceudgifter 2.512.448 
Forskel mellem korrigeret ramme og forventet regnskab 
(merforbrug) 

14.242 

 
Som det fremgår af ovenstående er det forventningen, at Frederikshavn Kommune vil overskride 
servicerammen med ca. 14,2 mio. kr. svarende til en overskridelse på ca. 0,6 %.  
 
Servicerammen er nedreguleret i forhold til oprindeligt budget med Frederikshavn Kommunes 
forholdsmæssige andel af reguleringen af PL-skønnet for 2014-2015, hvor der med de nyeste skøn 
forventes et fald i serviceudgifterne på 1,6 mia. kr. på landsplan. KL anbefaler, at der lokalt reduceres 
med en forholdsmæssig andel, da forventningen er, at kommunerne vil blive sanktioneret på baggrund 
af oprindeligt budget korrigeret for den lavere PL. Byrådet besluttede 25.03.2015, ifølge den normale 
praksis i Frederikshavn Kommune, at budgetterne blev reguleret i forhold til de nye PL-skøn. 
 
Herudover er der tillagt den skønsmæssige virkning af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 
serviceudgifterne, hvilket betyder en forøgelse af serviceudgifterne i 2015 på 2,0 mio. kr. 
 
På nuværende tidspunkt viser KL´s prognoser, at serviceudgifterne vil ende under niveauet for budget 
2015 på landsplan, hvis dette realiseres vil der ikke blive iværksat sanktioner overfor kommunerne i 
regnskabssituationen.  
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Anlæg 
 

Netto  (kr. x 1.000) Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = mindreforbrug budget 2015 budget 

2015 
regnskab pr. 

30/4 
regnskab pr. 

31/8 
afvigelse 

  1 2 3 4 4 - 2 

            

Økonomiudvalget 23.719 83.538 53.335 52.357 -31.180

Arbejdsmarkedsudvalget 26 26 0 0 -26

Socialudvalget 2.658 10.337 2.659 4.859 -5.478

Sundhedsudvalget 6.497 3.107 6.495 1.437 -1.670

Børne- og Ungdomsudvalget 8.942 11.260 8.696 8.507 -2.753

Kultur- og Fritidsudvalget 5.769 7.414 5.699 5.718 -1.696

Teknisk Udvalg 42.031 50.754 52.374 40.310 -10.444

Plan- og Miljøudvalget 1.956 5.034 7.833 4.986 -48

Total  91.598 171.469 137.091 118.174 -53.295

 
Som det fremgår, er det forventningen, at der på anlægssiden vil opstå et mindreforbrug på 53,3 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget.  
 
For samtlige udvalg forventes mindreforbrug i forhold til korrigeret budget.  
Der forventes mindreforbrug på anlægssiden, med Økonomiudvalget som det mest markante, her er det 
bl.a. mindreforbrug vedrørende ombygning af Ørnevejens Skole samt pulje til digitalisering og 
velfærdspolitiske tiltag. 
 
For Socialudvalget er det bl.a. investeringspulje vedr. ældreboliger som ikke forventes anvendt. 
 
På Teknisk Udvalgs område er det puljen vedr. klimasikring, som bidrager med den væsentligste del af 
det forventede mindreforbrug.   
 
Se særskilt bilag for en opgørelse af de forventede anlægsudgifter opgjort på projekter med angivelse af 
finansiering fra hhv. kasse eller lån. 
 
Det forventede regnskab for anlæg fordeler sig med bruttoudgifter på 147,8 mio. kr. og forventede 
anlægsindtægter på 29,6 mio. kr. 
 
Det forventede regnskab for anlæg og den forventede lånefinansiering til anlægsprojekter giver et 
likviditetstræk som er 2,5 mio. kr. lavere, end det likviditetstræk, som anlægsområdet tegnede sig for i 
oprindeligt budget samt de politisk vedtagne tillægsbevillinger. Der er således ikke mulighed for at bruge 
mere end 2,5 mio. kr. yderligere på anlæg end de anlægsmidler som forventes brugt i det forventede 
regnskab pr. 31.8.2015 - medmindre der kan skaffes lånefinansiering eller ekstern finansiering.  
 
Nedenfor er vist forholdet mellem anlæg og lånefinansiering: 
 Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab 

31.08.15 
Anlæg 112.456 211.543 147.755
Lånefinansiering 29.357 110.120 67.109
Kassefinansiering 83.099 101.423 80.646
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Tværgående fælles puljer 
 

 
 
Der henvises til konklusion på næste side for Økonomiudvalget 
  

Puljer til tværgående formål

Netto (kr. x 1.000)

Oprindeligt 
budget 
2015

Korrigeret 
budget 
2015

Forventet 
regnskab 
pr. 30/4

Forventet 
regnskab 
pr. 31/8

Forventet 
afvigelse

1 2 3 4 4 - 2

Tværgående fælles puljer 13 13 0 0 -13

Total 13 13 0 0 -13
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Økonomiudvalget 
Drift

Netto (kr. x 1.000)

Oprindeligt 
budget 
2015

Korrigeret 
budget 
2015

Forventet 
regnskab 
pr. 30/4

Forventet 
regnskab 
pr. 31/8

Forventet 
afvigelse

1 2 3 4 4 - 2

Kommunaldirektøren 233.389 227.245 234.655 229.545 2.300

Direktørområder:

Direktørområde Børn, Unge, Kultur og

Arbejdsmarked 77.290 79.284 78.938 84.373 5.089

Direktørområde Ledelsesekretariatet, 

Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi 130.797 131.601 132.273 130.993 -608

Vakance og Tilbageholdenhed 0 5.800 0 0 -5.800

Total før bankbog 441.476 443.930 445.866 444.911 981

Bankbøger 0 -1.095 0 0 1.095

Total inkl. bankbøger 441.476 442.835 445.866 444.911 2.076  
 
 
Konklusion på budgetrevisionen 
 
Årets resultat ekskl. bankbøger viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 
Bankbøgerne udgør et overført underskud på 1,1 mio. kr. 
 
Det forventede regnskabsresultat ultimo august er 0,7 mio. kr. bedre end forventningen ultimo april. De 
primære årsager til den forbedrede forventning til regnskabsresultatet skyldes en gunstig udvikling på 
områder som forsikring og barselspuljen samt virkningen af vakance og tilbageholdenhed. 
 
På Kommunaldirektørens driftsområde forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes 
primært et forventet underskud på Ejendomscenteret (Beredskabet) på 1,9 mio. kr. og Center for Teknik 
og Miljø på 2 mio. kr. Et forventet underskud på byggesagsgebyrer i Center for Teknik og Miljø udgør 
2,7 mio. kr. som en væsentlig faktor.  
Beredskabet forventer et underskud på 2,1 mio. kr. Det skyldes merforbrug på flådestyring på 0,6 mio. 
kr.,  strukturbesparelse på 0,6 mio. kr., merforbrug på porto på 0,5 mio. kr. og indregnet besparelse, 
beregnet på ECO-nøgletal, på 0,4 mio. kr.  
 
På Direktørområdet Børn-Unge, Kultur og Arbejdsmarked forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr. 
Merforbruget skyldes et forventet underskud på 4,0 mio. kr. i Center for Unge. Merforbruget skyldes 
primært forøgede lønudgifter til forlængelser af midlertidige ansættelser og vikariater som følge af 
længerevarende sygdom. Center for Arbejdsmarked forventer et underskud på 1,0 mio. kr.  
 
På Direktørområdet Ledelsessekretariat, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi forventes et mindre 
forbrug på netto 0,6 mio. kr. I overskuddet er der taget højde for manglende udmøntning af 1,7 mio. kr. 
vedrørende omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur samt et merforbrug på 0,8 mio. 
kr. på valgkontoen. Centrene under social- og sundhedsområdet forventer et overskud på 1,5 mio. kr., 
som skyldes tilbageholdenhed og tilpasning af fremtidige besparelser.   
 
Se uddybende forklaringer på foranstående afvigelser i kommende afsnit.  
 
Tiltag på vakance og tilbageholdenhed på indkøb og tjenesteydelser er udmøntet til de respektive 
centre og afdelinger med 5,8 mio. kr. Tiltaget er indeholdt i centrenes forventede regnskab.  
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Det forventede regnskab på anlægsområdet er 52,4 mio. kr. Oprindeligt budget udgør 23,7 mio. kr. og 
korrigeret budget udgør 83,5 mio. kr. Sammenholdt med det forventede regnskab vil området komme 
ud med et mindre forbrug på 31,2 mio. kr. Forskellen på 28,7 mio. kr. mellem forventet regnskab og 
oprindeligt budget, skyldes overførte låneberettigede anlæg samt tillægsbevillinger givet i 2015. Samlet 
set forventes Økonomiudvalgets anlæg, at overholde den finansielle ramme.  Der er ikke mulighed for at 
bruge flere midler end det forventede regnskab, med mindre der anvises finansiering hertil.  
 
Ekstraordinære udgifter og sparekrav på Økonomiudvalgets budgetområde i 2015  
 
Budgetopfølgningen for 2015 på Økonomiudvalgets område viser, at der er et sparekrav på 
budgetområdet, som afventer en politisk beslutning. I Ledelsessekretariatet blev der i forbindelse med 
budgetforlig 2012 medtaget et sparekrav ved en omstrukturering/forenkling af den politiske 
udvalgsstruktur. Dette har medført, at centeret har en økonomisk udfordring i budgettet på 1,7 mio. kr.  
 
Sparekravet er fjernet i budgetforslaget 2016 - 2019 med en teknisk korrektion.   
 
Økonomiudvalgets område viser et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. på konto for valg, hvor der er 
afholdt og afholdes udgifter til folketingsvalg og folkeafstemning. Konto for valg er placeret i 
Ledelsessekretariatets regi.  
.  
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Arbejdsmarkedsudvalget 
 

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget 

2015 
budget pr. 

2015 
regnskab 
pr. 30/4 

regnskab 
pr. 31/8 

afvigelse 

  1 2 3 4 4 - 2 

       

Integration 11.000 15.835 16.500 16.500 665 

Ekstraord. tilskud integration  -4.812 0 0 

Førtidspensioner 307.158 308.014 305.983 305.000 -3.014 

Ressourceforløb 18.867 18.958 14.000 14.000 -4.958 

Jobafklaringsforløb 12.033 12.033 7.000 7.000 -5.033 

Sygedagpenge 80.174 80.430 95.130 94.000 13.570 

Kontanthjælp 97.274 97.575 101.000 110.200 12.625 

Revalidering 12.500 12.534 11.000 10.900 -1.634 

Ledighedsydelse, fleksjob 80.751 80.967 81.900 83.100 2.133 

Jobtræning, servicejob 2.998 3.080 3.000 2.600 -480 

Seniorjob 12.450 12.283 10.000 10.000 -2.283 

Beskyttet beskæftigelse 2.685 2.774 2.574 2500 -274 

Midlertidig arb.ydelse. drift 1.457 1.433 633 300 -1,133 

Forsikrede ledige 151.685 151.685 138.279 134.600 -17.085 

Midlertidig arb.ydelse 10.099 9.155 7.877 8.000 -1.155 

Beskæftigelsesordninger 23.884 19.889 37.500 28.800 8.911 

Kontrolenhed 3.000 3.000 3.000 3.000 0 

jobrotation 4.000 2.000 2.000 

PL regulering 1.500

Total  828.015 829.645 836.064 832.500 2.855 

Bankbøgerne  0 3.037 -3.037 

Total drift med bankbøger  828.015 832.682 836.064 832.500 -182 
 
Konklusion på budgetrevisionen 

Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling pr. 31.08.15 udgør ekskl. bankbøger 829,5 mio. kr. 
Incl. bankbøger er nettobevillingen på 832,7 mio.kr.   
Det faktiske nettoforbrug pr. 31/8 udgør 517,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 62,2 % inden 
periodisering af bl.a. statsrefusioner og betalinger til udbetaling Danmark.  
I forhold til oprindelig budget 2015 er der sket følgende bevægelser: 
 
Oprindelig budget  828,0 mio. kr. 
Løn/prisregulering      0,3 mio. kr. 
Midler overført kt. 6    - 3,6 mio. kr. 
Tilskud flygtninge      4,8 mio. kr. 
ØKD tidligere år      3,2 mio. kr. 
Korrigeret budget  832,7 mio. kr. 
 
 
Der skal knyttes følgende kommentarer til budgetrevisionen: 
 
Pr. 31. august 2015 forventes der ved årets udgang et merforbrug på 2,9 mio. kr. I dette resultat er der 
indregnet uforbrugte midler til ekstraordinær uddannelsesindsats på 4,5 mio. kr. (Disse er en del af de 6 
mio. kr. som blev tilført AMU i september 2015 til brug for en ekstraordinær uddannelsesindsats) , ej 
udmøntede midler fra lov/cirkulære på 1,0 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. i indtægter fra Asylskolen.  
 
Budgettet på AMU`s område er hårdt presset, da budgettet er blevet reduceret med ca. 14 mio. kr., når 
der sammenlignes med 2014 i faste priser. Denne reduktion skyldes budgetgarantien, der er afhængig 
af, hvordan det går på landsplan med overførselsudgifterne. 
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Budgettet er blandt andet påvirket af Sygedagpengereformen, der trådte i kraft pr. 1.7.2014. 2015 er 
første hele budgetår, hvor reformen skulle virke. Et af hovedelementerne i denne reform var en 
omlægning fra sygedagpenge til jobafklaring på en lavere ydelse. 
 
Budgettet er endvidere påvirket af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft pr. 1.1.2014. På landsplan 
er udgifterne til kontanthjælp og uddannelseshjælp faldet mere end i Frederikshavn Kommune. I 
Frederikshavn Kommune er indsatsen fordelt mellem Center for Unge og Center for Arbejdsmarked.  
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Socialudvalget 
 

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget  

2015 
budget  
2015* 

regnskab pr. 
30/4 2015 

regnskab pr. 
31/8 2015 

afvigelse 

  1 2 3 4 4 – 2 

Center for Handicap og Psyk. 87.687 89.737 88.981 90.137  400

Center for Social og 
Sundhedsmyndighed 

739.309 728.471 723.203 720.471 -8.000

Center for Sundhed og Pleje 32.764 29.260 28.407 31.460 2.200

Direktørens område 1.118 2.514 2.514 2.514 0

Total  860.878 849.982 843.105 844.582 -5.400
*Indregnet overførsel af budget på 6,0 mio. kr. til Sundhedsudvalgets budgetområde  
 

Bankbøger* 8.408 -8.408
*De overførte beløb på bankbøger/anlæg indgår ikke i budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, 
iht. økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2015, og henstår alene som en evt. fremtidig 
option. 
 
Konklusion på budgetopfølgningen 
 
Socialudvalgets korrigerede budget for 2015 udgør 856,0 mio. kr. netto. (før overførsel af 6 mio. kr. til 
Sundhedsudvalget) 
 
Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 31/8-2015 viser, at der pt. forventes et netto mindreforbrug på -
11,4 mio. kr. for indeværende driftsår.  
Budgetopfølgningen pr 31/8-2015 er baseret på udviklingen i årets første 8 måneder og kendte forhold i 
øvrigt. Afvigelserne er beskrevet i de enkelte Centres redegørelser. 

 
Dem der kan selv, skal selv: 
Med afsæt i denne overskrift tog Socialudvalget medio 2014 hul på store besparelser som var 
nødvendige for at styrke kommunens fremtidige økonomi. 
 

Visionen - er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, dette 
betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at 
vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere 
som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil 
være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år. 
 

Den overordnede strategi- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i 
forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift. 
Der arbejdes, - med afsæt i ovennævnte -, intensivt videre med den politiske vision og strategi og det 
kan konkluderes at de opnåede resultater ses forsætte i positiv retning medio 2015, idet 
mindreforbruget kan relateres til disse indsatsområder.. 
 
Væsentlige ændringer der forventes at påvirke det endelige regnskabsresultat: 
 
 

Ved budgetforliget for 2015 blev det, via en politisk budgetbemærkning, besluttet at et evt. merforbrug 
på den kommunale medfinansiering af de aktivitetsbestemte Regionale sundhedsudgifter, skulle 
dækkes af et evt. mindreforbrug på Socialudvalgets budgetområde - primært ” det specialiserede 
socialområde (voksne)”. Der er til økonomiudvalget fremsendt anmodning om teknisk korrektion af 
budgetterne for de 2 udvalgsområder, således at Sundhedsudvalget tilføres 6,0 mio. kr. fra 
Socialudvalget. Dette er indregnet i det viste skemamateriale. 
 
Under forudsætning af at økonomiudvalget godkender denne bevillingsmæssige korrektion, vil 
resultatet af Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 31.8-15 ændres til, at der kan forventes et 
mindreforbrug på -5,4 mio. kr. ved årets udgang.  (Som vist i økonomioversigten øverst på 
siden) 
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Sundhedsudvalget 
 
(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget  

2015 
budget  
2015* 

regnskab pr. 
30/4 2015 

regnskab pr. 
31/8 2015 

afvigelse 

  1 2 3 4 4 – 2 

        

Social og Sundhedsmyndighed 203.567 216.540 218.940 222.440 5.900

Sundhed og Pleje 77.267 79.343 76.413 75.343 -4.000

Tandpleje og Sundhedstjeneste 26.219 26.319 26.319 26.619 300

Direktørens område 3.766 2.449 60 249 -2.200

Total  310.819 324.651 321.732 324.651 0

*Heri er indregnet ansøgt overførsel fra Socialudvalget på 6,0 mio. kr. samt regulering vedr. Lov- og cirkulære 
program på 7,2 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering.  
 

Bankbøger* 3.470 0 0 -3.470
*De overførte beløb på bankbøger/anlæg indgår ikke i budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, 
iht. økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2015, og henstår alene som en evt. fremtidig 
option. 
 
Konklusion på budgetopfølgningen  
Sundhedsudvalgets korrigerede budget for 2015 udgør 311,4 mio. kr. netto. (før tilførsel af ekstra 
midler) 
 
Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31.8-15 udviser pt. et umiddelbart merforbrug på 13,2 mio. kr. 
ved årets udgang.  
I ovenstående forventning er det forudsat, at der for de resterende 4 måneder af 2015 vil være samme 
tendens i udgiftsniveauet for kommunens medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter, som har 
været kendetegnet i de første 8 måneder af indeværende regnskabsår, i forhold til det periodiserede 
budget. 
 
Budgettet og betaling til medfinansiering af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter udgør den 
væsentligste del af udvalgets budgetramme, og afvigelser på dette område vil derfor også medvirke til 
store forskydninger i de forventede resultater. I lighed med 2014 er det også dette område der i 2015 
medfører, at der forventes et merforbrug på Sundhedsudvalgets budgetramme i 2015. 
 

Væsentlige ændringer der forventes at påvirke det endelige regnskabsresultat: 
 
Siden budgetopfølgningen pr. 30.04-2015 er der, på baggrund af regnskabet for 2014 for Regionernes 
aktivitetsniveau, foretaget en refundering af kommunernes betalinger, idet at aktivitetsniveauet i 2014 
var højere end det aftalte niveau.  
Frederikshavns Kommune har derfor fået tilbageført 7,2 mio. kr. af betalingerne for 2014. 
Der er til økonomiudvalget fremsendt anmodning om teknisk korrektion, således at Sundhedsudvalgets 
budget tilføres 7,2 mio. kr. 
 
Ved budgetforliget for 2015 blev det, via en politisk budgetbemærkning, besluttet at et evt. merforbrug 
på den kommunale medfinansiering af de aktivitetsbestemte Regionale sundhedsudgifter, skulle 
dækkes af et evt. mindreforbrug på Socialudvalgets budgetområde-  primært ” det specialiserede 
socialområde (voksne)”. Der er til økonomiudvalget fremsendt anmodning om teknisk korrektion af 
budgetterne for de 2 udvalgsområder, således at Sundhedsudvalget tilføres 6,0 mio. kr. fra 
Socialudvalget 
 
Under forudsætning af at økonomiudvalget godkender disse korrektioner, vil 
Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31.8-15 ændres til, at der kan forventes balance 
mellem budget og forbrug ved årets udgang.  (Som vist i økonomioversigten øverst på siden) 
I ovenstående forventning er det forudsat, at der for de resterende 4 måneder af 2015 vil være 
samme tendens i udgiftsniveauet for kommunens medfinansiering af de regionale 
sundhedsudgifter, som har været kendetegnet i de første 8 måneder af indeværende 
regnskabsår, i forhold til det periodiserede budget. 
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Børne- og Ungdomsudvalget 
 

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget  

2015 
budget  
2015 

regnskab pr. 
30/4 2015 

regnskab pr. 
31/8 2015 

afvigelse 

  1 2 3 4 4 – 2 

Center for Skole 414.124 431.838 435.011 428.390 -3.448
Center for Unge 134.581 135.989 144.361 146.560 10.571

Center for Dag- og Fritidstilbud 201.646 200.364 198.072 194.918 -5.446

Center for Familie 126.930 124.041 124.117 123.958 -83

Total  877.281 892.232 901.561 893.826 1.594
 
 
Bankbøger  0 2.342 -2.342

Total drift med bankbøger  877.281 894.574 -748
 
Konklusion på budgetopfølgningen 
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2015 udviser et samlet underskud på 1,6 
mio. kr. for indeværende regnskabsår. Det forventede underskud i 2015 er således mindsket med 6,1 
mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2015, hvor der forventedes et underskud på 7,7 mio. kr. 
Den primære årsag til forventningen om et forbedret regnskabsresultat er den økonomiske 
opbremsning, der blev iværksat som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 30. april 2015.    
 
Det forventede underskud i 2015 dækker over henholdsvis:  
 

1. Center for Skole forventes samlet set at komme ud af 2015 med et overskud på 3,4 mio. kr. 
Den primære årsag er, en nedsat takt for udskiftning af digitale uddannelsesmidler, økonomisk 
mådehold på uddannelsesaktiviteter og almindelige tilbageholdenhed på den daglige drift siden 
budgetopfølgningen pr. 30. april 2015.  
 

2. I Center for Unge forventes i 2015 et underskud på 10,6 mio. kr. Merforbruget er lokaliseret 
omkring opholdsbetalinger for unge på familieområdet og et øget antal STU-elever.  

 
3. I Center for Dag- og Fritidstilbud forventes et overskud på 5,4 mio. kr. i 2015. Overskuddet skal 

primært findes i færre børn end budgetteret i henholdsvis dagplejen, dagtilbud og §32-tilbud 
samt, at puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale Forhold forventes overført til regnskabsår 2016.  

 
4. Center for Familie forventes samlet at komme ud af 2015 med et overskud på 0,1 mio. kr. 

Overskuddet skyldes primært et merforbrug inden for anbringelsesområdet, der opvejes af et 
mindreforbrug i Pædagogisk Psykologisk Afdeling. 

 
Siden regnskabsaflæggelsen for 2014 er ØKD saldoen på 4,5 mio. kr. (bankbøgerne) teknisk overført til 
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. Saldoen på bankbøgerne er optaget på centrale konti, og 
indgår derfor ikke i Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme.  
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Kultur- og Fritidsudvalget 
 
Drift  

(nettobeløb i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget 

2015 
budget 
2015 

regnskab pr. 
30/4 2015 

regnskab pr. 
31/8 2015 

afvigelse 

  1 2 3 4 4 - 2 

Bibliotek og Borgerservice  129.724 129.455 129.191 128.244 -1.211

Fritid 22.521 19.465 21.707 19.786 321

Kultur 28.296 30.763 31.595 30.007 -756

Folkeoplysning 27.839 27.662 27.607 27.579 -83

Total drift uden bankbøger 208.380 207.345 210.100 205.616 -1.729

 
 
Bankbøgerne 0 3.238  -3.238

Total drift med bankbøger  208.380 210.583 -4.967
 
Konklusion på budgetopfølgningen 
I Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2015 ses et forventet overskud på 1,7 mio. 
kr. 
 
Det forventede overskud i 2015 dækker primært et overskud i Center for Bibliotek og Borgerserv og på 
budgetrammen til kulturelle opgaver. 
 
I Center for Bibliotek og Borgerservice, er det på budgetområderne boligstøtte/boligsikring, at der 
forventes et overskud på 0,5 mio. kr. på grund af midtvejsregulering på boligstøtteområdet, samt et 
overskud på kørselskontoret, der primært skyldes modtagene kreditnotaer fra Nordjyllands 
Trafikselskab.  
 
Siden regnskabsaflæggelsen for 2014 er ØKD saldoen (bankbøgerne), på i alt 3,2 mio. kr. overført til 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Saldoen på bankbøgerne, er optaget på centrale konti, og 
indgår derfor ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme i 2015. 
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Teknisk Udvalg 
 

Drift 

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget  budget  regnskab 

pr. 30/4 
2015 

regnskab 
pr. 31/8 

2015 

afvigelse 

2015 2015 

  1 2 3 4 4 – 2 

          

Direktørens område 2 101 101 27 -74 

Center for Teknik og Miljø 3.538 3.615 3.765 3.615 0 

Ejendomscentret -6 479 479 879 400 

Center for Park og Vej 36.895 34.276 32.206 33.950 -326 

Vintertjeneste 16.320 16.200 16.220 16.200 0 

        

Total  56.749 54.671 52.771 54.671 0 

Bankbøgerne 0 -6.282 0 0 6.282 

Total drift med bankbøger  56.749 48.389 52.771 54.671 6.282 
 
Konklusion på budgetrevisionen 
Forventningen til Teknisk Udvalgs drift, er at budgettet balancerer ved årets udgang. Der forventes et 
forbrug på 54,7 mio. kr.  
Balancen opnås ved et forventet merforbrug på havne på 400.000 kr. og et forventet mindre forbrug på 
Park og vej på 326.000 kr. og et mindre forbrug på 74.000 kr. på direktørens område.  
 
Udvalgets anlægsramme forventes at udvise et mindre forbrug på 10,7 mio. kr. (beløbet er opgjort 
eksklusiv indtægten fra Forsyningen vedrører tilbagebetaling af vandafledningsafgift for årene 2008 – 
2012) 
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Plan- og Miljøudvalget 
 

Netto (kr. x 1.000) Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget 

2015 
budget 
2015 

regnskab 
pr. 30/4 

regnskab 
pr. 31/8 

afvigelse 

  1 2 3 4 4 – 2 

Kollektiv trafik 13.787 13.350 13.350 13.350 0 
 

Digitalisering -469 0 0 0 0 
Total  13.318 13.350 13.350 13.350 0 

         

Bankbøgerne 0   0 0 0 
Total drift med 
bankbøgerne 

13.318 13.350 13.350 13.350 0 

 
Konklusion på budgetrevisionen 
Overordnet viser budgetrevisionen pr. 31. august 2015, at Plan- og Miljøudvalget forventes at overholde 
deres driftsbudget.  
 
Plan- og Miljøudvalgets anlægsramme forventes at overholde budgettet.  
 
Projekt Trafikterminalen er budgetmæssigt overført med 2,0 mio. kr. fra regnskabsår 2014. Den 
resterende uforbrugte bevilling på 1,7 mio. kr. er overført til budgetår 2016 jf. byrådsbeslutning af 25. 
marts 2015.  
Projekt Nedrivningspuljen er overført med 1,1 mio. kr. jf. overførselssagen i Byrådet den 29. april 2015 
med fuld udnyttelse grundet regel om ekstern finansiering.  
 
Den takstfinansierede del af Plan- og Miljøudvalgets område forventer et overskud på 153 t.kr.  
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Bevillingsændring 2015 
Pr. august 2015 

Oversigten viser hvilke ændringer, der er inden for de enkelte bevillinger.  

Fortegnsforklaring: ‐ (minus) = reduktion af udgifter/forøgelse af indtægter 

Kolonnen "Lb.nr." henviser til de forklaringer der er  vedr. de enkelte bevillingsmæssige ændringer, 

der er nævnt nedenfor. 

I kolonnen "Bevillingsændringer" er angivet en kort tekst for de enkelte bevillingsændringer. 

Beløbskolonnen angiver de beløb, som de enkelte ændringer påvirker hver bevilling med. 

Under afsnittet "Likvide midler", kan man se hvad ændringerne påvirker nettobalancen med. 

Lb.nr.  Bevillingsændringer:  Beløb 

1  Midtvejsregulering 2015  10.671.862

I forbindelse med årets økonomiaftale indgås der ligeledes aftale om    

midtvejsregulering af 2015. 

Midtvejsreguleringen indeholder følgende elementer: 

‐ Midtvejsregulering af tilskud og udligning, herunder lov og cirk.prog.  984.000

‐ Afregning af det skrå skatteloft  ‐6.348.000

‐ Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2015  ‐1.596.000

‐ Særligt tilskud ‐ dårlig udvikling i ledigheden  ‐144.000

‐ Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2014  ‐6.468.000

‐ modregning vedr. parkeringsindtægter  ‐2.352.000

‐15.924.000

Der arbejdes med at finde e løsning, som sikre at det fremover kan undgås 

at der sker modregning for parkeringsindtægter. 

Overstående beløb betyder, at der i alt er en regulering som følge af 

midtvejsreguleringen på ‐15.924.000 kr. (Tilbagebetaling til staten) 

Der er imidlertid allerede medtaget budgetposter for dele af midtvejs‐ 

reguleringen i det vedtagne budget for 2015, ligesom der er poster der 

ikke kan reguleres i budgettet men kun over kassen. Nedenfor er op‐ 

listet de budgetændringer, der er behovfor at foretage: 

‐ Lov‐ og cirkulæreprogram,  Regulering af kommunal medfinansiering 
vedr. sundhedsvæsenet  7.241.376

‐ Lov‐ og cirkulæreprogram, ændring af lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsfor‐ sikring m.v. og forskellige 
andre love  3.051.341

‐ Lov‐ og cirkulæreprogram, øvrige reguleringer  ‐366.905

‐ Yderligere midler til boligsikring  2.094.050

‐ Det skrå skatteloft  ‐554.000

‐ Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2015  ‐1.596.000

‐ Særlig tilskud ‐ dårlig udvikling i ledigheden  ‐144.000

Reguleringer i alt på ovenstående konti  9.725.862

‐ Midtvejsregulering af tilskud udligning  946.000

I alt er kasseforbrug på   10.671.862
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2  Omplacering vedr. lokalløn  ‐143.980

Direktionen har ultimo 2014 besluttet, at der inden for hvert direktør‐ 

område skal anvendes 0,5 % af det tildelte lønbudget til lokalløn i 2015.  

0,4 % er anvendt til forhandling indenfor eget direktørområde. De 

resterende 0,1 % indgår i en central pulje, som Direktionen har fastlagt 

udmøntningskriterier for. 

Direktionen har fordelt lønmidlerne i den centrale pulje, det betyder  

ændringer på ØU, SOU og TU budgetrammer. 

3  Teknisk omplacering mellem SOU og SUU  6.000.000

Ved budgetforliget for 2015 blev det, via en politisk budgetbemærkning, 

besluttet at et evt. merforbrug på den kommunale medfinansiering af  

de aktivitetsbestemte Regionale sundhedsudgifter, skulle dækkes af et 

evt. mindreforbrug på Socialudvalgets budgetområde ‐  primært ” det 

specialiserede socialområde (voksne)”. Der er til Økonomiudvalget 

fremsendt anmodning om teknisk korrektion af budgetterne for de 2  

udvalgsområder, således at Sundhedsudvalget tilføres 6,0 mio. kr. fra  

Socialudvalget. 

4  Ompostering vedr. udbud af skolekørsel sfa ny skolestruktur  683.750

I forbindelse med den ny skolestruktur, er der indgået kontrakter om 

skolebuskørsel. Merudgifter for 2015 beløber sig til 683.750 kr. som flyttes 

fra BUU til KFU, Borgerservices kørselskontor. For 2016 flyttes der 

1.641.000 kr. som er merudgiftens helårseffekt af de nye kontrakter. 

5  Disponering af midler til Håndbold VM  600.000

I forbindelse med tilsagn om at ville afholde VM i håndbold for kvinder 

i december 2015, skal der betales 600.000 kr. herfor. Midlerne finansieres 

af de ikke disponerede midler på ØU's pulje på anlæg til Erhvervs‐, 

Turime‐ og Kulturelle formål. 

6  Udskydelse af rådighedsbeløb vedr. klimainvesteringer  ‐2.000.000

I forbindelse med budgetforliget for budget 2016, er det besluttet, at der   

af de afsatte midler i 2015 til klimainvesteringer, der ikke er forudsat  

brugt i 2015, skal der disponeres 2,0 mio. kr. i 2016 til oprensning af 

 vandløb. Beløbet er fuldt lånefinansieret.  

7  Tilbagebetaling af vejafvandingsafgift fra Frederikshavn Forsyning A/S  ‐9.585.670

I forbindelse med Forsyningssekretariatets behandling af Frederikshavn 

Kommunens indberetninger i forhold til om der er foretaget udlodning fra  

fra vand og spildevand, har de for årene 2008 ‐ 2012 truffet beslutning  

om, at der har været foretaget udlodning vedr. spildevand, da  

Frederikshavn Kommune afregner 4 % af spildevands anlægsudgifter  

i vejafvandingsafgift. Det er forsyningssekretariatets holdning, at der  

skal afregnes 8 %. For at undgå modregning i generelle tilskud, har  

Frederikshavn Kommune, under protest, indbetalt det "manglende"  

beløb til Frederikshavn Spildevand A/S. Der har fra en anden kommune  

været anlagt en sag imod Forsyningssekretariatet vedr. deres beslutning  

på dette område. Det har den pågældende kommunen fået medhold i.  
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Forsyningssekretariatet har anket afgørelse, men indtil den er afgjort,  

har Forsyningssekretariatet trukket deres tidligere afgørelse tilbage og  

givet nye afgørelser, hvor man blandt andet anerkender vores 

indberetninger. Direktionen har besluttet at de for meget indbetalte 

beløb for 2008 ‐ 2012 til Frederikshavn Spildevand A/S, skal betales tilbage.  

Ligeledes anbefaler Direktionen at beløbet tillægges kassebeholdningen   

og ikke disponeres til andet, før der ligger en afgørelse fra højesteret på  

Forsyningssekretariatets anke. Beløbet indgår ikke i opgørelse af hvad  

der kan disponeres af kassefinansierede anlægsmidler. 

8  Renter på lån  ‐5.000.000

Ved gennemgangen af de afsatte beløb til renter på lån, er det konstateret, 

at der med det nuværende renteniveau vil være en besparelse på  

5,3 mio. kr. Årsagen er, at der ikke er optaget så meget i lån i 2014 og 

 forventes optaget i 2015, som det var forudsat da budgettet for 2015 blev 

lagt samt at renteniveauet ikke er steget som det var forventet. Det 

anbefales, at der lægges 5,0 mio. kr. i kassen. Restbeløbet på 0,3 mio. kr.  

henstår såfremt der i den resterende del af 2015 sker en rentestigning.  

9  Afdrag på lån  ‐1.270.000

Ved gennemgang af de afsatte beløb til afdrag, er det konstateret, at 

der i 2015 står 1,3 mio. kr. for meget. Årsagen er, at der ikke er optaget 

så meget i lån i 2014 og forventes optaget i 2015, som det var forudsat  

da budgettet for 2015 blev lagt. 

10  Salg af KMD‐ejendomme  ‐351.480

I forbindelse med salg af KMD, beholdte KOMBIT de tidligere KMD 

ejendomme, da markedet for salg af ejendomme på daværende tidspunkt 

var ugunstigt. Disse ejendomme er nu solgt. Frederikshavn Kommunes 

samlede provenu er 8.787.110 kr. og vil blive udbetalt til kommunen i 

løbet af årene 2015 ‐ 2019. I 2015 modtager vi 351.480 kr. Udbetalingen  

af de øvrige beløb er indregnet i budgetforslaget for 2016 ‐ 2019. 

11  Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering  600.000

I forbindelse med aftalen mellem Dankse regioner og regeringen er der 

aftaltmeropgaver der har gennemslag i kommunernes udgifter i 2015 

med 56,4 mio. kr. Opgaverne drejer sig om: 

‐ Initiativer vedr. kræftindsats, kronikere, aktiv patientstøtte 

‐ Øget kapacitet på medicinske sygehuse 

‐ Udbygning af kapacitet og kompetence i psykiatrien 

Frederikshavn kommunes andel af de 56,4 mio. kr. vil udgøre 600.000 kr. 

Lb.nr.  Bevillingsændringer:  Beløb 

DRIFT 

Økonomiudvalg 

1  Midtvejsregulering 2015 ‐ lov og cirkulæreprogram  ‐185.838

2  Omplacering vedr. lokalløn  ‐143.975
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Arbejdsmarkedsudvalg 

1  Midtvejsregulering 2015 ‐ lov og cirkulæreprogram  2.839.162

1  Midtvejsregulering 2015 ‐ beskæftigelsestilskud 2015  ‐1.596.000

1  Midtvejsregulering 2015 ‐ Dårlig udvikling i ledigheden  ‐144.000

Socialudvalg 

1  Midtvejsregulering 2015 ‐ lov og cirkulæreprogram  87.926

2  Omplacering vedr. lokalløn  125.051

3  Teknisk omplacering mellem SOU og SUU  ‐6.000.000

Sundhedsudvalg 

1  Midtvejsregulering 2015 ‐ lov og cirkulæreprogram  7.355.348

3  Teknisk omplacering mellem SOU og SUU  6.000.000

11  Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering  600.000

Børne‐ og Ungdomsudvalget 

1  Midtvejsregulering 2015 ‐ lov og cirkulæreprogram  ‐74.176

4  Ompostering vedr. udbud af skolekørsel sfa ny skolestruktur  ‐683.750

Kultur‐ og Fritidsudvalget 

1  Midtvejsregulering 2015 ‐ lov og cirkulæreprogram  60.788

1  Midtvejsregulering 2015   2.094.050

4  Ompostering vedr. udbud af skolekørsel sfa ny skolestruktur  683.750

Teknisk Udvalg 

1  Midtvejsregulering 2015 ‐ lov og cirkulæreprogram  ‐157.398

2  Omplacering vedr. lokalløn  18.924

ANLÆG 

Økonomiudvalget 

5  Disponering af midler til Håndbold WM  ‐600.000

5  Disponering af midler til Håndbold WM  600.000

Teknisk udvalg 

6  Udskydelse af rådighedsbeløb vedr. klimainvesteringer  ‐2.000.000

7  Tilbagebetaling af vejafvandingsafgift fra Frederikshavn Forsyning A/S  ‐9.585.670

RENTER 

Renteudgifter 

8  Renter på lån  ‐5.000.000
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BALANCEFORSKYDNINGER OG FINANSIERING 

Afdrag på udlån 

10  Salg af KMD‐ejendomme  ‐351.480

Afdrag på optagne lån 

9  Afdrag på lån  ‐1.270.000

Skatter 

1  Midtvejsregulering 2015   ‐554.000

Tilskud udligning 

1  Midtvejsregulering 2015   946.000

11  Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering  ‐600.000

Låneoptagelse 

6  Udskydelse af rådighedsbeløb vedr. klimainvesteringer  2.000.000

Likvide midler 

1  Midtvejsregulering 2015   ‐10.671.862

7  Tilbagebetaling af vejafvandingsafgift fra Frederikshavn Forsyning A/S  9.585.670

8  Renter på lån  5.000.000

9  Afdrag på lån  1.270.000

10  Salg af KMD‐ejendomme  351.480

Samlet påvirkning af likvide midler (lægges til kassen)  5.535.288
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Posit ive tal angiver udgif t  - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Opr. Korr. Forbrug Forventet Forventet

Negat ive tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser Budget Budget pr. 31.08.15 forbrug 2015 forbrug 2015

2015 2015 30.04.15 31.08.15

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter:

    Skatter  …………………………………………………… -2.633.231 -2.633.785 -1.837.292 -2.631.190 -2.631.764

    Generelle tilskud …………………………………………… -1.132.947 -1.137.413 -750.925 -1.133.962 -1.137.413

    Indtægter i alt ……………………………………… -3.766.178 -3.771.198 -2.588.217 -3.765.152 -3.769.177

Driftsudgifter:   (ekskl. forsyningsvirksomheder)

Tværgående fælles puljer ……………………………… 13 13 0 0 0

Økonomiudvalget ………………………………………… 441.476 442.506 302.347 439.976 444.911

Arbejdsmarkedsudvalget ……………………………… 828.014 839.784 517.943 828.434 839.500

Socialudvalget …………………………………………… 860.878 858.603 573.515 843.105 844.582

Sundhedsudvalget ……………………………………… 310.819 328.877 211.095 319.232 325.251

Børne- og Ungdomsudvalget …………………………… 877.282 893.817 612.586 893.886 893.826

Kultur og Fritidsudvalget ………………………………… 208.380 213.423 150.332 209.189 207.616

Teknisk Udvalg …………………………………………… 56.749 48.251 30.395 52.771 54.671

Plan- og Miljøudvalget …………………………………… 13.318 13.350 11.619 13.350 13.350

    I alt  …………………………………………………… 3.596.930 3.638.621 2.409.832 3.599.943 3.623.707

Renter m.v.  …………………………………………… 18.865 13.592 11.567 14.981 12.643

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED  … -150.384 -118.985 -166.818 -150.227 -132.827

overskud overskud overskud overskud overskud

Anlægsudgifter

(ekskl. forsyningsvirksomheder)

Økonomiudvalget  ………………………………………… 41.719 109.618 40.606 69.835 67.957

Arbejdsmarkedsudvalget  ……………………………… 26 26 0 0 0

Socialudvalget  …………………………………………… 2.658 10.337 715 2.659 4.859

Sundhedsudvalget  ……………………………………… 6.497 3.107 815 6.495 1.437

Børne- og Ungdomsudvalget  …………………………… 8.942 11.260 1.709 8.696 8.507

Kultur og Fritidsudvalget  ……………………………… 5.769 7.414 2.682 5.699 5.718

Teknisk Udvalg  ………………………………………… 42.031 60.353 24.621 52.374 49.896

Plan- og Miljøudvalget  …………………………………… 4.814 9.428 4.674 12.228 9.381

    I alt  ………………………………………………………… 112.456 211.543 75.821 157.986 147.755

Anlægsindtægter

    Salg af jord og bygninger  ………………………………… -18.000 -26.080 -2.663 -16.500 -15.600

Øvrige anlægsindtægter ………………………………… -2.858 -13.993 -1.991 -4.395 -13.981

    I alt  ………………………………………………………… -20.858 -40.073 -4.653 -20.895 -29.581

A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE … -58.785 52.484 -95.650 -13.136 -14.653

overskud underskud overskud overskud overskud

B.  FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

     Drif t (netto)  ……………………………………….……… 503 503 -9.629 350 350

B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER  … 503 503 -9.629 350 350

C. RESULTAT I ALT (A + B)  …………………………… -58.282 52.987 -105.279 -12.786 -14.303

overskud underskud overskud overskud overskud

RESULTATOPGØRELSE 
Budgetopfølgning 31. august 2015 inkl. bev. ændr.
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Posit ive tal angiver udgif t  - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Opr. Korr. Forbrug Forventet Forventet

Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser Budget Budget pr. 31.08.15 forbrug 2015 forbrug 2015

2015 2015 30.04.15 31.08.15

Likvid beholdning primo året -133.296 -118.351 -118.351 -118.351 -118.350

Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn.

TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… -58.282 0 -105.279 -12.786 -14.303

Optagne lån  ……………………………………………… -81.360 -161.051 -111.200 -111.208 -109.394

Øvrige balanceforskydninger …………………………… 0 0 0 -314 0

    I alt  ………………………………………………………… -139.642 -161.051 -216.479 -124.307 -123.696

ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… 0 52.987 0 0 0

Afdrag på lån (langfristet gæld)  ……………………… 63.909 62.639 42.236 62.430 62.637

Øvrige balanceforskydninger …………………………… 1.127 11.742 83.629 0 3.549

    I alt  ………………………………………………………… 65.037 127.369 125.865 62.430 66.186

ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER 74.605 33.681 90.614 61.878 57.510

Opsparing Opsparing Opsparing Opsparing Opsparing

Likvid beholdning ultimo året -58.691 -84.670 -27.737 -56.473 -60.840

Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn.

Kontrol
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Gennemsnitslikviditet i mio. kr. 

31.07.15 31.08.15 30.09.15 
forv. regnskab 

31.08.15 

59,5 69,2 73,7 80,0 

Drift og anlæg i faste priser Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forv. Forv.

Alle tal er i 1.000 kr. Budget Budget 31.08.15 forbrug 2015 forbrug 2015
30.04.15 31.08.15

FINANSIERINGSBEHOV:

Driftsvirksomhed: 3.597.434 3.639.125 2.400.202 3.600.293 3.624.057

Serviceudgifter  ……………………………… 2.513.669 2.544.904 1.714.128 2.506.559 2.512.448

Aktivitetsbestemt medf. af sundhed….. 187.550 195.184 135.581 202.342 206.443

Driftsudgifter vedr. ældreboliger……… 5.663 7.176 8.217 7.176 7.176

Indtægter fra den centrale ref. ordning -17.611 -22.691 -16.502 -24.472 -24.304

Overførsler  …………………………………… 743.996 753.079 500.489 760.313 777.475

Forsikrede ledige ……………………………… 161.784 159.101 66.877 146.156 142.600

Takstf inansieret  ……………………………… 2.382 2.372 -8.588 2.219 2.219

B. Anlægsvirksomhed: 91.598 171.469 71.168 137.091 118.174

Bruttoanlægsudgifter  ………………………… 112.456 211.543 75.821 157.986 147.755

Anlægsindtægter ……………………………… -2.858 -13.993 -1.991 -4.395 -13.981

Salgsindtægt vedr. jord og bygninger ……. -18.000 -26.080 -2.663 -16.500 -15.600

C. Renter - netto*  ……………………………… 18.865 13.592 11.567 14.981 12.643

D. Balanceforskydninger: 1.127 11.742 83.629 -314 3.549

Indskud i Landsbyggefonden ………………… 5.500 9.766 341 3.000 1.666

Frigivelse af deponerede beløb …………. -5.418 -360 -360 -5.418 884

Mellemregning, Kloakforsyningen. …………… 0 0 0 0 0

Andre langfristede udlån og tilgodeh. …. 1.035 2.703 -312 2.094 572

Øvrige balanceforskydninger  ……………… 10 -367 83.959 10 427

E. Afdrag på lån…………………………………… 63.909 62.639 42.236 62.430 62.637

F. Generelle tilskud og udligning  …………… -1.132.947 -1.137.413 -750.925 -1.133.962 -1.137.413

FINANSIERINGSBEHOV I ALT 2.639.986 2.761.154 1.857.876 2.680.520 2.683.648

FINANSIERING:

Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser

1 Kommuneskat…………………………………… -2.353.875 -2.354.429 -1.573.851 -2.353.875 -2.354.429

2 Selskabsskatter  ………………………………… -41.682 -41.682 -27.788 -41.682 -41.682

3 Dødsboskat………………………………...…… -4.846 -4.846 -4.846 -4.846 -4.846

4 Grundskyld  ……………………………………… -228.961 -228.961 -226.901 -226.920 -226.901

5 Dækningsafgifter  ……………………………… -3.867 -3.867 -3.906 -3.867 -3.906

6 Lånoptagelse…………………………………… -81.360 -161.051 -111.200 -111.208 -109.394

7 Forbrug/opsparing af likvide midler  …………… 74.605 33.681 90.614 61.878 57.509

 (- = forbrug) (+ = opsparing)
FINANSIERING I ALT -2.639.986 -2.761.155 -1.857.878 -2.680.519 -2.683.648

BEHOLDNING PRIMO ÅRET -133.296 -118.351 -118.351 -118.351 -118.351

Årets forbrug/opsparing af likvide midler 74.605 33.681 90.614 61.878 57.509

BEHOLDNING ULTIMO ÅRET -58.691 -84.670 -27.737 -56.473 -60.842

kontrol

GENNEMSNITLIG LIKVIDITET 159.209 80.000 80.000

DEPONEREDE MIDLER - primo året 15.842 15.842 15.842 15.842 15.842

Skatteprocent 26,20% 26,20% 26,20% 26,20% 126,20%

Grundskyldspromille 29,90 ‰ 29,90 ‰ 29,90 ‰ 29,90 ‰ 29,90 ‰

Dækningsafgift - statsejendomme 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰

Dækningsafgift - ejendomme region 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰ 14,95 ‰

Dækningsafgift - forskelsværdi 8,75 ‰ 8,75 ‰ 8,75 ‰ 8,75 ‰ 8,75 ‰

Kirkeskatteprocent 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 101,03%

FINANSIERINGSOVERSIGT
Budgetopfølgning 31. august 2015 
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Likviditet – budgetopfølgning 31.08.2015 
 
Den forventede kasseopsparing pr. 31. august 2015 for 2015 er på 57,5 mio. kr. Dette skal ses i forhold 
til et korrigeret budget, som udviser en opsparing på 33,7 mio. kr. Samlet set forventes således en 
kasseopsparing, som ligger 23,8 mio. kr. højere end korrigeret budget.  
 
Der er en opsparing på 74,6 mio. kr. i det oprindelige budget 2015. Dermed er den forventede 
kasseopsparingen pr. 31.8.2015 17,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. 
 
Ændringen i kasseopsparingen kan primært forklares med, at BUU har fået mulighed for at bruge 19 
mio. kr. af tidligere års overskud. Herudover opvejer øvrige ændringer stort set hinanden.  
 
Herudover er der følgende forhold som har påvirket – eller som vil påvirke likviditeten i 2015: 
 

 Den del af balancetilskuddet for 2015 som er betinget af at kommunerne har overholdt 
økonomiaftalen udbetales ikke i 12 rater – men udbetales i 9 rater fra 1. april 2015  

 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner er iflg. praksis fra tidligere år udbetalt i oktober måned 
året før budgetåret. Tilskuddet for 2015 på 12 mio. kr. er således tilgået kassebeholdningen i 
2014 og vil derfor ikke blive fordelt over 12 måneder, men ligger i kassebeholdningen ultimo 
2014. Det samme vil ske for tilskuddet for 2016, hvor 11,9 mio. kr. af tilskuddet på 16,3 mio. kr. 
kommer i 2015. 

 Der skal indregnes en regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 og for 2015 på netto 8,1 
mio. kr. – som en tilbagebetaling i årets sidste 3 måneder. 

 Der er optaget lån på 61,2 mio. kr. med optagelsestidspunkt den 1. juli 2015. Proceduren for 
denne låneoptagelse er afklaret med kommunens revision. 

 Der tilbagebetales 9,6 mio. kr. fra Forsyningen A/S i vandafledningsafgift, som Frederikshavn 
Kommune tidligere er blevet pålagt af Forsyningssekretariatet at efterbetales, fordi 
Forsyningssekretariatet mente at Frederikshavn Kommune havde betalt for lidt i 
vandafledningsafgift for årene 2008 – 2012. Denne afgørelse er nu blevet omstødt af 
Landsretten. 

 
Indregnes budgetopfølgningens forventninger i likviditetsprognosen, er det forventningen, at 
målsætningen om at nå en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. i 2015 opnås. 
 
Likviditetsudviklingen siden januar 2013: 
 
Frederikshavn Kommunes likviditet – opgjort som et gennemsnit over de seneste 365 dage 
(kassekreditreglen) har været faldende i den viste periode fra juni 2013 til januar 2014 hvor den når sit 
hidtil laveste niveau. Herfra opbygges den gradvist til 65,9 mio. kr. – hvorefter den falder let frem til 
udgangen af juni. Herefter er den gennemsnitlige likviditet steget for hver måned og udgør nu ved 
udgangen af september 2015 er 73,7 mio. kr. 
 
Der er således sket en opbygning af kassebeholdningen hvis man sammenligner september 2014 med 
september 2015.  
  
Udviklingen fremgår af nedenstående tabel (hver måned er opgjort med de foregående 365 dage): 
  

  Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

2013 79,1 75,9 69,5 62,0 63,4 63,9 61,9 60,6 58,0 53,2 39,8 29,5 

2014 23,9 24,1 31,9 40,6 41,2 43,9 47,8 49,8 53,2 54,1 54,5 56,4 

2015 59,5 65,9 64,6 62,9 58,4 56,8 59,5 69,2 73,7 
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Likviditetsgrafer, september 2015 

 

 
 Orange linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2012 

 Blå linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2013 

 Sort  linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2014 
 Rød  linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2015 

 

 
 

 Sort linje viser udviklingen i likviditeten opgjort de seneste 365 dage (kassekreditreglen). Udviklingen viser – måned for 
måned, hvorledes gennemsnitsbeholdningen har været de seneste 365 dage. 

 Rød linje viser udviklingen i den enkelte måneds gennemsnitlige kassebeholdning 
 Grøn linje viser udviklingen i likviditeten opgjort de foregående 365 dage (kassekreditreglen). Udviklingen viser – 

måned for måned, hvorledes gennemsnitsbeholdningen har været de foregående 365 dage. 
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Bilag: 5.2. Anlæg - Forventet regnskab 31.08.2015 med finansiering

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 28. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 162489/15



Anlægsprojekt
Forventet Regnskab pr. 

31.08.2015
Lånefinansiering Kassefinansiering

Frederikshavn Kommune i alt 118.174.100 67.108.723 51.065.377

Økonomiudvalget i alt 52.357.112 44.717.123 7.639.989

Samarbejds- og borgerportal 3.042.000 1.935.550 1.106.450

IT-Løsning handicap- og psykiatriområdet 517.000 243.871 273.129

Pulje vedr. Knivholt hovedgård 767.269 767.269

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 4.459.576 4.459.576

Ny skole (Nordstjerneskolen) 716.424 716.424

Iscenter Nord 1.117.994 1.117.994 0

Renovering Sæby Atletik klub 421.093 421.093

Ny Multihal ved Arena Nord 18.582.080 18.582.080 0

Bæredygtig Børneområde 23.627.481 13.676.766 9.950.715

Strategisk byudvikling - Fr.Havn midtby 744.858 744.858

Byfornyelsesbeslutninger 452.000 452.000 0

Energirenoveringer 5.531.826 5.531.826 0

Salg af Energivej 1.223 1.223

Bygninger overgået til projektudvikling 2.433.862 2.433.862

Salg af Skansegade 10 -822.996 -822.996

Salg af Skansegade 2 13.637 13.637

Salg af Klostergyde 9 og 9A -650.000 -650.000

Salg af Havnen 1B 450.000 450.000

Salg af grunde Bakkevænget øst (6 grunde) 16.341 16.341

Salg af Stationspladsen 2A, Sæby 2.906 2.906

Salg af Hirtshalsvej 524 -1.241.064 -1.241.064

Salg af Hovedgaden 1A 129.638 129.638

Salg af Stationsvej 1, Sæby 22.697 22.697

Salg af Hedeboskolen 54.017 54.017

Salg af Grenen campimg 12.978 12.978

Salg af bunkers Trindelvej 19, Skagen -1.494 -1.494

Salg af Toftegården, Toftegårdsvej 40 -2.172.000 -2.172.000

Salg af areal Nedre Mosevej- fodboldgolf -716
-716

Fællesudgifter og -indtægter  - 002201 79.280 79.280

Fællesudgifter og -indtægter 002202 -8.818.134 -8.818.134

Køb og salg af minde arealer 13.295 13.295

Salg af areal Knivholtvej -20.294 -20.294

Salg af Energivej, Sæby -800 -800

Salg af grunde Strandager 353.052 353.052

Anlæg - Forventet Regnskab pr. 31.08.2015 med finansiering

Dok.nr.:162489‐15



Anlægsprojekt
Forventet Regnskab pr. 

31.08.2015
Lånefinansiering Kassefinansiering

Salg af grunde ved Gulmajsvej, Skagen 28.688 28.688

Salg af Grønnevænget 8.000 8.000

Salg af skøjteallén 1 -37.868 -37.868

Salg af Bakkevænget 5.221 5.221

Salg af Kærsangervej -9.000 -9.000

Salg af Toftegårdsvej, Skagen 3.600 3.600

Salg af Poppelkrogen 4 1.500 1.500

Salg af Vestermarksvej -9.080 -9.080

Salg af Vrangbækvej 563 563

Salg af Kæret -768.564 -768.564

Salg af Trinesvej -705.000 -705.000

Salg af Nielstrup Plantage 11.512 11.512

Salg af skove og hedearealer 15.000 15.000

Salg af Hans Baghs Vej 23 -4.000.000 -4.000.000

Energibyen, projektudvikling 1.202.390 1.202.390

Erhvervs-,turisme- og kulturelle formål 663.500 663.500

Projektstøtte til tv-serien "Norskov" 332.000 332.000

Sæbygård -elevator 62.250 62.250

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Arbejdsmarked 487.000
280.392 206.608

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Økonomi 309.000 156.662 152.338

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek HR Løn og Personale 164.271
77.487 86.784

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Sundhed og Pleje 27.000
15.190 11.810

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Social og Sundhedsmyndighed 269.000
151.339 117.661

Pulje digitalis.- og velfærdstek. tiltag 2.484.000
1.397.498 1.086.502

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek IT, Digitalisering og velfærdstek. 159.000
89.453 69.547

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Handicap og Psykiatri 66.000
37.132 28.868

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Ejendomscentret 726.720
429.850 296.870

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Teknik og Miljø 383.380
180.842 202.538

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Park og Vej 43.000 24.192 18.808

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Center for Familie 273.000
153.590 119.410

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Ledelsessekretariatet 256.000
144.026 111.974

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Administrationsafdelingen 70.000 39.382 30.618

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 0 0 0

Pulje digitalissering og velfærdstek AMU 0 0 0

Dok.nr.:162489‐15



Anlægsprojekt
Forventet Regnskab pr. 

31.08.2015
Lånefinansiering Kassefinansiering

Socialudvalget i alt 4.859.005 2.260.663 2.598.342

Loftlifte i plejeboliger 409.778 193.294 216.484

Investeringspulje til ældreboliger 2.200.000 2.200.000

Pulje digitalissering og velfærdstek SOU 2.249.227 2.067.369 181.858

Sundhedsudvalget  i alt 1.437.161 677.916 759.245

Invest.pulje, forebyg. indlæggelser 1.046.774 493.768 553.006

Pulje digitalissering og velfærdstek SUU 390.387 184.147 206.240

Børne- og Ungdomsudvalget i alt 8.506.501 3.265.974 5.240.527

Digitalisering af skoleområdet 3.480.000 1.641.533 1.838.467

Opgradering af eksisterende skoler 340.662 340.662

Adm. af anlægsprojekter - skoleområdet 1.216.000 1.216.000

Adm. af anlægsprojekter - daginst.omr. 367.098 367.098

Udvikling af den digitale daginstitution 354.361 354.361

Forebyggelse på familieområdet 18.550 18.550

Projekt Skagen udvik. fritidspædagogisk 928.830 928.830

Pulje digitalissering og velfærdstek BUU 1.801.000 1.624.442 176.558

Kultur- og Fritidsudvalget i alt 5.717.988 426.716 5.291.272

Skagen Stadion (S.I.K) 355.302 0 355.302

Frederikshavn Idrætscenter I/S 559.900 0 559.900

Østervrå Hallen 55.890 0 55.890

Skagen Tennis-og Badmintonklub 145.714 0 145.714

Skagen Kultur-og Fritidscenter 505.008 0 505.008

Ålbæk Idrætscenter 184.637 0 184.637

Skagen Ridehus 42.000 0 42.000

Skagen Fortidsminder 45.910 0 45.910

Anlægstilskud til fritidsaktiviteter 1.022.682 0 1.022.682

Tilskud til renovering af Skagen Museum 2.063.945 0 2.063.945

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Borgerservice 387.000 229.806 157.194

Pulje digitalissering og velfærdstek KFU 350.000 196.910 153.090

Teknisk Udvalg i alt 40.310.333 12.774.331 27.536.002

Bådebroer 2.168.000 2.168.000 0

Matrikulære berigtigelser 186.000 186.000

Kystbeskyttelse 39.000 39.000

Klimasikring 10.500.000 10.500.000 0

Solnedgangsplads i Skagen 1.000.000 1.000.000

Slidlag 5.521.000 5.521.000

Dok.nr.:162489‐15



Anlægsprojekt
Forventet Regnskab pr. 

31.08.2015
Lånefinansiering Kassefinansiering

Vejprojekter 8.010.000 8.010.000

Renov. af kørebaner 11.106.000 11.106.000

Koordinerende belægningsarbejder 6.885.000 6.885.000

Renov. af vejbelysningsanlæg 2010-2027 1.200.000 1.200.000

Broer, tunneller og underløb 1.175.000 1.175.000

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 573.000 573.000

Trafiksikkerhedsarbejde 60.000 60.000

Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. etape -201.000 -201.000

Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen -610.000 -610.000

Vejafvandingsbidrag -7.836.667 -7.836.667

Rekreatie anlæg ved Råholtvej 346.000 346.000

Pulje digitalissering og velfærdstek TU 189.000 106.331 82.669

Plan- og Miljøudvalget i alt 4.986.000 2.986.000 2.000.000

Ny Busterminal Frederikshavn 2.000.000 2.000.000

Nedrivningspulje, opland 2.986.000 2.986.000 0

Dok.nr.:162489‐15



Bilag: 9.1. Henvendelse fra Tilsynet - anmodning om yderligere supplerende
udtalelse

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 28. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 172761/15
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Henvendelse vedrørende lovligheden af Frederikshavn 

Kommunes udførelse af vedligeholdelses - og anlægsopgaver 

for private 

 

Håndværksrådet har på vegne af rådets medlemsorganisation 

Danske Anlægsgartnere den 20. august 2013 rettet hen-

vendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommune -

styrelseslovens § 47 fører tilsynet med kommunerne .  

 

Resumé 
 

Det fremgår af byrådets redegørelse, at hjemmelsgrundlaget 

for at løse opgaver for kommunens forsyningsselskaber er 

kommun alfu ldmagts regle rne om overskudskapac itet .  

 

Der er imidlertid som nævnt ikke redegjort for hv ilke opgaver 

for private, herunder for kommunens forsyningsselskaber, 

der er udført for i alt 3.665.590 kr. i 2014 med 

kommun alfu ldmagts regle rne som hjemme ls grund lag.  

 

Byrådets redegørelse for kommunens overvejelser i relation 

til muligheden for at nedbringe overskudskapaciteten for de 

enkelte opgaver indeholder endv idere ikke tilstrækkelige 

oplysninger til at Statsforvaltningen kan vurdere, om 

Frederikshavn Kommune alene sælger overskudskapacitet, 

som er opstået (utilsigtet) i forbindelse med kommunens 

varetagelse af snerydning og glatførebekæmpelse på 

offentlige kommunale veje, stier og pladser, eller om også 

andre forhold skaber overkapacitet, herunder om der 

foreligger en overkapacitet, der kan nedbringes ved en anden 

tilrette læ gge lse af arbejdet.  

 

Omfanget af det arbejde Park & Vej har udført for private, 

herunder for kommunens forsyningsselskaber, giver efter 

Statsforvaltningens opfattelse grundlag for at antage, at 

Frederiks hav n Kommune 

Rådhus A llé 100  

9900 Frederiks hav n 

 

 

D a t o : 1 8 - 06 - 2 01 5  

 

 

T i ls y ne t  
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Frederikshavn Kommune har varetaget opgaver, der ikke lov ligt kunne udføres med 

hjemme l i kommu nalfuldmagts regle rne.  

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det forhold at en opgave alene udgør en lille 

del af den samlede omsætning, ikke kan begrunde, at opgaven l ov ligt kan udføres af 

kommunen.  

 

Oplysningerne om, at der løbende er sket personaletilpasninger i Park & Vej, 

herunder i 2014 er afskediget 15 medarbejdere, at kontrakten med Boligforeningen 

Vesterport om pleje af grønne arealer er opsagt med v irkning fra  2014, at der i 

v intertjenesten er udbudt 30 ruter til private entreprenører samt indgået 

lejekontrakt på 7 traktorer til brug i v intertjenestens sæson, frem for at løse 

opgaven med eget materiel, skaber endv idere efter Statsforvaltningens opfattelse en 

formodning om, at den overkapacitet, der er skabt i forbindelse med kommunens 

udførelse af v intertjeneste, ikke er opstået utilsigtet samt at det har været muligt at 

nedbringe eller væsentligt reducere overkapaciteten ved en anden tilrettelæggelse af 

arbejdet. 

 

Da byrådet i Frederikshavn Kommune ikke har tilvejebragt de oplysninger som  

Statsforvaltningen har bedt om, skal Statsforvaltningen på ny og under henv isning 

til kommunestyrelseslovens § 49, stk. 1 , anmode om at få meddelt de pågældende 

oplysninger til brug for Statsforvaltningens undersøgelse af, om Park & Vej’s 

aktuelle udførelse vedligeholdelses - og anlægsopgaver for private, herunder for 

kommunens forsyningsselskaber sker i overensstemmelse med kommunalfuldmagts -

reglerne om salg af overskudskapac it et.  

 

Her fø lger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for 

Statsforva lt ningens opfatte lse .  

 

Sagens baggrund 
 

Håndværksrådets henvendelse til Statsforvaltningen samt sagens baggrund er 

beskrevet i Statsforvaltningens skrivelse af 13. februar 2015 til Frederikshavn 

Kommune .  

 

I henvendelsen til kommunen anmodede Statsforvaltningen byrådet i Frederikshavn 

Kommune om en supplerende redegøre ls e for nogle nærmere angivne forhold.   

 

I skrivelse af 4. maj 2015 til Statsforvaltningen har Byrådet afgivet fø lgende 

supplerende redegøre ls e til sagen: 

  

”A d  1) Hv ilke o pgav er  der  i Park & V ej udfø res  fo r  pr iv ate efter  

ko mmunalfuldmagtsreglerne o m o v er skudskapacitet  samt  r egnskabs tallene fo r  det  

udfø r te arbejde  

 

Park  & V e j har i 2014 ud fø rt  opgav er for i alt  3 .665.590 kr. for priv ate  e fter 

kommunalfuld magtsreg ler ne om ov erskudskapacitet .  

 

A f d isse  v edrø rer 2 .059.314 kr. opgav er for Frede rikshav n Forsyning Kloak A /S og 

Frederikshav n Forsyning V and A /S e fter v andsekto renslov ens bestemmelser. Park  & 

V e j har i 2014 ud fø rt  opgav er for 1 .272.988 kr . for de ø v rige  se lskaber under 

Frederikshav n Forsyning A /S. 
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l samme periode har Park  & V e j ud fø rt  opgav er fo r priv ate  for 333.288 kr. e fter 

kommunalfuld magtsreg ler ne om ov erskudskapacitet .  

 

De 5 stø rste  kunder i 2014 v ar:  

 

Kunde                       Be lø b                              Bemæ rkninger  

A RKIL A JS                 62.012,50                       Renholde lse  af statsv e je  

 

Boligforeningen  

V ESTERPORT             19.775,00                       Bygning af rampe 11.775 kr.  

                                                                  Le je  af bæ nke t il 8 .000 kr.  

Sk ippers Corner  

v /Tanja Jø rgensen      11 .000,00                      Bygning af rampe  

 

Frederik   

(handelsstandsforen ing) 9 .346,95                      50%  af udgifterne v edr.  

                                                                  Internat ionale  Markedsdage  

                                                                     Kirkep ladsen i Freder ikshav n.  

 

Skagen hav n                  7 .741,00                      A rbe jde med be læ gning på Skagen  

                                                              hav n. 

 

Det  bemæ rkes, at  der ikke mere (i 2015) ud fø res arbe jder for lignende priv ate .  

 

l opgø re lsen er medtaget  de opgav er, hv or Park  & V e j har ud fø rt  arbe jde i form af 

mandskabst imer og maskint imer. l opgø re lsen er ikke medtaget  mynd ighedsopgav er 

reetab leringsopgav er, ud fø rt  for borgerens regning e ller materialer,  da d isse  er 

v idere faktureret  t il indkø bspris.  

 

A d  2) ko mmunens  o v er v ejelser  i r elat io n t il muligheden fo r  at  nedbr inge  

o v er skudskapaciteten fo r  de enkelte o pgav er , der  udfø res  fo r  pr iv ate  

 

For så v id t  angår ov erskudskapacitet  v edrø rende opgav er i forb indelse  med udfø re lse  

af v intert jeneste  arbe jdes der lø bende på at  minimere ov erskudskapaciteten, således 

at  beredskabet  he le  t iden matcher det  aktue lle  behov  for indsats.  

 

Der er i lø bet  af 2014 afsked iget  i alt  15 medarbe jder e . Der er dog stad ig en minimal 

ov erskudskapacitet  af medarbe jdere , som er oprethold t  af hensyn t il forsv arlig 

ud fø re lse  af v intert jenesten, og det  er en de l af baggrunden for, at  d er er mandskabs-

mæ ssig kapacitet  t il at  ud fø re  arbe jder i mindre omfang for fx Frederikshav n For -

syning A /S. 

 

Der er i v intert jenesten ud budt  i alt  30 ruter t il p riv ate  ent reprenø rer.  

 

Der er endv idere  gjort  t iltag i form af,  at  Frederikshav n Kommune har indgå et  

le jekont rakt  på 7 t raktorer t il b rug i v intert jenestens sæ son, frem for at  lø se  opgav en 

med eget  materie l.  Det te  giv er stø rre  flek sib ilit e t  i op gav e lø sningen og sikrer, at  den 

maskine lle  ov erskudskapacitet  minimeres.  

 

For t iden arbe jdes der endv idere  på polit isk  niv eau med at  finde lø sninger, der kan 

nedbringe serv iceniv eauet  på v intert jenesten.  

 

A d  3) hv ilke o pgav er  Park & V ej har  udfø r t  o g ev entuelt  s tad ig udfø rer  fo r  
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ko mmunens  fo r syningsselskaber  samt  r egnskabstallene fo r  det te arbejde  

 

l forb indelse  med v andsektorlov en, jf.  nedenfor under 4) er alle  stø rre  opgav er 

ov ergået  t il udbud, hv or Park  & V e j i nogle  t ilfæ lde har budt  på opgav erne på lige  fod  

med eksterne t ilbudsgiv ere , og i nogle  t ilfæ lde har Park  & V e j v undet  opgav en t il 

ud fø re lse . V ed  hv ert  enke lt  udbud v urderes det ,  om opgav en passer t il Park  & V e js 

kompetencer, om det  passer ind  i ø v rig produkt ion samt  om opgav en l igger t il 

ud fø re lse  p lanmæ ssigt  fornuft igt .  

 

Der v ed læ gges kop i af samarbe jdsaftale  mellem Frederikshav n Forsyning A /S og 

kommunen, som b lev  indgået  i forb indelse  med v andsektorlov ens ind fø re lse .  

 

Park  & V e j har i 2014 sendt  regninger t il Forsyningen A /S på samlet  4 ,01%  af den 

samlede omsæ tning.  

 

Det  er forde lt  med  

 

Frederikshav n Forsyning E l                       0 ,63%  

Frederikshav n Forsyning V and            0 ,53%   

Frederikshav n Forsyning V arme                  0 ,76%  

Frederikshav n Forsyning Kloak                   2 ,06%  

Frederikshav n Forsyning Renseanlæ g           0 ,04%  

 

Denne procent  indeholder arbe jde, v intert jeneste  og bræ ndstof (for så v id t  angår 

sidstnæ v nte , se  nedenfor).  

 

A rbe jde ud fø rt  for forsyningen er 3 ,29% , forde lt  med  

Frederikshav n Forsyning E l                      0 ,04%  

Frederikshav n Forsyning V and                   0 ,49%  

Frederikshav n Forsyning V arme                 0 ,75%  

Frederikshav n Forsyning Kloak                  1 ,99%  

Frederikshav n Forsyning Renseanlæ g         0 ,02%  

 

Heri er indehold t  en de l salg af mater ialer d irekte  t il Forsyningen A /S, som bruger 

dem v ed  se lskabernes egen ud fø re lse  af arbe jder. Endv ide re  indgår materialer som en 

v æ sent lig de l af arbe jder , der ud fø res for Forsyningen A /S (en "tommelfingerrege l" i  

b ranchen siger, at  materialer indgår med ca. 50 %  af anlæ gsarbe jdet ).  

 

Der er det  sæ rlige  forhold  omkring materia lerne (og salg af b ræ ndstof),  at  

Forsyningen A /S og Park  & V e j har fæ lles adresse, og mat erialerne (fx sand 

stab ilgrus, fliser, k loakrø r mv .) opbev ares på  samme adresse. Det  er derfor nemt  for 

Forsyningen A /S at  komme t il materialerne. Der betales kostpris  samt  15 %  i 

administ rat ion for materialerne.  

 

A d  4) Hjemmelsgrundlaget  fo r  Park & V ej' s  anlæ gsarbejder  fo r  ko mmunens  

fo r syningsselskaber , herunder  en næ rmere r edegø relse fo r  henv isningen t il  

v andsekto r lo v en.  

 

V andsekto r lo v ens  § 19, s tk. 5 o g 6 har  fø lgende o rd lyd:  

 

"Stk . 5 . A ftaler,  der indgås af v andse lskaber , skal indgås på markedsv ilkår.  

Stk . 6 . De aftaler,  der er omfat tet  af stk . 5 , ska l fore ligge i skrift lig form på aftale -

t idspunktet  V andselskabet  skal på begæ r ing fra Forsyningssekretariatet  fore læ gge 
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t ilst ræ kkelig dokumentat ion for, hv ordan priser og v ilkår for v æ sent lige  aftaler er 

fastsat ".  

 

Reglerne i bestemmelsen gæ lder ifø lge  not e  84 t il bestemmelsen i Karnov s 

lov samling for "v and - og sp ildev andsforsyningsse lskaber".  De r må ikke ske d iskri-

minering af kunder e ller lev erandø rer. Indkø b skal foretages b illig st  muligt ,  og der 

skal anv endes e ffekt iv e  indkø bsprocedurer. Reglens ov erholde lse  påses af Forsynings-

sekretariatet .  

 

Det  må modsæ tningsv is hert il antages, at  de ø v r ige  Forsyningsse lskaber ikke er 

omfat tet  af reglen i §  19, stk . 5 , hv ilket  indebæ rer, at  de  har mulighed  for at  få 

opgav er lø st  uden et  forudgående udbud.  

 

Det  v ar det te  e lement  i lov en Byrådet  i  sin udtale lse  af 30. januar 2014 ø nskede at  

gø re  opmæ rksom på.  

 

Hjemmelsgrund laget  for at  lø se  opgav er for se lskaber, omfat tet  af v andsektorlov en, 

er kommunalfuldmagtsreglerne om ov erskudskapacitet ,  idet  d isse  regler fortsat  

finder anv endelse  også i forhold  t il de  af v andsektorlov en omfat tede se lskaber. Det te  

fremgår b l.a. af notat  af 10. nov ember 2009 fra den dav æ rende By- og landskabs-

styre lse  (v ed læ gges i kop i).  

 

Hjemmelsgrund laget  for at  lø se  opgav er for de ø v rige  fors yningsse lskaber er lige ledes 

kommunalfuld magtsreg ler ne om ov erskudskapacitet .”  

 

Statsforvaltning ens kompetenc e  

 

Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der 

særligt gælder for offent l ige myndighede r, jf. kommunesty re lses lovens § 48, stk. 1 .  

 

Statsforvaltningen kan udtale sig om lov ligheden af kommunale dispositioner eller 

undlade ls e r, jf. kommu nesty re lses lov ens § 50.  

 

Statsforvaltning ens udtalels e 

 

Statsforvaltningens ovennævnte skrivelse  af 13. februar 2015 til Frederikshavn 

Kommune indeholder en beskrivelse af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler , der 

giver kommuner mulighed for at varetage opgaver eller foretage v isse dispositioner 

af økonomisk karakter, som ikke er hjemlet i den skrevne lovgivning.  Der henv ises til 

det deri beskrevne retsgrund lag.  

 

I overvejelserne om kommunernes afsætning af overkapacitet balanceres mellem 

hensynet til kommunernes mulighed for at udføre lov lige kommunale opgaver og 

undgå værdispild, og hensynet til at kommunerne ikke varetager ikke-kommunale 

opgaver eventuelt t il skade for det private erhvervsliv .   

 

Det er i Frederikshavn Kommunes skrivelse af 30. april 2013 til Håndværksrådet 

oplyst, at Park & Vej i Frederikshavn Kommune i 2010, 2011  og 2012 har udført  

arbejde for forsyningsselskaberne for henholdsv is 35 millioner kr., 12,5 millioner kr. 

og 8,5 millioner kr. samt udført arbejde for boligselskaber, private og 

grunde je r foreninger i 2011  og 2012 på henholdsv is 800.000 kr. og ca. 1  mill ion kr.  
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I udtalelsen af 30. januar 2014 til Statsforvaltningen fra et flertal af medlemmerne 

af Frederikshavn Kommunes byråd fremgår det, at kommunens v interregulativ  med 

det deri indeholdte serv iceniveau skaber overskudskapacitet i den del af året, hvor 

der ikke er behov  for snerydning, og at det er denne overskudskapacitet, der har 

dannet grundlag for, at Park & Vej har haft mulighed for at foretage græsslåning for 

en bolig forenin g i sommerpe r ioden. 

 

Statsforvaltningens anmodning om at få oplyst, hv ilke opgaver der i Park & Vej 

udføres for private efter kommunalfuldmagtsreglerne samt  regnskabstallene for det 

udførte arbejde og hv ilke opgaver Park & Vej har udført og eventuelt stadig udfører 

for kommunens forsyningsselskaber samt regnskabstallene for det te arbejde, jf. 

ovennævnt e skrivelse af 13. februar 2015,  er ikke besvaret fyldestgø rende.   

 

Byrådets redegørelse i skrivelse af 4. maj 2015 indeholder ikke oplysninger om, 

hv ilke opgaver der i Park & Vej udføres for private efter kommunal-

fuldmagtsreglerne. Det fremgår alene, at der i forhold til kommunens 5 største 

kunder er udført arbejde i form af ”renholdelse af statsveje”, ”bygning af rampe” 

samt ”belægning på Skagen havn”. Redegørelsen indeholder endv idere ikke 

oplysninger om, hv ilke opgaver der er udført og eventuelt fortsat udføres  for 

forsyningss e ls kabe rne .  

 

Det fremgår af byrådets redegørelse, at hjemmelsgrundlaget for at løse opgaver for 

kommunens forsyningsselskaber er kommunalfuldmagtsreglerne om overskudskapa -

citet.  

 

Der er imidlertid som nævnt ikke redegjort for hv ilke opgav er for private, herunder 

for kommunens forsyningsselskaber, der er udført for i alt 3.665.590 kr. i 2014 med 

kommun a lfu ldmagts regle rne som hjemme ls grund lag.  

 

Byrådets redegørelse for kommunens overvejelser i relation til muligheden for at 

nedbringe overskudskapaciteten for de enkelte opgaver  indeholder endelig ikke 

tilstrækkelige oplysninger til, at Statsforvaltningen kan vurdere, om Frederikshavn 

Kommune alene sælger overskudskapacitet, som er opstået (utilsigtet) i forbindelse 

med kommunens varetagelse af snerydning og glatføre bekæmpelse på offentlige 

kommunale veje, stier og pladser, eller om også andre forhold skaber overkapacitet, 

herunder om der foreligger en overkapacitet, der kan nedbringes ved en anden 

tilrette læ gge lse af arbejdet.  

 

Omfanget af det arbejde Park & Vej har udført for private, herunder for kommunens 

forsyningsselskaber, giver efter Statsforvaltningens opfattelse grundlag for at 

antage, at Frederikshavn Kommune har varetaget opgaver, der ikke lov ligt kunne 

udføres med hjemme l i kommu nalfu ldmagts regle rne. 

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det forhold at en opgave alene udgør en lille 

del af den samlede omsætning, ikke kan begrunde, at opgaven lov ligt kan udføres af 

kommunen.  

 

Oplysningerne om, at der løbende er sket personaleti lpasninger i Park & Vej, 

herunder i 2014 er afskediget 15 medarbejdere, at kontrakten med Boligforeningen 

Vesterport om pleje af grønne arealer er opsagt med v irkning fra 2014, at der i 

v intertjenesten er udbudt 30 ruter til private entreprenører samt indgået 

lejekontrakt på 7 traktorer til brug i v intertjenestens sæson, frem for at løse 

opgaven med eget materiel, skaber endv idere efter Statsforvaltningens opfattelse en 
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formodning om, at den overkapacitet, der er skabt i forbindelse med kommunens 

udførelse af v intertjeneste, ikke er opstået utilsigtet  samt at det har været muligt at 

nedbringe eller væsentligt reducere overkapaciteten ved en anden tilrettelæggelse  af 

arbejdet . 

 

Da byrådet i Frederikshavn Kommune ikke har tilvejebragt de oplysninger som  

Statsforvaltningen har bedt om, skal Statsforvaltningen på ny og under henv isning 

til kommunestyrelseslovens § 49, stk. 1 , anmode om at få meddelt de pågældende 

oplysninger til brug for Statsforvaltningens undersøgelse af, om Park & Vej’s 

aktuelle udførelse af vedligeholdelses - og anlægsopgaver for private, herunder for 

kommunens forsyningsselskaber sker i overensstemmelse med kommunalfuldmagts -

reglerne om salg af overskudskapac it et .  

 

Anmodningen bedes behand let på førstkommende møde i byrådet.  

 

Statsforva lt ningen har sendt en kopi af dette brev  til  Håndværks rådet til orient er i ng.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Hanne V illumsen 

kontorc he f 

 

 

                                                  
                                                  Jeanette Løgstrup-N ie lsen 

                                                  specialkons ulent  
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Vedr. Sagsnr. 2014-169149 – henvendelse vedrørende lovligheden af 

Frederikshavn Kommunes udførelse af vedligeholdelses- og anlægsopgaver for 

private 

 

Idet der henvises til tidligere brevveksling  i ovennævnte sag, har Byrådet behandlet 

sagen på ny på møde den 28. oktober 2015 og besluttet at  fremkomme med følgende 

supplerende redegørelse, jf. den kommunale styrelseslovs § 49, stk. 1. 

 

Det fastholdes – som anført i tidligere redegørelser – at der ikke har været tale om en 

tilsigtet overskudskapacitet, hverken i forbindelse med udførelse af snerydning eller 

glatførebekæmpelse eller i forbindelse med andre forhold.   

 

Det er Byrådets opfattelse, at der i de tidligere redegørelser er afgivet alle relevante 

oplysninger.   

 

Til yderligere belysning af hvilke konkrete arbejder, der er udført i 2014, vedlægges 

som bilag A en udskrift af økonomisystemet, der viser de enkelte faktureringer.  

 

Som det ses heraf, er det først og fremmest Forsyningsselskaberne – især Vand- og 

Kloakforsyningsselskaberne, der er udført arbejder for. Det fastholdes, jf. tidligere 

redegørelse, at det efter kommunens opfattelse er lovligt, at kommunen – på 

markedsvilkår - udfører arbejde for disse Forsyningsselskaber, jf. vandsektorloven.  

 

Med  hensyn til det tidligere oplyste, om at kommunen har udbudt vintertjeneste til 

private entreprenører, kan det supplerende oplyses, at denne udlicitering af en opgave, 

som kommunen selv lovligt kan udføre, alene er sket ud fra et ønske om at 

konkurrenceudsætte flere opgaver – og det har efter Byrådets opfattelse ikke nogen 

sammenhæng med en eventuel mulig – tidligere - overkapacitet i forbindelse med den 

tidligere kommunale udførelse af opgaven.  

 

 

Direkte telefon.: 9845 6112 

Fax: 9842 0020 

gida@frederikshavn.dk 



 

 

 

 

 

 

Side2/2 
 

Samtidig finder Byrådet anledning til at bemærke, at vurderingen af, hvorvidt en 

udlicitering skal ske, beror på mange saglige hensyn. Det vil ikke være usædvanligt, at 

der kan være saglige hensyn (også økonomiske), der gør, at man vælger ikke at 

udlicitere, uanset at dette måtte medføre, at der til tider opstår en overkapacitet. 

 

Jf. Statsforvaltningens brev, side 2, 3. afsnit og 4. afsnit må Byrådet oplyse, at det ikke 

er muligt på det foreliggende grundlag at  fremkomme med yderligere faktiske 

oplysninger herom end de allerede afgivne, idet der i følge Administrationen ikke ses at 

foreligge yderligere fakta, der kan belyse forholdet, end de allerde afgivne oplysninger.     

 

Afsluttende bemærkes, at det fastholdes i det hele, at der ikke på noget tidspunkt har 

været en tilsigtet overskudskapacitet, men alene en udnyttelse af tilfældigt opstået 

overskudskapacitet, som der er redegjort for tidligere, ligesom  det fastholdes, at 

udførelsen af opgaver for Vand- og Kloakforsyningern er hjemlet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Birgit S. Hansen  Mikael Jentsch  

Borgmester  Kommunaldirektør 
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(c) Frederikshavn Kommune, GeoDanmark

Sag 14/12622

Chr. Pedersens Vej 3, Sæby

Tidspunkt: 30-09-2015 09:09:40

Udskrevet af: Ejendomscenteret, ginl

Målestoksforhold: 1:1312
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