
Referat Frederikshavn Byråd
Ordinært møde

Dato 28. oktober 2015

Tid 19:00

Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

NB.

Fraværende Anders Broholm, Irene Hjortshøj

Stedfortræder Lisbeth Erlandsen, Steen Jensen

Medlemmer Lars Møller (V) 

Anders Broholm (V) 

Mogens Brag (V) 

Jens Ole Jensen (V) 

Helle Madsen (V) 

Kristina Lilly Frandsen (V) 

Mette Hardam (V) 

Pia Karlsen (V) 

Frode Thule Jensen (V) 

Jytte Høyrup (V) 

Carsten Sørensen (DF) 

Flemming Rasmussen (DF) 

Lars Oldager (DF) 

Karsten Drastrup (DF) 

Peter E. Nielsen (C) 

Ida Skov (Ø) 

Christina Lykke Eriksen (F) 

Bent H. Pedersen (A) 

Bahram Dehghan (A) 

Brian Kjær (A) 

Jens Hedegaard Kristensen (A) 

Karl Falden (A) 

Kenneth Bergen (A) 

Irene Hjortshøj (A) 

John Karlsson (A) 

Anders Brandt Sørensen (A) 

Ole Rørbæk Jensen (A) 

Jørgen Tousgaard (A) 

Erik Kyed Trolle (A) 

Bjarne Kvist (A) 

Birgit S. Hansen (A) - Formand

   



Frederikshavn Byråd - Referat - 28. oktober 2015 Side 2 af 24

Indholdsfortegnelse

Side

1. Status på ungebyrådssager fra foråret 2015 ...............................................................................................4

2. Drøftelser og inputs fra ungebyrådsmødet den 28. oktober 2015 ...............................................................7

3. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i forbindelse med byggemodning af erhvervsområde 
ved Nordhavnsvej og Sandholm i Frederikshavn ........................................................................................8

4. Ligestillingsredegørelse 2015 ......................................................................................................................10

5. Budgetopfølgning for Frederikshavn Kommune pr. 31.08.2015 ..................................................................11

6. Godkendelse af rammeaftalen 2016 for specialundervisning og det specialiserede socialområde ............13

7. Valg af 3 byrådsmedlemmer og 4 personlige stedfortrædere til valgbestyrelsen vedrørende 
folkeafstemninger ........................................................................................................................................17

8. Omkonstituering indenfor den Socialdemokratiske gruppe .........................................................................18

9. Supplerende redegørelse til Tilsynet - lovligheden af kommunens udførelse af vedligeholdelses- og 
anlægsopgaver for private ...........................................................................................................................19

10. Sundhedshus Sæby I/S - godkendelse af vedtægtsændringer ...................................................................20

11. Salg af areal ved Håndværkervej i Skagen .................................................................................................21

12. Salg af areal ved Minkvej i Skagen..............................................................................................................22

13. Salg af Chr. Pedersensvej 3, Sæby.............................................................................................................23

Underskrifter: ....................................................................................................................................................... 24



Frederikshavn Byråd - Referat - 28. oktober 2015 Side 3 af 24

Bilagsfortegnelse

Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel 
1 165887/15 Åben Sagsfremstillinger fra Ungebyrådet.pdf
1 131786/15 Åben Udvalgte spørgsmål fra Trivselsundersøgelse.pdf
2 173900/15 Åben Drøftelser og inputs fra Ungebyrådet.pdf
3 159659/15 Åben Skitse med eventuel ny vej
4 160461/15 Åben Ligestillingsredegørelse 2015.pdf
5 146395/15 Åben Budgetopfølgning pr. 31. august 2015
5 162489/15 Åben Anlæg - Forventet regnskab 31.08.2015 med finansiering
9 172761/15 Åben Henvendelse fra Tilsynet - anmodning om yderligere 

supplerende udtalelse
9 172907/15 Åben Udkast til supplerende redegørelse til Statsforvaltningen - 

udførelse af arbejder for private m.v..pdf
9 172754/15 Åben Bilag A - udskrift vedr. arbejder for private og andre 2014
11 165641/15 Lukket Håndværkvej 1, Skagen Modtaget tilbud.
11 32824/15 Åben Håndværkervej. Kortbilag
12 164469/15 Åben Minkvej 88, Skagen Tilbudsblanket
12 143383/15 Åben Minkvej 88, Skagen, Kortbilag
13 158503/15 Åben Luftfoto



Frederikshavn Byråd - Referat - 28. oktober 2015 Side 4 af 24

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.
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