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1. Økonomiorientering

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes 
aktuelle økonomiske status – herunder særligt fokus på kommunens likviditet.
 
Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger, og det forbrug som 
var kendt ved seneste månedsskifte.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til 
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Til efterretning.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: joki
 Besl. komp: ØU
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2. Regnskab 2014 - Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling
I henhold til planen for regnskabsafslutningen behandler byrådet regnskab 2014 
samt overførslerne på mødet i april 2015. Økonomiudvalget skal forinden 
behandling af det samlede regnskab behandle regnskab og overførsler på eget 
område. 
 
Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets område

 Driftsbevillingen udviser et underskud på 0,5 mio. kr. eksklusiv 
bankbøgerne for 2014. Efter tilgodehavendet på bankbøgerne udgør årets 
resultat et overskud på 0,3 mio. kr. 

 Puljer til tværgående formål udviser et overskud på 0,3 mio. kr. 
 Anlægsbevillingen udviser et overskud på 43,3 mio. kr. 

Forklaringen på regnskabsresultatet fremgår af Økonomiudvalgets regnskab for 
2014. 
 
Overførsel, drift
 
Der indstilles overført overskud på 0,7 mio. kr. som forbrugsmulighed fra 
Økonomiudvalgets driftsområde til 2015. 
 
Overførslen indebærer, at
 

 Kassevirkning 
Kommunalbestyrelsens merforbrug på 1,9 mio. kr., 
primært vedrørende forenkling/tilpasning af 
udvalgsstrukturen efterlades i regnskabsår 2014. 
Merforbruget finansieres af kommunens kasse. 

-1,9 mio. kr.

Områder ikke omfattet af overførselsadgangen 
tillægges kassen med 1,8 mio. kr., heraf udgør 
båndlagte midler 1,0 mio. kr. 

1,8 mio. kr.

Opgjort forbrugsmulighed på Økonomiudvalgets drift -0,7 mio. kr. 
 
I forhold til 100.000 kr. reglen frigøres der 1,5 mio. kr. netto på Økonomiudvalgets 
budget i 2015 som en øget forbrugsmulighed.
 
Af overførslen indstilles overført 0,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. DUT-
midler og andel af flekslønstilskud til Center for Bibliotek og Borgerservice. 
 
Økonomiudvalget har administrationen af Landsbyggefondens bevilling samt øvrige 
puljer. Overskuddene på disse puljer vedrørende Landsbyggefonden, intern 
leasing, lån til misbrugsforebyggelse og Nellemanns Have på i alt 6,2 mio. kr. 
ønskes overført fra 2014 til 2015. Heraf ønskes der overført overskud på 4,3 mio. 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/20283
 Forvaltning: CØP
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU
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kr. vedrørende Landsbyggefonden til de projekter, som er behandlet i byrådet, men 
hvor udgiften ikke har været afholdt i regnskabsår 2014. 
 
Indenfor årets resultat har Økonomiudvalget formået at udligne udfordringer. Disse 
udfordringer på 9,5 mio. kr. er som følger:

1. Genåbning af budget 2010: reduktion af administrative udgifter på 5,3 mio. 
kr. 

2. Udfordringer, som er løst i budgetår 2015 samt øvrige overslagsår. Disse er 
Helhedsplanen på 1,9 mio. kr., Sparet drift som følge af mersalg på 0,5 
mio. kr. samt Grunddatapakken på 1,0 mio. kr. 

3. Diplomlederuddannelsen under Trepartsmidler på 0,5 mio. kr. 
4. Markis-projektet på 0,3 mio. kr. 

Puljer til tværgående formål
 
Resultatet opgjort ifølge ”Reglerne for Økonomisk Decentralisering” udgør et 
overskud på 0,3 mio. kr. Overskuddet er udlignet med øvrige områder under 
Økonomiudvalgets ramme. 
 
Overførsel, anlæg
 
Resultatet opgjort ifølge ”Reglerne for Økonomisk Decentralisering” udgør et 
overskud på 43,3 mio. kr. I dette overskud indgår mindreindtægter på 37,9 mio. kr. 
vedrørende køb og salg af grunde og bygninger. Det indstilles, at der overføres 
nettooverskud på 79,2 mio. kr. til anlægsområdet samt efterladelse af 
nettounderskud på 35,9 mio. kr. (37,9 mio. kr. manglende salgsindtægter og 2,0 
mio. kr. som afsluttede anlæg). 
 
Projektet Byfornyelsesbeslutninger overgår som forbrugsmulighed i budgetår 2015 
med 0,5 mio. kr., idet projektet er eksternt finansieret. 
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at
 

1. regnskabsresultatet for 2014 for Økonomiudvalgets drift- og 
anlægsbevillinger, puljer til tværgående formål samt årsberetning med de 
anbefalede disponeringer i øvrigt, tages til efterretning. 

2. der overføres et overskud på 669.662 kr. vedrørende driftsbevillingerne. 
Heraf overføres 278.558 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget. Det resterende 
overskud på 391.104 kr. overføres til Økonomiudvalgets driftsområde. 
Overførslen finansieres af kassen.

3. Kommunalbestyrelsens merforbrug på 1.905.779 kr., primært vedrørende 
forenkling/tilpasning af udvalgsstrukturen, efterlades i regnskabsår 2014, 
finansieret af kassen. 

4. områder ikke omfattet af overførselsadgangen tillægges kassen med 
1.778.441 kr., heraf udgør båndlagte midler 1.000.000 kr. 

5. der overføres et overskud på 6.180.431 kr. vedrørende Landsbyggefonden, 
intern leasing, lån til misbrugsforebyggelse samt Nellemanns Have, 
finansieret af kassen. Heraf ønskes der overført overskud på 4.265.991 kr. 
vedrørende Landsbyggefonden til de projekter, som er behandlet i byrådet, 
men hvor udgiften ikke har været afholdt i regnskabsår 2014.

6. der overføres et overskud på 79.168.890 kr. vedrørende 
anlægsbevillingerne. Der indstilles efterladt underskud på 35.856.751 kr. i 
regnskabsår 2014 primært grundet mindreindtægter på 37.922.477 kr. 
vedrørende køb og salg af grunde og bygninger. Overførslen på 
anlægsområdet finansieres af likvide midler + lån. Fordelingen mellem 
likvide midler og lån er 61.498.015 kr. på lån og 17.670.875 kr. i likvide 
midler. 

7. af det overførte beløb på 79.168.890 kr. afsættes der 16.617.322 kr. til nyt 
anlægsprojekt Reservepulje Bæredygtigt Børneområde og kommunens 
låneramme nedskrives med 5.704.425 kr. finansieret af projekterne 
Helhedsplan daginstitutionsområdet -bygningsrelaterede udgifter, 
Renoveringer på skoleområdet samt Skimmelsvamp Voerså Børnehave på 
i alt 22.321.747 kr. 

8. projekt Byfornyelsesbeslutninger med uforbrugt bevilling på 452.000 kr. 
overføres som forbrugsmulighed til budgetår 2015, idet projektet er eksternt 
finansieret.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Godkendt.
 
 

Bilag
Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget (dok.nr.218875/14)
Teknisk regnskabsgørelse 2014, overførselsopgørelser og årsberetninger- 
Økonomiudvalget.docx (dok.nr.218843/14)
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3. Regnskab 2014 - Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Direktionen fremsender hermed kommunens regnskab 2014 og overførslerne fra 2014 – 
2015 til
Byrådets behandling. Økonomiudvalget og fagudvalgene har forinden behandlet 
regnskab og overførsler på egne områder.
 
Den overordnede konklusion er, at driftsresultatet er bedre end forventet. Det gælder 
både i forhold til det korrigerede budget og i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august 
2014. Endvidere er driftsudgifterne 13,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. 
Der er realiseret bruttoanlæg for 139,4 mio. kr., hvilket svarer til forventningen ved 
budgetopfølgningen pr. 31. august 2014. 
Regnskabet viser endvidere, at presset på kommunens likviditet er aftaget, men ikke 
forsvundet. Den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2014 var på 56,4 mio. kr. og 
forventes inden udgangen af 2015, at nå måltallet på minimum 80 mio. kr.
 
Der vil først komme en gennemgang af regnskabet og derefter følger overførslerne.
 
Regnskabet
Byrådet skal behandle regnskabet med henblik på at afgive regnskabet til revision inden 
den 1. maj 2015.
 
Regnskabet er udfærdiget under hensyntagen til bestemmelser i den kommunale 
styrelseslov,
regnskabsbekendtgørelser og regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune.
 
Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.
 
Bevillingerne er i regnskabsåret løbende blevet tilrettet. De samlede tilretninger inklusiv 
det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget.
 
Afvigelserne mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab godkendes i 
forbindelse med Byrådet behandling.
 
Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til byrådet 
senest den 15. juni 2015.
 
Byrådet skal herefter inden udgangen af august måned 2015 indsende regnskabet til
tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet 
har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.
 
Regnskabet er kommenteret i de bilag der er vedlagt sagen, som er:
Årsberetning 2014, som indeholder de overordnede regnskabsoversigter og 
bemærkninger til
regnskabsresultatet

 Åben sag

 Sagsnr: 14/20771
 Forvaltning: CØP
 Sbh: ptne
 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag til årsberetningen 2014, som er et supplement til selve årsberetningen, der 
indeholder
uddybende specialoversigter
Teknisk regnskabsforklaring, der giver det hurtige overblik over regnskabsresultatet.
 
Nedenstående skema viser den samlede regnskabsopgørelse:
 

 RESULTATOPGØRELSE - Udgiftsbaseret
Positive tal angiver udgifter Afvigelse

Negative tal angiver indtægter 1), 2)

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 
2014

Korrigeret 
budget 

2014

Oprindeligt 
budget 

2014

 
1 Skatter og Generelle tilskud -3.751.482 -3.747.972 -3.775.721 -3.510
2 Driftsudgifter i alt 3.637.711 3.696.515 3.651.123 -58.804
3 Renter m.v. 53.890 54.648 19.373 -758
4 Resultat af ordinær drifts-

virksomhed (Sum 1 - 3)
-59.881 3.191 -105.225 -63.072

  Overskud Underskud Overskud  
5 Anlæg i alt 120.780 195.988 132.941 -75.208
6 Resultat af skattefinan-

sieret område (Sum 4 - 5)
60.899 199.179 27.716 -138.280

  Underskud Underskud Underskud  
7 Resultat af 

forsyningsvirksomheder 
1.399 1.698 1.698 -299

8 Resultat i alt (Sum 6-7) 62.298 200.877 29.414 -138.579
  Underskud Underskud Underskud  
9 Primo beholdning 2014 -159.243 -159.243 -157.115 0

  Negativ 
beholdn.

 Negativ 
beholdn.

 Negativ 
beholdn.

 

10 Optagne lån -99.255 -186.289 -130.100 87.034
11 Låneomlægning -40.795 -40.795  0
12 Øvrige 

balanceforskydninger
-2.118 0 -17.117 -2.118

13 Tilgang i alt (Sum 10 – 12) -142.168 -227.084 -147.217 84.916
14 Årets resultat 62.297 200.877 29.414 -138.580
15 Afdrag på lån 39.833 39.699 69.070 134
16 Øvrige 

balanceforskydninger
0 98 0 -98

17 Anvendelse i alt (Sum 14 
– 16)

102.130 240.674 98.484 -138.544

18 Opsparing/forbrug af likvide 
midler (Sum 13 - 17)

40.038 -13.590 48.733 53.628

  Opsparing Forbrug Opsparing Forbedring
19 Kursregulering 855    
20 Ultimo beholdning 2014 

(Sum 9 + 18+19)
-118.350 -172.833 -108.382  

  Negativ 
beholdn.

 Negativ 
beholdn.

 Negativ 
beholdn.
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1)     Afvigelser i forhold til det korrigerede 
budget 2014.    
2)     Positive tal = merudgift/mindreindtægt. Negative tal = mindreudgift/merindtægt.

 
På baggrund af regnskabsresultatet kan der gives følgende overordnede konklusioner:
Der er overskud på den ordinære drift på 59,9 mio. kr., hvilket er 45,3 mio. kr. dårligere 
end
oprindeligt budgetteret. Ses der bort fra udgiften til den negative markedsværdi ifm. 
låneomlægningen (som er indeholdt i tallene vedr. renter m.v.) på 40,8 mio. kr. 
realiseres det oprindeligt budgetterede overskud på den ordinære drift næsten.
Regnskabet holder servicerammen med et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. – dermed 
ingen risiko for sanktion.
Driftsudgifterne i regnskabet er 13,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret
Der er afholdt skattefinansierede anlægsudgifter på 76,5 mio. kr.
Der er afholdt lånefinansierede anlægsudgifter på 44,3 mio. kr.
Der har været en kasseopsparing på 40,0 mio. kr. i forhold til den oprindeligt budgetteret 
opsparing på 48,7 mio. kr.
Der er sket en opbygning af den gennemsnitlige kassebeholdning i 2014 fra primo 29,5 
mio. kr. til ultimo 56,4 mio. kr.
 
Overførsel til 2015
Regnskabet for 2014 medfører samtidigt, at der i henhold til regelsættet for økonomisk 
decentralisering, skal overføres over-/underskud fra 2014 til 2015 på drifts- og 
anlægsområdet samt puljer (indskud i landsbyggefonden, intern leasingpulje samt pulje 
vedrørende lån til misbrugsforebyggelse). 
 
I bilag til sagen vises den samlede opgørelse over over-/underskud som indstillet af 
udvalgene.
Overførslerne sker i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. Det fremgår 
heraf, at der netto er et mindreforbrug på 125,711 mio. kr., som ønskes overført til 2015 
med:

 19,863 mio. kr. til drift
 99,668 mio. kr. til anlæg
 6,180 mio. kr. til Landsbyggefond m.v. (balanceforskydninger)

Den budgetmæssige finansiering af overførselsbeløbene sker ved at budgettet for 
låneoptagelse øges med 66,495 mio. kr. og ved et forbrug af de likvide midler på 59,216 
mio. kr. I regnskabsmæssige sammenhæng gælder det også i 2015, at på driften 
frigives der midler i forhold til 100.000 kr. reglen og projekter med ekstern finansiering, 
øvrige midler bindes på bankbøgerne. På anlæg skal den oprindelige skattefinansierede 
anlægsramme overholdes, hvilket sikrer at likviditetstrækket ikke bliver større end 
oprindeligt budgetteret.
I vedlagte bilag vises de områder og beløb, hvor udvalgene har ønsket at fravige fra 
regelsættet for økonomisk decentralisering – herunder projekter med ekstern 
finansiering som indstilles frigivet fuldt ud for at sikre at eksternt finansierede projekters 
økonomi ikke påvirker det øvrige budget. 
Vedrørende opgørelse af de enkelte omkostningssteders over-/underskud skal det 
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understreges, at tillægsbevillinger, som følge af sagen ”Teknisk tillægsbevilling til budget 
2014”, som blev givet på byrådets møde den 17. december 2014 (pkt. 12) til de 
forventede merforbrug på 1 bevilling, ikke er medtaget i beregningen.
Den i tidligere år etablerede procedure med, at der for hvert omkostningssted overføres 
over-/underskud til en bankbog, fastholdes. Der overføres en netto forbrugsmulighed på 
15,3 mio. kr. til bankbøger på driftsbudgettet. Dermed stiger netto forbrugsmuligheden 
på bankbøger med 3,0 mio. kr. i forhold til 2014.
Den anden etablerede procedure om automatisk at frigive op til 100.000 kr. af over-
/underskud til disposition i efterfølgende regnskabsår benyttes ved overførslen 2014 til 
2015. Der frigives dermed en forbrugsmulighed på netto 4,5 mio. kr. til driftsbudgettet for 
2015.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

1. afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget godkendes
2. regnskabet overgives til revision
3. de samlede overførsler på 125,711 mio. kr. godkendes og fordeles i budget 

2015 med 19,863 mio. kr. til drift, med 99,668 mio. kr. til anlæg og 6,180 mio. kr. 
til landbyggefonden mv. – den nærmere specifikation fremgår af bilag

4. den samlede overførsel på 125,711 mio. kr. finansieres ved yderligere 
låneoptagelse på 66,495 mio. kr. og et yderligere forbrug af de likvide midler på 
59,216 mio. kr.

5. den hidtidige procedure med bankbøger – fastholdes
6. der frigives op til 100.000 kr. af over-/underskud af overførslen fra 2014 til 2015
7. eksternt finansierede projekter frigives, jf. liste i bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales med den tilføjelse, at budgettet for 2015 - uanset overførsler - stadig er 
omfattet af de tre økonomiske målsætninger: overskud på ordinær drift min. 150 mio. kr., 
skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. og gennemsnitlig kassebeholdning på 
minimum 80 mio. kr.
 

Bilag
Årsberetning 2014.pdf (dok.nr.67962/15)
Bilag til årsberetning.pdf (dok.nr.67963/15)
Teknisk gennemgang af regnskab 2014 (dok.nr.46223/15)
ØKD samlet opgørelse (dok.nr.66225/15)
Oversigt over indstillinger og fagudvalgenes beslutning vedr. overførsel  (dok.nr.66222/15)
100.000 kr. samt undtagelser fra ØKD reglerne (dok.nr.66218/15)



Økonomiudvalget - Referat - 22. april 2015 Side 13 af 51

4. Forslag til lokalplan SKA.F.05.11.01 og kommuneplantillæg 
nr. 09.84, Fodboldgolfanlæg Nedre Mosevej, Skagen

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget traf den 4. marts 2014 beslutning om, at der kunne 
igangsættes lokalplanlægning for etablering af en fodboldgolfbane på et areal 
beliggende ved Nedre Mosevej i Skagen.
 
Der er nu arbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for projektet. 
Planerne omfatter et areal på ca. 4,8 ha på hjørnet af Bøjlevejen og Nedre 
Mosevej. Formålet med lokalplanen er, at sikre at der kan etableres et 
fodboldgolfanlæg med tilhørende servicebygning og parkeringsanlæg.
 
Da en stor del af lokalplanområdet er registreret som beskyttet naturområde efter 
Naturbeskyttelseslovens § 3, er dette område i lokalplanforslaget friholdt for 
baneanlæg og bygninger. Der er dog samtidig i lokalplanen åbnet mulighed for, at 
naturarealet på et senere tidspunkt efter konkret tilladelse kan anvendes til 
etablering af fodboldgolfbane, hvis arealet ved naturlige forandringer ændrer 
karakter, således at det ikke længere er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.
 
Da lokalplanområdet i kommuneplanen er udlagt som perspektivområde til 
boligformål, er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den 
nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. 
 
Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene efter Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og det er i denne forbindelse vurderet, at planforslagene 
ikke er omfattet af lovens krav om at der skal udarbejdes miljøvurdering. Dette 
begrundes med, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at 
blive påvirket væsentligt af planforslagene, og der skal derfor ikke gennemføres en 
miljøvurdering af planforslagene.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan SKA.F.05.11.01 og kommuneplantillæg nr. 
09.84 fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. april 2015
Indstillingen tiltrædes, idet vejadgangen skal ske fra Bøjlevejen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

Bilag
Lokalplanforslag til PMU og ØK (dok.nr.60527/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/17351
 Forvaltning: CTM
 Sbh: laen
 Besl. komp: PMU/ØU
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5. Kystsikring ved Gl. Skagen - fremme af projekt

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har på sit møde den 6. oktober 2014 besluttet at fremme 
kystsikringsprojektet ved Gl. Skagen - en afgrænsning af mulige bidragspligtige 
ejendomme på 500 m fra kystlinjen.
 
Der er efterfølgende udarbejdet et detailprojekt med udgiftsoverslag samt afholdt et 
orienteringsmøde for de berørte grundejere. Projektrapporten er vedlagt til 
orientering.
 
Borgermødet blev afholdt den 11. februar 2015. Der var frist for bemærkninger den 
23. februar 2015.
Der er indkommet bemærkninger fra forskellige grundejere i området. Vedlagte 
høringsnotat præsenterer et resumé af de enkelte bemærkninger. Der er tillige 
vedlagt et kort, som viser de ejendomme, der er kommet med bemærkninger samt 
deres indstilling til bidragsfordelingen/projektet. Der er desuden kommet 
bemærkninger i form af et ændringsforslag fra Skagen Innovation Center (SIC), 
som dog ikke er grundejer i området.
 
Center for Teknik og Miljøs indstilling til de enkelte bemærkninger fremgår også af 
høringsnotatet. 
Kommunen skal nu træffe beslutning om, hvorvidt projektet skal fremmes eller ej.
 
Såfremt Kommunen beslutter at fremme projektet skal der sendes underretning ud 
til de berørte grundejere. Underretningen skal indeholde en redegørelse 
indeholdende bl.a.:

1. Oplysning om, hvordan foranstaltningerne skal gennemføres
2. Oplysning om, af hvem foranstaltningerne vil blive udført
3. Oplysning om, hvordan udgifterne afholdes, herunder udgifterne til:

a. Sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse og 
tilsyn.

b. Drift, vedligeholdelse og andre løbende foranstaltninger.
c. Ekspropriation.
d. Finansiering.

Ad 1)
Det forventes, at de kystbeskyttelsesforanstaltninger, som fremgår af 
detailprojektet, bliver gennemført. Såfremt der i forbindelse med behandlingen af 
høringsnotatet besluttes ændringer til projektet, vil disse blive indarbejdet i 
detailprojektet.
 
Ad 2)
Der skal gennemføres et udbud omfattende realisering af projektet. Kommunen 
gennemfører udbuddet, når de nødvendige afgørelser er tilvejebragt. Selve 
realiseringen vil derefter blive gennemført af den vindende entreprenør under tilsyn 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11153
 Forvaltning: CTM
 Sbh: tist
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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fra rådgiver og kommunen.
 
Ad 3)
Udgifterne afholdes af kommunen og de berørte grundejere i henhold til den 
afgrænsning og de fordelingsprincipper, som er beskrevet i vedlagte notat 
(beskrivelse af områdeafgrænsning og bidragsfordeling). Alle udgifter til etablering 
af anlægget vil indgå i denne fordeling, herunder til forberedelse, projektering, evt. 
ekspropriationserstatning samt finansiering.
 
Ad 3b)
Den løbende vedligeholdelse og drift skal administreres af et kystbeskyttelseslag. 
Laget nedsættes efter bestemmelserne i kystbeskyttelsesloven. Processen om 
oprettelse af kystbeskyttelseslaget igangsættes når beslutningen om 
kystbeskyttelsesprojektet og bidragsfordelingen er endelig.
 
Udgifterne til vedligehold forventes at blive dækket af et årligt bidrag fra de 
omfattede ejendomme. Bidraget forventes at ligge på årligt omkring 2,5 % af den 
samlede etableringsudgift. Vedligeholdelsesudgiften vil blive fordelt mellem 
grundejerne efter samme principper som anlægsudgiften.
 
Kommunen skal i henhold til Kystbeskyttelsesloven årligt opkræve bidrag fra 
grundejerne til vedligeholdelse og drift. Opkrævningen vil ske sammen med 
ejendomsskatten.
 
Ad 3c)
Det forventes, at der indgås frivillige aftaler med de grundejere, hvor der evt. vil 
blive tale om rådighedsindskrænkelse i større eller mindre omfang. Det kan f.eks. 
være i forbindelse med selve anlægsfasen, hvor der evt. skal etableres midlertidige 
oplag eller lignende på enkelte ejendomme. 
 
Hvor der ikke kan indgås aftale forventes ekspropriation gennemført, hvis det er 
nødvendigt for gennemførelse af projektet.
 
Ad 3d)
Kommunen stiller en garanti, således at kystbeskyttelseslaget kan optage en 
byggekredit i etableringsfasen, samt et endeligt lån når anlægget er gennemført.  
 
Kystbeskyttelseslaget opkræves løbende for den ikke kommunale del af de afholdte 
udgifter.
Når anlægget er gennemført vil grundejerne blive opkrævet anlægsbidrag til at 
dække anlægsomkostningerne. I nødvendigt omfang kan kystbeskyttelseslaget 
optage et lån til midlertidig finansiering af medlemmernes anlægsbidrag. 
Medlemmerne afbetaler deres bidrag i henhold til lånebestemmelserne. Kommunen 
yder kommunal garanti for lånet, og opkræver i den forbindelse en garantiprovision 
på pt. 0,75 % p.a.
 
Den kommunale lånegaranti påvirker ikke den kommunale låneramme.
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Den kommunale andel af projektet afholdes af de frigivne anlægsmidler til 
projektet. 
 
Sagens videre forløb
Når der er truffet beslutning i kommunen om fremme af sagen, sendes 
beslutningen til de berørte grundejere bilagt klagevejledning. Tillige sendes 
ansøgning om projektet til Kystdirektoratet, som i henhold til 
Kystbeskyttelseslovens § 16 skal meddele tilladelse til anlægget. 
 
Kommunens beslutning om fremme af projektet kan påklages til Miljøministeriet 
inden for 4 uger efter meddelelsen.
 
Efter klagefristens udløb igangsættes processen om oprettelse af kystsikringslag 
samt gennemførelse af VVM-screening. Hvis sagen påklages afventes dog først 
klageafgørelsen.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at:

1. Teknisk Udvalg beslutter at følge indstillingerne i vedlagte høringsnotat.
2. Teknisk Udvalg beslutter at fremme kystbeskyttelsesprojektet som det 

fremgår af detailprojektet med de eventuelle ændringer som følger af 
beslutningen under punkt 1.

3. Teknisk Udvalg beslutter, at bidragsfordeling for kystbeskyttelsesprojektet 
skal ske i overensstemmelse med vedlagte notat om områdeafgrænsning 
og bidragsfordeling.

4. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende, at 
kommunen stiller kommunegaranti for kystsikringslagets lån og byggekredit 
til dækning af anlægsomkostningerne og at der i denne forbindelse 
opkræves garantiprovision på pt. 0,75 % p.a.

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud Kenneth Bergen

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.

Bilag
Gl Skagen Detailprojekt januar 2015.pdf (dok.nr.61561/15)
Høringsnotat.pdf (dok.nr.61563/15)
Kort med holdninger.pdf (dok.nr.61565/15)
Notat med beskrivelse af områdeafgrænsning og bidragsfordeling.pdf (dok.nr.61567/15)



Økonomiudvalget - Referat - 22. april 2015 Side 17 af 51

6. Offentliggørelse af forslag til Frederikshavn kommunes 
vandhandleplan

Sagsfremstilling
De statslige vandplaner for perioden frem til 22. december 2015 blev offentliggjort 
30. oktober 2014.
 
Center for Teknik og Miljø skal herefter på baggrund af den statslige vandplan for 
hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 2009-2015 udarbejde forslag 
til den kommunale vandhandleplan. 
 
Frederikshavn Kommune skal senest 30. april 2015 offentliggøre forslag til 
kommunens vandhandleplan. Vandhandleplanen skal i offentlig høring i mindst 8 
uger. Senest 30. oktober 2015 skal kommunens vedtagne vandhandleplan være 
offentliggjort.
 
Dette betyder i praksis, at vandhandleplanen vil være i funktion i en periode på ca. 
to måneder.
 
Byrådet godkendte tilbage i maj 2012 Frederikshavn kommunes Vandhandleplan. 
Da de statslige vandplaner i december 2012 blev erklæret ugyldige, blev den 
vedtagne vandhandleplan herefter også ugyldig. 
 
Forslag til vandhandleplanen kan ses her
 
Som i den tidligere vedtagne vandhandleplan indeholder planen udelukkende 
indsatser i forhold til vandløb og spildevand fra spredt bebyggelse.
 
I forhold til vandløbsindsatsen er der lavet revisioner i form af ændringer i indsatser 
på baggrund af ændringer i den statslige vandplan. Tidsplanen for gennemførelse 
af indsatserne i vandplanperioden er ikke længere aktuel, og er derfor fjernet fra 
planen. 
 
Frederikshavn kommune har i perioden 2012 og til nu arbejdet med opstart og 
gennemførelse af en stor del af vandløbsindsatserne for planperioden. Dette er 
muliggjort via vedtagelse af en række bekendtgørelser på området. 
 
Pt. er der søgt om forundersøgelse for alle indsatser for 1. planperiode og disse 
forundersøgelser vil være fuldført inden den 1. august 2015. 
Naturerhvervsstyrelsen har givet afslag om støtte til forundersøgelse på nogle 
indsatser med begrundelse i at disse ikke er omkostningseffektive.
 
Forundersøgelserne har vist at der teknisk kan laves faunapassage ved de 
udpegede spærringer, men at det ikke i alle tilfælde er muligt at opnå frivillig aftale 
med de berørte lodsejere. Det kan derfor ikke forventes at alle indsatser 
gennemføres.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/20752
 Forvaltning: CTM
 Sbh: kihm
 Besl. komp: PMU/ØU/BR

http://vandhandleplaner.cowi.webhouse.dk/dk/frederikshavn/om_planen/april-2015.htm
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Status for ikke-realiserede projekter vil blive afklaret med Naturstyrelsen.
 
Der er givet tilsagn om støtte til at gennemføre fjernelse af 8 spærringer og 
restaurering af 2 vandløbsstrækninger. Disse gennemføres i løbet af foråret 2015.
 
Der vil blive søgt om støtte på de resterende indsatser (ca. 35 projekter) i de 2 
ansøgningsrunder der er i 2015, og det forventes at gennemførelse kan ske i 2016.
 
I Vandplan 2009-15 er der ikke foretaget ændrede udpegninger af områder til 
forbedret rensning ved spredt bebyggelse i forhold til den tidligere udpegning i 
Regionplan 2005. Indsatsen pågår derfor uændret, og der er i øjeblikket ca. 43 
ejendomme i det åbne land som mangler at udføre forbedret spildevandsrensning. 
 
Som i den tidligere vandhandleplan er en realisering af handleplanens indsatser 
betinget af, at der opnås 100 % statslig finansiering.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at

1. forslag til den kommunale vandhandleplan videresendes til 
Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om godkendelse til 
offentliggørelse 

2. planerne offentliggøres herefter i en høringsfase i otte uger med henblik på 
endelig vedtagelse

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. april 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
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7. Forslag til tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevand 2012-2016 - Golfparken II

Sagsfremstilling
Med lokalplan FRE.F.10.37.03 ønsker Frederikshavn Kommune, at give mulighed 
for en ændret anvendelse af delområde 3 i den hidtil gældende lokalplan 
FRE.10.37.01, omhandlende det planlagte feriecenter Palm City nord for 
Frederikshavn.
 
Den nye lokalplan åbner mulighed for at øge andelen af parcelhusgrunde i 
området. I område sikres fortsat plads til en 9-hullers golfbane, en hytteby, 
lejligheder/etagebebyggelse samt en børnehave.
Endvidere ændres disponeringen i området, så boliger koncentreres i den sydlige 
del af området, mens den nordlige del af området disponeres til golfbane/rekreativt 
formål.
Den nye lokalplan medfører, at der skal udarbejdes et tillæg til Frederikshavn 
Kommunes Spildevandsplan 2012-2016.
 
Spildevandet fra området afledes via Frederikshavn Spildevand A/S´s 
kloakledninger til Frederikshavn Renseanlæg. Regn- og overfladevand afledes til 
hhv. Rønnerhavnen og Lerbækken. Udledningen til Rønnerhavnen kan holdes 
indenfor den gældende tilladelse for udledning af regn- og overfladevand. 
Udledningen af regn- og overfladevand til Lerbækken kræver en ny 
udledningstilladelse. Det er vurderet, at der kan gives tilladelse til udledningen via 
forsinkelses/bundfældningsbassin, uden at Lerbækken overbelastes med for store 
vandmængder eller indhold af forurenende stoffer. 
 
Der er foretaget en screening af planforslaget. Miljøscreeningen viser, at der ikke er 
nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive væsentlig påvirket, og 
der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 mv. udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. april 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/7844
 Forvaltning: CTM
 Sbh: bisl
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Bilag
PMU Forslag til spildevandsplantillæg nr 2 - Bolig- og golfområde nord for 
Frederikshavn.pdf (dok.nr.57094/15)
PMU Bilag 1_Oplandsskemaer.pdf (dok.nr.57097/15)
PMU Bilag 2_Udløbsskemaer.pdf (dok.nr.57098/15)
PMU Bilag 3_Hydraulisk notat Vildersbæk.pdf (dok.nr.57099/15)
PMU Bilag 4_Berørte matrikler.pdf (dok.nr.57101/15)
PMU T.01 Udsnit.pdf (dok.nr.57104/15)
PMU Miljøscreening.pdf (dok.nr.58023/15)
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8. Årsrapport / årsregnskab 2014 for Frederikshavn Havn

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Frederikshavn Havn fremsender til 
byrådets godkendelse årsrapport / årsregnskab 2014.
 
Frederikshavn Havn er med virkning fra 1. januar 2014 omdannet til kommunal 
selvstyrehavn. I denne forbindelse er Frederikshavn Havn A/S opløst.
 
Regnskabet udviser et overskud på 8.038.901 kr. Af årets overskud foreslås 
662.109 kr. henlagt til reserve og 7.376.792 kr. foreslås overført til næste år. 
Havnens egenkapital og langfristede gældsforpligtelse udgør pr. 31. december 
2014 henholdsvis194.082.814 kr. og 76.639.263 kr.
 
Havnens forretningsområder og indtjening generes af følgende kerneområder:

 Færgefart med ruter til Gøteborg, Oslo og Læsø
 Fragttrafik samt anden trafik på havnens fragt- og nordhavn
 Udlejning af arealer, bygninger og materiel 

Bestyrelsen anfører, at årsresultatet er påvirket i fald af vareafgift på gods. En stor 
del af forklaringen på afvigelsen i godsmængden kan henføres til, at havnens 
arealer i årets løb har været disponeret til igangværende anlægsprojekter, herunder 
nedbrydning af molehoveder og bygninger. Dette har medført at disponible arealer 
har været stærkt begrænset.
 
Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 
forbehold.
 
Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 6. marts 2015.
 
Ledelsens beretning og årsregnskabets nærmere specifikationer fremgår af 
regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet godkender 

1. årsrapport / årsregnskab 2014 for den kommunale selvstyrehavn 
Frederikshavn Havn. 

2. at, årets overskud disponeres som foreslået.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14326
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag
Årsrapport / årsregnskab 2014 for Frederikshavn Havn (dok.nr.60637/15)
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9. Årsrapport / årsregnskab 2014 for Skagen Havn

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn fremsender til 
byrådets godkendelse årsrapport / årsregnskab 2014.
 
Regnskabet udviser et overskud på 3.304.657 kr. Årets overskud foreslås overført 
til næste år. 
 
Havnens egenkapital og langfristede gældsforpligtelse udgør pr. 31. december 
2014 henholdsvis 223.064.161 kr. og 295.278.737 kr.
 
Havnens forretningsområder og indtjening generes primært af fiskeriaktivitet.
 
Bestyrelsen anfører, at 2014 på det fiskerimæssige område har været et år, hvor 
både industrifiskeriet og sildefiskeriet omsætningsmæssigt i forhold til Skagen 
Havn, har været i tilbagegang. Det forhold bunder særligt i, at antal af store 
landinger er stigende, hvilket i forhold til maksimal afgift på landinger, har reduceret 
omsætningen.
 
Statistik fra Fiskeridirektoratet viser, at Skagen Havn også i 2014 er Danmarks 
største fiskerihavn målt på såvel samlede mængder som værdi. Omsætningen 
direkte knyttet til landinger af fisk er igen på niveau med tidligere år.
 
I 2014 har der været udført et omfattende arbejde med havneudvidelse – etape 2. 
Samtidig er der blevet arbejdet med bunkerterminalen, der etableres i tilknytning til 
havneudvidelsen. 
 
Investeringerne i nye faciliteter følger den plan, der er lagt for arbejdets progression 
samt aftaler i forhold til optagelse af lån og byggekredit.
 
Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 
forbehold.
 
Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 23. februar 2015.
 
Ledelsens beretning og årsregnskabets nærmere specifikationer fremgår af 
regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådets godkender

1. årsrapport / årsregnskab 2014 for den kommunale selvstyrehavn Skagen 
Havn

2. at, årets overskud disponeres som foreslået.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14439
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
 

Bilag
Årsrapport / årsregnskab 2014 for Skagen Havn (dok.nr.60620/15)
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10. Strukturændringer på beredskabsområdet

Sagsfremstilling
Regeringen og KL indgik i sommeren 2014 aftale om ændringer i strukturen på 
beredskabsområdet med virkning fra 1. januar 2016. 
 
I aftalen er det forudsat, at beredskabsopgaverne samles i op til 20 
beredskabscentre.
 
Med forankring i borgmesterkredsen er en proces i gang, der peger mod etablering 
af et nordjysk beredskabscenter, der dækker alle elleve kommuner. 
 
I maj 2015 behandler samtlige kommunalbestyrelser et beslutningsforslag, der 
fastlægger de overordnede rammer for organisering, økonomi, opgavefordeling og 
overgangsperiode. 
 
Med udgangspunkt i det forberedelsesarbejde, der har været i gang siden 
sensommeren 2014, orienterer direktør Christian Roslev og beredskabschef 
Tommy Rise om processen vedrørende det forslag, der fremsendes til 
byrådsbehandling i maj, og om forventede konsekvenser for Frederikshavn 
Kommune.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Til efterretning.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14881
 Forvaltning: UE
 Sbh: CHPA
 Besl. komp: ØU
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11. Ejendomscenter status 2015

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede juni 2014 en statusredegørelse over etableringen af 
Ejendomscenteret samt forslag til modeller for styring af budget og lokaler og 
iværksættelse af etableringens sidste faser. 
 
Ved den lejlighed besluttede Økonomiudvalget at fortsætte med at følge 
Ejendomscenteret tæt, og at der et år senere skulle foretages en ny evaluering 
med inddragelse af input fra Ejendomscenterets brugere. 
 
Denne evaluering er nu under forberedelse.
 
Evalueringen 2015 vil dels følge op på de forestående tiltag, der blev beskrevet i 
2014, på iværksættelsen af de vedtagne styringsmodeller og på det seneste års 
øvrige aktiviteter. 
 
Dels vil evalueringen indeholde resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der i 
forsommeren 2015 gennemføres blandt brugere af bygninger, og tiltag, der sættes i 
værk på baggrund af undersøgelsen.
 
Spørgeskemaundersøgelsen vil få fokus på følgende emner:

 Serviceniveauet og den oplevede kvalitet
 Samarbejdet med Ejendomscenterets medarbejdere
 Arbejdsgange og fleksibilitet 
 Bygningsdrift, herunder rengøring
 Vedligeholdelse

I spørgeskemaet bliver der mulighed for at skrive bemærkninger og gode idéer. 
Spørgeskemaet udsendes til alle ledere og afdelingsledere på skoler og alle typer 
institutioner, fx på børne-, ældre-, social- og kulturområdet, samt til ledere placeret i 
rådhusene. 
 
Evalueringen 2015 bliver forelagt Økonomiudvalget i september eller oktober 2015. 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at orienteringen om forberedelse af evaluering 
2015 af Ejendomscenteret tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Til efterretning.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2503
 Forvaltning: UE
 Sbh: CHPA
 Besl. komp: ØU
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12. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om 
godkendelse af låneomlægninger i en række af boligforeningens 
afdelinger

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om godkendelse af låneomlægning i 
boligforeningens afdeling 2 – ”Højbo”, afdeling 6 – ”Koktved”, afdeling 8 – 
”Munkeparken”, afdeling 9 – ”Stjernen”, afdeling 12 – ”Hånbæk”, afdeling 16 – 
”Rønneparken”, afdeling 18 – ”Gærum”, afdeling 28 – ”Ringparken m.fl.”, afdeling 
29 – ”Rosenvænget/Solsbækvej”, afdeling 30 – ”Solsbækvej/Rosenvænget” og 
afdeling 31 ”Rosenvej/Grønnevænget”. 
 
Afdeling 2 omfatter lån stort oprindeligt på 2.100.000 kr. med restgæld på 
2.014.466 kr. og restløbetid på 27 år (4,23 % kontantlån) ønskes konverteret til nyt 
kontantlån på 2.051.000 kr. med løbetid på 26,5 år. (2,22 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 21.817 kr. 
 
Afdeling 6 omfatter lån stort oprindeligt på 1.006.000 kr. med restgæld på 964.037 
kr. og restløbetid på 27 år (4,23 % kontantlån) ønskes konverteret til nyt kontantlån 
på 995.000 kr. med løbetid på 26,5 år. (2,22 % kontantlån)  
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 9.427 kr. 
 
Afdeling 8 omfatter lån stort oprindeligt på 1.193.000 kr. med restgæld på 841.054 
kr. og restløbetid på 10,5 år (4,99 % kontantlån) ønskes konverteret til nyt flexlån 
F10 på 872.000 kr. med løbetid på 10 år. (0,86 % flexlån)  
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 9.094 kr. 
 
Afdeling 9 omfatter lån stort oprindeligt på 500.000 kr. med restgæld på 380.907 kr. 
og restløbetid på 17,75 år (5,37 % kontantlån) ønskes konverteret til nyt kontantlån 
på 423.000 kr. med løbetid på 18 år. (2,23 % kontantlån)  
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 5.808 kr. 
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 7.205.000 kr. med restgæld på 
6.465.965 kr. og restløbetid på 14,75 år (2,95 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 6.523.000 kr. med løbetid på 14,25 år. (1,65 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 37.800 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 11.645.000 kr. med restgæld på 
10.450.544 kr. og restløbetid på 14,75 år (2,96 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 10.517.000 kr. med løbetid på 14,25 år. (1,45 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 55.446 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 13.378.000 kr. med restgæld på 
12.005.786 kr. og restløbetid på 14,75 år (2,96 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 12.076.000 kr. med løbetid på 14,25 år. (1,45 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 64.193 kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14409
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 25.280.000 kr. med restgæld på 
23.829.126 kr. og restløbetid på 26,25 år (3,52 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 25.341.000 kr. med løbetid på 26 år. (2,13 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 118.293 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 7.719.000 kr. med restgæld på 
7.276.152 kr. og restløbetid på 26,25 år (3,52 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 7.773.000 kr. med løbetid på 26 år. (2,13 % kontantlån) 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 34.394 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 27.968.000 kr. med restgæld på 
26.178.097 kr. og restløbetid på 24,25 år (3,54 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 27.795.000 kr. med løbetid på 24 år. (2,18 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 118.420 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 20.991.000 kr. med restgæld på 
19.786.281 kr. og restløbetid på 26,25 år (3,52 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 21.050.000 kr. med løbetid på 26 år. (2,13 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 97.780 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 45.442.000 kr. med restgæld på 
42.686.532 kr. og restløbetid på 25,25 år (3,52 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 45.290.000 kr. med løbetid på 25 år. (2,15 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 204.548 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 5.644.000 kr. med restgæld på 
5.249.666 kr. og restløbetid på 21,75 år (3,46 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 5.537.000 kr. med løbetid på 22 år. (2,23 % kontantlån).
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 26.969 kr.
 
Afdeling 12 omfatter lån stort oprindeligt på 14.645.000 kr. med restgæld på 
13.679.201 kr. og restløbetid på 22,75 år (3,44 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 14.349.000 kr. med løbetid på 23 år. (2,21 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 76.553 kr.
 
Afdeling 16 omfatter lån stort oprindeligt på 11.200.000 kr. med restgæld på 
10.695.743 kr. og restløbetid på 27 år (4,19 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 10.760.000 kr. med løbetid på 26,5 år. (2,22 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 118.663 kr.
 
Afdeling 18 omfatter lån stort oprindeligt på 2.069.000 kr. med restgæld på 
2.079.567 kr. og restløbetid på 28 år (3,38 % kontantlån) ønskes konverteret til nyt 
kontantlån på 2.109.000 kr. med løbetid på 28 år. (2,15 % kontantlån).
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 9.246 kr.
 
Afdeling 28 omfatter lån stort oprindeligt på 800.000 kr. med restgæld på 315.546 
kr. og restløbetid på 10 år (5,0 % obligationslån) ønskes konverteret til nyt flexlån 
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F10 på 329.000 kr. med løbetid på 10 år. (0,86 % flexlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 7.637 kr.
Afdeling 29 omfatter lån stort oprindeligt på 1.800.000 kr. med restgæld på 
1.699.528 kr. og restløbetid på 27,75 år (3,53 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 1.737.000 kr. med løbetid på 27 år. (2,05 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 13.477 kr.
 
Afdeling 29 omfatter lån stort oprindeligt på 1.721.000 kr. med restgæld på 
1.478.836 kr. og restløbetid på 12,75 år (2,60 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 1.573.000 kr. med løbetid på 13 år. (1,71 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 3.443 kr.
 
Afdeling 30 omfatter lån stort oprindeligt på 1.500.000 kr. med restgæld på 
1.415.872 kr. og restløbetid på 27,75 år (3,53 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 1.453.000 kr. med løbetid på 26 år. (2,22 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 7.392 kr.
 
Afdeling 31 omfatter lån stort oprindeligt på 512.000 kr. med restgæld på 417.067 
kr. og restløbetid på 18,75 år (5,53 % kontantlån) ønskes konverteret til nyt 
kontantlån på 446.000 kr. med løbetid på 18,25 år. (1,82 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 6.171 kr.
 
Afdeling 31 omfatter lån stort oprindeligt på 1.800.000 kr. med restgæld på 
1.674.756 kr. og restløbetid på 27,25 år (3,96 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 1.712.000 kr. med løbetid på 26,50 år. (2,22 % kontantlån). 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 17.080 kr.
 
Lånekonverteringerne er frivillige og opfylder betingelserne i § 5 i By- og 
boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet 
boligbyggeri.
 
I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan udstedelse af pantebreve, 
herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der 
tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens 
godkendelse.
 
§ 5 i By- og boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i 
støttet boligbyggeri opstiller betingelser for sådanne konverteringer – bl.a. at det 
nye lån normalt skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån og 
at bruttoydelsen inklusiv bidrag skal være lavere end på det indfriede lån. 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet - i henhold til 
praksis - godkender låneomlægningen og meddeler tilladelse til udstedelse af 
pantebreve i forbindelse hermed samt vedstår eventuelle tidligere meddelte 
garantier og regarantier for de konverterede lån og efterfølgende lån. 
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Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
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13. Vedtagelse af Boligpolitik 

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 11. november 2014, at et forslag til 
boligpolitik skulle udsendes i offentlig høring forud for en behandling i 
Økonomiudvalget og byrådet. Som led i den offentlige høring ville administrationen 
gå i dialog med samarbejdspartnere med henblik på at drøfte indholdet i 
boligpolitikken. 
 
På baggrund heraf har der i slutningen af februar måned været afholdt et møde 
med de almene boligforeninger, hvor et udkast til partnerskabsaftale blev drøftet. 
Der ud over er der igangsat en dialog med lokale aktører samt Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBI) om erfaringerne med at forny og renovere 
parcelhuskvarterer i samarbejde med boligejerne. 
 
I offentlighedsfasen kom der ingen yderligere bemærkninger. 
 
Inden boligpolitikken vedtages af byrådet sendes politikken i høring i ældreråd og 
handicapråd. 

Baggrund for boligpolitik 

Baggrunden for at udarbejde en boligpolitik er, at udbuddet og kvaliteten af boliger i 
Frederikshavn Kommune har betydning for den fremtidige udvikling af kommunen. 
Et attraktivt boligmarked er med til at gøre det interessant at bosætte sig, og 
boligmarkedet har betydning for omverdenens syn på og opfattelse af kommunen. 

Behovet for at fokusere på boligmarkedet er særligt aktuelt netop nu. Mange 
virksomheder i kommunen forudser en fremtidig vækst og dermed også en 
kommende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Dette behov skal 
kommunen understøtte og udnytte bl.a. ved at gøre det attraktivt at blive boende 
eller bosætte sig i kommunen. 

For at understøtte, at kommunen kan medvirke til at skabe det rette udbud af 
tidssvarende boliger, har Center for Udvikling og Erhverv i samarbejde med Center 
for Teknik og Miljø udarbejdet en boligpolitik ” Frederikshavn Kommune – et godt 
sted at bo”. Boligpolitikken skal bidrage til at danne et grundlag for prioritering af 
indsatser og for stillingtagen til nye boligprojekter. 

Indhold i boligpolitik

Boligpolitikken sætter fokus på fire emner:

 Eksisterende boliger og boligområder - med henblik på

-       at styrke områdernes funktionelle og æstetiske kvaliteter
-       at etablere nye samarbejder der kan indgå i omdannelse af 

relevante boligområder, så det er attraktivt for ældre at blive 
boende i områderne 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11594
 Forvaltning: UE
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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 Nye boligområder – med henblik på 

-       at matche behovet hos den fremtidige arbejdskraft, så den finder 
det attraktivt at bosætte sig i kommunen

-       at styrke nye og tidssvarende måder for fællesskab og bevægelse 
i boligområderne

 Almene boliger – med henblik på

-       at kunne tilbyde både moderne, bynære og tidssvarende 
lejeboliger samt billige lejeboliger, der gør det muligt for alle 
uanset indkomst at leje en bolig

-       at indgå et partnerskab imellem kommunen og de lokale 
boligforeninger for at gøre det almene boligmarked attraktivt og 
fleksibelt og for at indgå tættere samarbejde om at prioritere 
renoveringer, nedlæggelse og nyopførelse af almene boliger       

 De mindre bysamfund – med henblik på

-       at imødekomme boligbehovet primært i de eksisterende 
boligområder 

-       at samarbejde med grundejere og borgere om at skabe rammer 
for fornyelse og ombygning af boligerne, så der kan skabes ny 
værdi for byerne

 
Boligpolitikken ” Frederikshavn Kommune – et godt sted at bo” er vedhæftet som 
bilag.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler at 
Økonomiudvalget og byrådet godkender boligpolitikken ”Frederikshavn Kommune – 
et godt sted at bo”.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Udvalget vil i den fremtidige planlægning af nye boligområder lægge vægt på 
klimasikring i form af kotehøjder mv.
 
Afbud: Frode Thule Jensen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
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Handicaprådet udtrykker bekymring over, at der ikke af boligpolitikken fremgår, 
hvorledes man gennemfører de politiske mål om ”Længst muligt i eget liv”, ”Længst 
muligti eget hjem” og ”Dem der kan selv, skal selv”.
Baggrunden for bekymringen er, at det ikke fremgår, at der ved renoveringer, 
byfornyelser og nybygninger af etageboliger gives adgang for alle.
 
Handicaprådet anbefaler, at ovennævnte sager - allerede inden ”skema 1” politisk 
behandles - sendes til Tilgængelighedsudvalget for rådgivning før byggestart.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.
 
Beslutning Ældrerådet den 30. marts 2015
Ældrerådets høringssvar:
ÆR ser frem til, at de mange positive tanker og idéer fra politikken bliver til 
konkrete tiltag.
 
Vedr. Nye boligområder og almene boliger: ÆR finder det vigtigt, at man som 
ældre kan bevare sin selvstændighed og fortsat har mulighed for frit at kunne 
vælge mellem flere boligtyper. ÆR anbefaler derfor, at man fremover bygger 
almenboliger, der er tilgængelige for både unge og ældre, og som kan lejes på lige 
fod af alle. Dette vil medføre, at der på sigt udelukkende skal ske en visitering ved 
behov for en plejebolig. 
 
Vedr. Uddannelsessteder: ÆR finder det uhensigtsmæssigt, at der fremhæves 
specifikke uddannelsessteder frem for andre i politikken.
 
Supplerende sagsfremstilling
Siden Boligpolitikken blev behandlet i Økonomiudvalget den 18.marts 2015 har 
politikken været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. 
 
De to råds bemærkninger giver anledning til følgende vurdering fra 
administrationen:
 
Der er forståelse for Handicaprådets bemærkninger om gennemførelse af de 
politiske mål om ”Længst muligt i eget liv”, ”Længst muligt i eget hjem” og ”Dem der 
kan selv, skal selv”. Det vurderes imidlertid, at de krav og administrative 
procedurer, der skal sikre tilgængelighed for alle i stedet bør indarbejdes i mere 
konkrete planer som f.eks. lokalplaner eller håndteres i forbindelse med konkrete 
byggesager. 
 
Desuden har Tilgængelighedsudvalget løbende opmærksomhed på behovet i 
forbindelse med udvalgets behandling af konkrete planer og byggesager.
 
I forhold til ældrerådets ønsker til de almene boliger kan det bemærkes, at 
boligforeningerne allerede har opmærksomhed på at bygge tilgængelighedsboliger, 
som tager højde for ændrede behov og ønsker til at blive boende i boligen længst 
muligt. 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
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Anbefales med bemærkning om, at mulighederne for flexboliger i landdistrikterne 
skrives ind i den endelige udgave af boligpolitikken.

Bilag
Boligpolitik marts 2015 endelig web.pdf (dok.nr.30879/15)
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14. Årsregnskab 2014 for Strandby Varmeværk a.m.b.a.

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Strandby Varmeværk a.m.b.a. fremsender til orientering selskabets 
årsregnskab 2014.
 
Regnskabsresultatet udviser et overskud på 2.430.729 kr. ud af en nettoomsætning 
på 17.767.996 kr.
 
Af årets overskud overføres 1.625.543 kr. til indregning i prisen fra tidligere år og 
805.186 kr. til indregning i kommende års priser. 
 
Selskabets anlægsaktiver udgør 27.316.149 kr. og omsætningsaktiver 4.311.350 
kr. - ialt 31.646.054 kr.
 
Gældsforpligtelser udgør 30.770.890 kr. Egenkapitalen er herefter 875.164 kr.
 
Selskabets aktiviteter er levering af fjernvarme til værkets forbrugere samt levering 
af el til Energinet.
 
I henhold til Lov om varmeforsyning, kan der i varmeprisen indregnes alle 
nødvendige omkostninger samt en forretning af indskudskapitalen. 
Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller underdækning altid 
udgøre 0 kr. Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen. 
Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og 
de fakturerede indtægter. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i 
balancen enten som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det 
efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen.
 
Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 
forbehold.
 
Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen den 9. februar 2015.
 
Frederikshavn Kommune har ydet garanti for varmeværkets lån i KommuneKredit.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager årsregnskabet til 
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Til efterretning.

Bilag
Årsregnskab 2014 (dok.nr.65760/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14650
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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15. Budget 2015/2016 for Frederikshavn Kollegium

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Den selvejende Ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium 
fremsender til byrådets godkendelse som tilsynsmyndighed kollegiets budget 
2015/2016 og 10-årig vedligeholdelsesplan.
 
Kollegiet arbejder med 4-årige budgetter, så budgetmaterialet består af budget 
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 og 2017-2018.
 
Frederikshavn Kollegium har 256 lejligheder.
 
Budgettet balancerer og der regnes med uændret husleje.
 
Der er i budgettet indregnet en lejeledighed på 11 %.
 
Budgettets henlæggelsesbeløb ligger indenfor de lovbestemte minimumsbeløb.
 
Kollegiet har i de senere år gennemført drastiske rationaliseringer og frasolgt 
kollegiebygningen Hånbækvej 46, Frederikshavn, indeholdende 46 lejligheder.
 
Tidligere års oparbejdede underskud blev i 2014 ekstraordinært nedbragt ved 
frasalget af kollegieblok og overskud i regnskabsåret 2013/14. Det herefter 
akkumulerede underskud budgetteres nedbragt med 466.656 kr. i 2014/15, 
348.058 kr. i 2015/16, 359.918 kr. i 2016/17 og med 322.642 kr. i 2017/18. 
 
Kollegiet har opsagt sin kassekredit, idet man ikke mere har brug for eksterne 
kreditfaciliteter til kollegiets drift.
 
Der er medsendt en 10-årig vedligeholdelsesplan.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender budget 2015-2016 for 
Frederikshavn Kollegium og 10-årige vedligeholdelsesplan.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
 

Bilag
Bilag til vedligeholdelsesplan 2014-2025 (dok.nr.60939/15)
10-årig vedligeholdelsesplan (dok.nr.60937/15)
Frederikshavn Kollegium - budget 2014-2018 (dok.nr.60935/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14005
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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16. Partnerskabsaftale mellem Frederikshavn Kommune og de 
almene boligforeninger

Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i kommunens forslag til boligpolitik har kommunen taget initiativ 
til at indgå en partnerskabsaftale mellem Frederikshavn Kommune og de almene 
boligforeninger. 
 
Formålet med partnerskabsaftalen er blandt andet, at vi som kommune kan tilbyde 
moderne arkitektoniske og funktionelle lejeboliger med bynær placering. Det er de 
boliger, som kan være med til at tiltrække, appellere til og fastholde kompetent 
arbejdskraft. 
 
Der er samtidig behov for en tilpasning af den almene boligmasse.
 
Partnerskabsaftalen skal være med til at skabe en mere kraftfuld indsats for at 
tilpasse og gøre det almene boligmarked attraktivt og fleksibelt i forhold til den 
eksisterende og fremtidige efterspørgsel efter en moderne lejebolig. 
 
Baggrunden for aftalen skal ses i lyset af, at kommunen helt konkret står overfor 2 
store havneudvidelser i Frederikshavn og i Skagen, og det vil skabe et betydeligt 
antal flere arbejdspladser bare i den maritime sektor. Udvidelserne vil også få stor 
afsmitning på kommunens øvrige vækstspor, som er energi, turisme og fødevarer. 
Her vil der også være brug for yderligere arbejdskraft på sigt. 
 
Der er derfor behov for at fokusere på boligmarkedet netop nu. Udbuddet og 
kvaliteten af boliger i Frederikshavn kommune har stor betydning for kommunens 
udvikling og muligheder for at tiltrække den arbejdskraft, virksomhederne har behov 
for.  Vækst i bosætning er således ikke et mål i sig selv, men en væsentlig 
forudsætning for dynamik og velfærd.
 
Et attraktivt boligmarked er med til at gøre det interessant at bosætte sig, og 
boligmarkedet har stor betydning for omverdenens syn på og opfattelse af 
kommunen.
 
Med indgåelse af aftalen vil parterne bl.a. have fokus på:

 At skabe større sammenhæng og udnytte mulighederne for at tænke nye 
boligprojekter ind i en større helhed

 At understøtte mulighederne for øget udbud af boliger i de centrale dele af 
byerne, og dermed være med til at underbygge livet og pulsen i byerne

 At minimere antallet af tomgangsboliger, der resulterer i lejetab
 Hvor og hvordan det giver størst effekt at re�novere og nedlægge og/eller 

sammenlægge boliger, og hvor der er behov for at opføre nyt
 At skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af lejeboliger i 

forhold til fastholdelse og tiltrækning af nye borgere

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14805
 Forvaltning: UE
 Sbh: BEJO
 Besl. komp: ØU/BR
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 At skabe velfungerende og robuste boligområder ved bl.a. at have fokus på 
beboersammensætningen

Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender 
partnerskabssaftalen mellem Frederikshavn Kommune og de almene 
boligforeninger og sender aftalen til underskrift hos de respektive boligforeninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.

Bilag
Partnerskabsaftale (dok.nr.64648/15)
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17. Anmodning fra Boligforeningen Vesterport om, at 
Frederikshavn Byråd overfor Landsbyggefonden anbefaler 
fritagelse for indbetaling til den lokale dispositionsfond for 
boligforeningens afdeling 7

Sagsfremstilling
Anmodning fra Boligforeningen Vesterport om, at Frederikshavn kommune overfor 
Landsbyggefonden anbefaler fritagelse for indbetaling til den lokale 
dispositionsfond for boligforeningens afdeling 7 ”Danmarksgade, Rådhusstræde og 
Søgade”.
 
Afdelingen består af 86 lejligheder og man har i perioden 2011 – 2014 konstant haft 
2-3 lejligheder i tomgang. Dette har medført, at boligforeningens dispositionsfond 
årligt har måttet dække huslejetab på 200.000 kr.
 
Det er i særdeleshed lejlighederne i Danmarksgade, der giver anledning til 
problemer. Boligforeningen vurderer, at problemerne skyldes, at huslejen er for høj 
til lejlighedernes faktiske brugsværdi.
 
Afdelingens lejligheder er for tiden fuld udlejet. 8 lejligheder anvendes til 
genhusning i forbindelse med renoveringer i andre afdelinger. Boligforeningen 
frygter, at der opstår endnu større huslejetab, når de genhusede beboere flytter 
tilbage.
 
Udlejningsproblemerne og huslejens størrelse har betydet, at man over en længere 
periode ikke har øget henlæggelserne i det omfang, der har været påkrævet. 
Afdelingens driftsunderskud i 2014 var på 326.000 kr. Det opsamlede 
driftsunderskud var ultimo 2014 på i alt 544.000 kr., der budgetmæssigt afvikles i 
henhold til gældende regler.
 
Boligforeningen vurderer, at de årlige henlæggelser bør øges med 200.000 kr.
 
For at øge brugsværdien ønsker man at opsætte altaner i afdelingens 30 
lejligheder i Danmarksgade. Pris i alt ca. 2.500.000 kr. Ved optagelse af 30-årigt 
kreditforeningslån vil dette medføre en årlig ydelse på 130.000 kr.
 
Afdelingen står således med et finansieringsbehov på i alt 330.000 kr. 
 
Afdelingen indbetaler pligtmæssigt 451.000 kr. årligt til Boligforeningen Vesterports 
dispositionsfond.
 
Såfremt der kan opnås fritagelse for indbetaling til den lokale dispositionsfond, vil 
man kunne sanere afdelingens økonomi og skabe øget brugsværdi. Det resterende 
beløb på ca. 121.000 kr. påregnes anvendt til afvikling af akkumuleret underskud.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14416
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Boligforeningen Vesterports organisationsbestyrelse har tiltrådt forslaget i møde 
den 2. februar 2015. Forslaget er efterfølgende tiltrådt på et ekstraordinært 
afdelingsmøde i afdeling 7 den 23. marts 2015. 
 
Boligforeningen Vesterport anmoder Frederikshavn Byråd om at anbefale overfor 
Landsbyggefonden, at boligforeningens afdeling 7 fritages for den pligtmæssige 
indbetaling af 451.000 kr. til den lokale dispositionsfond. 
 
I Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bekendtgørelse om drift af almene 
boliger er det i § 45 anført.
”Ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til 
finansiering af anskaffelsessummen i almene boliger, jf. § 46, nedsættes lejen ikke, 
jf. dog stk. 2, og likvide midler, der fremkommer som følge heraf, overføres for 
almene boligafdelinger kontant til dispositionsfonden og for almene ældreboliger, 
ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region, og selvejende almene 
ungdomsboliger, til henlæggelseskontoen.
 
Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen med 
Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen 
nedsættes, og overførsel efter stk. 1 kan tilsvarende helt eller delvis undlades for 
den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens 
landsdispositionsfond, nybyggerifond eller til staten.”

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet – af hensyn til 
afdelingens økonomiske situation – overfor Landsbyggefonden anbefaler fritagelse 
for indbetaling til den lokale dispositionsfond som ansøgt – maximalt gældende for 
lånets løbetid.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
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18. Ansøgning fra Boligforeningen Nordlys om godkendelse af 
låneomlægning i boligforeningens afdeling 4

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Boligforeningen Nordlys om godkendelse af låneomlægning i 
boligforeningens afdeling 4 – Trindelvej 8-18, Skagen
 
Låneomlægningen omfatter lån stort oprindeligt på 1.500.000 kr. med restgæld på 
827.000 kr. og restløbetid på 14 år (5 % obligationslån) ønskes konverteret til nyt 
kontantlån på 798.000 kr. med løbetid på 14 år. (1.4568 % kontantlån) . 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 16.880 kr. 
 
Lånekonverteringerne er frivillige og opfylder betingelserne i § 5 i By- og 
boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet 
boligbyggeri.
 
I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan udstedelse af pantebreve, 
herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der 
tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens 
godkendelse.
 
§ 5 i By- og boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i 
støttet boligbyggeri opstiller betingelser for sådanne konverteringer – bl.a. at det 
nye lån normalt skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån og 
at bruttoydelsen inklusiv bidrag skal være lavere end på det indfriede lån. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet - i henhold til 
praksis - godkender låneomlægningen og meddeler tilladelse til udstedelse af 
pantebreve i forbindelse hermed samt vedstår eventuelle tidligere meddelte 
garantier og regarantier for de konverterede lån og efterfølgende lån. 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Anbefales.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14915
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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19. Privatskolen i Frederikshavn - omlægning af lån

Sagsfremstilling
Privatskolen i Frederikshavn fremsender anmodning om forhåndsgodkendelse i 
forbindelse med planer om at omlægge det nuværende kreditforeningslån til et nyt 
lån med en lavere rente.
 
Det nuværende lån er på opr. 11.844.000 kr. – og optaget til rente på 3,1372 % i 
2013. Restgælden udgør nu 11.206.951 kr.
 
I forbindelse med omlægningen forlænges løbetiden med 2 år og 10 måneder, 
således at løbetiden herefter er 30 år. Løbetidsforlængelsen er minimal, og af 
praktiske hensyn har man valgt den nærmeste normale løbetid for realkreditlån.
 
Frederikshavn Kommune har et pantebrev i ejendommen Peter Wessels Vej 1, 
9900 Frederikshavn på 300.000 kr. – med prioritet næst efter kreditforeningslånet. 
Denne placering vil pantebrevet ligeledes have efter låneomlægningen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at ansøgningen imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Godkendt.
 

Bilag
Forhåndsgodkendelse om rykning af lån (dok.nr.59293/15)
Svar vedr. forhåndsgodkendelse af rykning af lån (dok.nr.65276/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14339
 Forvaltning: CØP
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU
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20. Ansøgning fra Frederikshavn Golfklub om sponsoraftale for 
sæsonen 2015

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Golf Klub om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 
2015.
 
Frederikshavn Golf Klubs elitesatsning omfatter ungdomsspillere. 6 af klubbens 
unge spillere har i sæsonen 2014 opnået flotte resultater i eliteturneringer i ind- og 
udland. I den kommende sæson vil 11 elever fra Sportscollege deltage i klubbens 
elite-træning.  
 
I juli afholder Frederikshavn Golf Klub en stor turnering med deltagelse af de 70 
bedste junior og ynglinge spillere i Norden. I juni afholder klubben en PRO/AM med 
deltagelse af 22 virksomheder og i oktober afholder klubben en juniorlandskamp 
mod Norge.  
 
Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2015 på 25.000 
kr.
 
Som modydelse tilbydes opsættelse af et sponsorskilt på banens hul 17 og på elite-
væggen i klubhuset. 
 
Frederikshavn Kommune har i 2014 ydet klubben sponsorstøtte med 25.000 kr.  
 
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 
Økonomiudvalget. 
 
Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for 
kommunen.
 
Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i 
niveau og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, 
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i 
omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.
 
Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 
bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 
sponsorstøtte.
 
Der er i 2015 budgetmæssigt afsat 544.240 kr. til sponsorater på 
eliteidrætsområdet. Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 125.000 
kr. Budgetbeløbene er reducerede forhold til 2014, besluttet den 18/6 2014 i 
forbindelse med fremlæggelse af Økonomiudvalgets forslag til budget 2015 for eget 
område

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14622
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte 
budgetbeløb – at der indgås en sponsoraftale på 20.000 kr. med Frederikshavn 
Golfklub med modydelser som tilbudt. 
 
Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2015 optagne beløb til sponsoraftaler på 
eliteidrætsområdet.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Godkendt.
 



Økonomiudvalget - Referat - 22. april 2015 Side 45 af 51

21. Ansøgning fra Elite Nord Frederikshavn om sponsoraftale 
for sæsonen 2015/2016

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Elite Nord Frederikshavn om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 
2015-2016 for ishockeyholdet Frederikshavn White Hawks.
 
Frederikshavn White Hawks spiller i Ishockey-Ligaen under Dansk Idræts-Forbund 
- landets bedste række. I den afsluttede sæson 2014-2015 blev holdet nr. 3 i 
slutspillet om det danske mesterskab.
 
Frederikshavn White Hawks får i forbindelse med kampe omfattende omtale i de 
lokale medier TV2-Nord, DR-Nordjylland, Nordjyske Medier og Kanal 
Frederikshavn.  
 
Selskabet ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2015-2016 på 
250.000 kr.
 
Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragter og strømper. Der vil 
endvidere være bandereklame i hallen. Frederikshavn Kommune vil herudover 
blive profileret i kampannoncer og kampprogrammer samt på hjemmesiden.
 
Frederikshavn Kommune har i 2014 indgået sponsoraftale med 250.000 kr. for 
sæsonen 2014/2015. 
 
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 
Økonomiudvalget. Sponsorstøtte gives med baggrund i den 
markedsføringsmæssige værdi for kommunen.
 
Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i 
niveau og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, 
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i 
omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.
 
Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 
bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 
sponsorstøtte.
 
Der er i 2015 budgetmæssigt afsat 544.240 til sponsorering på eliteidrætsområdet. 
Budgettet indeholder endvidere en pulje til eliteidræt på 125.000 kr. 
Budgetbeløbene er reducerede i forhold til 2014, besluttet den 18. juni 2014 i 
forbindelse med fremlæggelse af Økonomiudvalgets forslag til budget 2015 for eget 
område.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14941
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller – med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte 
budgetbeløb – at der for sæsonen 2014-2015 indgås en sponsoraftale på 200.000 
kr. med Elite Nord vedrørende Frederikshavn White Hawks med modydelser som 
tilbudt.
 
Udgiften kan afholdes af det i budget 2015 optagne beløb til sponsoraftaler på 
eliteidrætsområdet.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Godkendt.
 

Bilag
Eliteidræt 2015 - forslag til fordeling af støtte  (dok.nr.65430/15)
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22. Ansøgning fra Vendsyssel Elite Badminton om 
sponsoraftale for sæsonen 2015/2016

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Vendsyssel Elite Badminton om indgåelse af sponsoraftale for 
sæsonen 2015-2016.
 
Vendsyssel Elite Badminton, der er et holdfælleskab mellem Frederikshavn 
Badminton Klub og Skagen Badminton Klub, spiller på 10. år i Badminton-ligaen 
under Dansk Idræts Forbund - landets bedste række. 
 
Klubben anfører, at man har skabt et attraktivt træningsmiljø, som tiltrækker 
talentfulde spillere fra andre byer i Jylland.  
 
Som Nordjyllands eneste ligahold får holdet omfattende omtale i de lokale medier 
TV2-Nord, DR-Nordjylland, Nordjyske Medier og Kanal Frederikshavn. TV3 Sport 
1, (landsdækkende) sender flittigt fra badmintonligaen, ligesom der ofte er artikler 
og klip på Badminton Danmarks websider. 
 
Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2015-2016 på 
200.000 kr.
 
Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragterne og der vil være 
bandereklame i Arene Nord og Skagen Sportscenter under kampe. Frederikshavn 
Kommune profileres endvidere på VEB’s hjemmeside, i kampprogrammer og i 
kampannoncer.
 
Frederikshavn Kommune har i 2014 ydet klubben sponsorstøtte med 200.000 kr. 
for sæsonen 2014/2015. 
 
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 
Økonomiudvalget. 
 
Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for 
kommunen.
 
Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i 
niveau og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, 
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander m.v., men også med baggrund i 
omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.
 
Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 
bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 
sponsorstøtte.
 
Der er i 2015 budgetmæssigt afsat 544.240 kr. til sponsorater på 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14622
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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eliteidrætsområdet. Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 125.000 
kr. Budgetbeløbene er reducerede forhold til 2014, besluttet den 18/6 2014 i 
forbindelse med fremlæggelse af Økonomiudvalgets forslag til budget 2015 for eget 
område.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte 
budgetbeløb – at der indgås en sponsoraftale på 175.000 kr. med Vendsyssel Elite 
Badminton med modydelser som tilbudt. 
 
Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2015 optagne beløb til sponsoraftaler på 
eliteidrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2015
Godkendt.
 

Bilag
Eliteidræt 2015 - forslag til fordeling af sponsorstøtte  (dok.nr.61976/15)



Økonomiudvalget - Referat - 22. april 2015 Side 49 af 51

23. Rykning af lån til betaling af ejendomsskatter i forbindelse 
med omlægning af realkreditlån

 Lukket sag

 Sagsnr: 15/9431
 Forvaltning: CØP
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU
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24. Forespørgsel om køb af areal på Sæby Havn  Lukket sag

 Sagsnr: 15/14324
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Birgit S. Hansen

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Ida Skov

  

    

Lars Møller

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  

    

Jens Ole Jensen

  



Bilag: 2.1. Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 22. april 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 218875/14
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Frederikshavn Kommune 

Økonomiudvalget 
 

Generelle bemærkninger 
regnskab 2014 

 
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015  
Dok. 218875-14 
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"-" = overskud

"+" = underskud

i 1.000 kr.

Drift

Center Forbrug 2014

Korrigeret 

budget

Resultat før 

bankbog Bankbog *) Årets resultat

Overførsler 

2014

Center for Økonomi og Personale -

Økonomiafdelingen 44.148 40.066 4.082 -568 3.514 -481

Center for Økonomi og Personale -

HR Løn & Personale 62.033 65.242 -3.209 -2.717 -5.926 -898

IT, Digitalisering og 

Velfærdsteknologi 74.359 75.930 -1.571 -967 -2.538 -489

Center for Social- og Sundhedsm. 20.037 21.543 -1.506 -1.102 -2.608 -717

Center for Sundhed og Pleje 2.260 2.432 -172 -95 -267 -330

Center for Handicap og Psykiatri 5.199 5.299 -99 -230 -329 -330

Center for Teknik og Miljø 27.112 25.107 2.004 -209 1.795 795

Center for Park og Vej 1.802 1.807 -5 0 -5 -5

Center for Arbejdsmarked 42.023 42.405 -382 -721 -1.103 -803

Ejendomscenteret 70.365 69.294 1.071 2.450 3.521 0

Direktør Christian Roslev 610 875 -265 212 -53 -53

Udvikling og Erhverv 25.580 26.969 -1.389 173 -1.216 -774

Center for Kultur og Fritid, Center 

for Dag- og Fritidstilbud samt 4.195 4.835 -640 -556 -1.196 -1.096

Center for Skole

Ledelsessekretariatet 27.117 26.250 867 -118 749 -578

Center for Unge 15.974 13.005 2.969 1.100 4.069 3.769

Center for Familie 18.544 18.802 -258 1.578 1.320 1.320

Økonomiudvalg drift i alt 441.358 439.861 1.497 -1.768 -271 -670

Puljer til Tværgående formål 0 272 -272 0 -272 0

Økonomiudvalg drift inkl. Puljer til 

Tværgående Formål i alt 441.358 440.133 1.225 -1.768 -543 -670

*) bankbogen udgør de over-/underskud som ikke er frigivet eller udlignet i løbet af regnskab 2014 samt 1,0 
mio. kr. vedrørende båndlagte midler. 
 

 

Anlæg Forbrug 2014

Korrigeret 

budget

Årets 

resultat

Anlæg 55.391 98.703 -43.312

Anlæg i alt 55.391 98.703 -43.312
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Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for 
Økonomiudvalgets fag- og fællescentre. 

 
 
 

1. Indledning 
2. Direktørens vurdering af regnskab 2014 
3. Teknisk regnskabsforklaring 
4. Økonomiudvalgets overførselsadgang 

 
 
1. Indledning 
 
For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse vedrørende over-/underskud, jf. 
bilag om overførsler på driftsområdet, samt en specificeret årsberetning.  
 
Årsberetningerne omfatter:  
 

 Kort præsentation af området  

 Orientering om regnskabsresultatet  

 Gennemgang af opnåede resultater i 2014 
 
Da der er tale om mange og meget forskellige omkostningssteder/indsatsområder henvises til de enkelte 
årsberetninger, som kan læses i kapitlerne om årsberetninger. 
 
 
2. Direktørens vurdering af Økonomiudvalgets regnskab for 2014 
 
Der er udarbejdet en specificeret årsberetning for hver af økonomiudvalgets centre og afdelinger samt en 
sammenfatning med en opsummering af de økonomiske resultater. Direktørens vurdering af regnskabet skal 
ses som et supplement til det øvrige materiale. 
 
Året 2014 bar stort præg af forandringer. Udover arbejdet med omstilling og nyorganisering blev der 
etableret nye besparelser og effektiviseringsgevinster. Disse nye tiltag har gjort, at opgaver og funktioner 
skulle løses på en ny og bedre måde. Årets resultat har med dette påvist, at centrene har tilpasset drift og 
særskilt anlæg i forhold til ændrede budgetter.  
 
Der blev i 2014 lagt meget arbejde i at sikre en god og pålidelig budgetopfølgning. Dette arbejde har 
udmøntet sig i to budgetopfølgninger, hvor den seneste pr. 31. august 2014 viste et forventet overskud på 
1,8 mio. kr. Det endelige resultat blev et overskud på 0,3 mio. kr. Det positive overskud kan tilskrives den 
store fokus centrene har haft på at overholde budgetterne. 
 
Økonomiudvalgets driftsregnskab viser, i forhold til det korrigerede budget, et overskud på 0,3 mio. kr. 
På området for tværgående puljer viser der korrigerede budget et overskud på 0,3 mio. kr. 
Økonomiudvalgets driftsregnskab og regnskabet for de tværgående puljer kommer således ud med et 
overskud på 0,5 mio. kr. 
 
Regnskabet viser, at den økonomiske styring af drifts- og anlægsbevillingerne fra 2013 og 2012 er fortsat i 
2014 trods akkumulerede effektiviseringskrav og besparelser, og at den store fokus på at opnå de 
budgetterede besparelser har givet resultater.  
 
Anlægsområdet har et korrigeret budget på 98,7 mio. kr. Regnskab 2014 viser et forbrug på 55,4 mio. kr. 
Dermed kan opgøres et overskud på 43,3 mio. kr. 
 
 
3. Teknisk regnskabsforklaring 
 

Oprindeligt 
budget 

Korrigeret budget  Forventet 
regnskab pr. 
31/8-2014 

Faktisk regnskab 

539,5 441,6 439,3 441,3 
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Regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget 2014 
 
Økonomiudvalgets oprindelige budget blev i regnskabsår 2014 tilrettet med tillægsbevillinger og øvrige 
omplaceringer fra andre udvalg.  
 
Følgende tabelopstilling viser udviklingen i det korrigerede budget 2014 i forhold til oprindelig budget 2014. 
Det skal oplyses, at særskilt bevilling omkring Puljer til tværgående formål ikke er medtaget i opstillingen.  
 

  Mio. kr. 

Oprindelig ramme 539,5 

Gennemgang af samtlige kontrakter -2,0 

Intern finansiering -0,1 

Mindreindtægter nedrivning Boensgade 10 0,1 

Borgerservice – flytning fra ØU til KFU -104,7 

Flytning af Ungeenheden 0,6 

Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn -0,4 

Udmøntning – Mere tid til kerneydelsen -2,6 

Udmøntning – Afbureaukratiseringspuljen -1,5 

Udmøntning – Økonomiudvalgets reduktionspulje -1,4 

Nulstilling af puljer vedr. udmøntning af reduktioner 6,7 

Salg af Caspersvej, bortfald af lejeindtægt 0,1 

Regnskab 2013 – ØKD 0,8 

Flytning af PAU-elever til BUU -2,6 

Omplacering vedr. personer i HovedMed -0,1 

Budgetopfølgning pr. 30.04.14 0,6 

BYR 27.08.14 – Bevillingsmæssige ændringer 2,6 

BYR 29.10.14 – Budgetopfølgning pr. 31.08.14 6,1 

 
Økonomiudvalgets korrigerede budget 441,6 

 
 

Driftsudgifterne inkl. bankbøgerne i korrigeret budget 2014 udgør  441,6 mio. kr. 
Regnskabsresultatet for 2014 udgør    441,3 mio. kr.  
Overskud ift. korrigeret budget 2014         0,3 mio. kr.  
 

 
Driftsoverskuddet kan forklares ud fra flere årsager. Af væsentlige årsager kan nævnes: 

- Barselspuljen    -2,4 mio. kr.  
- Udskiftning af pc’ere    -1,5 mio. kr. 
- Fælles funktioner – Økonomiafdelingen  -1,3 mio. kr.  
- Båndlagte midler    -1,0 mio. kr. 
- Administrative elever   -0,8 mio. kr.  
- Økonomisk decentralisering   -0,8 mio. kr. 
- Investeringspuljen    -0,7 mio. kr.  
- Pulje for kommunale fleks- og skånejobs  -0,5 mio. kr.  
- Diplomlederuddannelse     0,5 mio. kr. 
- Forsikring      1,2 mio. kr.  
- Tjenestemandspensioner     1,0 mio. kr. 
- Gebyrer for byggesager     1,0 mio. kr.  
- Omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur   1,5 mio. kr.  
- Adm. reduktioner – En kommune – et rådhus    5,3 mio. kr.  
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Regnskabsresultatet i forhold til oprindelig budget 2014 
 

Driftsudgifterne i oprindelig budget 2014 udgør   539,5 mio. kr. 
Regnskabsresultatet for 2014 udgør    441,3 mio. kr.  
Et mindreforbrug i forhold til oprindelig budget 2014     98,2 mio. kr.  

 
Ændringerne i forhold til det oprindelige budget kan primært forklares ved flytning af Borgerservice fra 
Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget på i alt 104,7 mio. kr. Derudover er budgettet omfattet af 
øvrige ændringer, således det korrigerede budget udgør 441,6 mio. kr. Ændringerne udgør samlet -97,9 mio. 
kr. mellem oprindelig og korrigeret budget.  
 
 
Regnskabsresultatet i forhold til det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2014 
 
Ved den seneste budgetopfølgning pr. 31. august 2014 var forventningen, at regnskab 2014 ville ende med 
et overskud på 1,8 mio. kr. Resultatet blev et overskud på 0,3 mio. kr. og dermed 1,5 mio. kr. dårligere end 
forventningen pr. 31. august 2014.  
 
Nedenfor opridses væsentlige forklaringer på et ændret driftsresultat end forventningen pr. 31. august 2014.  
 
Økonomiafdelingen på -0,5 mio. kr.  
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi på -1,5 mio. kr.  
Center for Unge på -1,8 mio. kr.  
Center for Social- og Sundhedsmyndighed, Center for Handicap og Psykiatri samt Center for Sundhed og 
Ældre på 0,4 mio. kr.  
Center for Teknik og Miljø på 0,5 mio. kr.  
Ejendomscenteret på 1,4 mio. kr.  
 
På anlægsområdet var forventningen, at regnskab 2014 ville ende med et overskud på 72,9 mio. kr. 
Resultatet blev et overskud på 43,3 mio. kr. og dermed 29,6 mio. kr. dårligere end forventningen pr. 31. 
august 2014. Dog er budgettet nedreguleret med 17,3 mio. kr. i forhold til tilpasningen af rådighedsbeløbet 
vedr. multihallen v/Arena Nord.  
 
 
Puljer til tværgående formål 
 
I regnskabsår 2010 blev det besluttet, at opdele økonomiudvalgets budget i 2 bevillinger; En bevilling til 
Økonomiudvalgets egen drift og en bevilling til de områder, der vedrører alle udvalg. Denne bevilling 
benævnes ”Puljer til tværgående formål”.  
 
Følgende tabelopstilling viser udviklingen i det korrigerede budget 2014 i forhold til oprindelig budget 2014. 
 

  Mio. kr. 

Oprindelig ramme -18,2 

Pulje vedr. love og cirkulærer  0,1 

Mere tid til kerneydelsen 7,1 

Efteruddannelse af lærere & pædagoger -0,7 

Afbureaukratiseringspuljen 10,0 

Gennemgang af samtlige kontrakter 2,0 

Puljer til tværgående formål, korrigeret budget 0,3 

 
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2014 viste et forventet regnskab på nul kr. og dermed et uforandret 
regnskabsresultat i forhold til forventningen.   
 
 
4. Økonomiudvalgets overførselsadgang 

Overskuddet fra Økonomiudvalgets drift ekskl. Puljer til tværgående formål udgør 0,3 mio. kr. hvoraf et 

overskud på 0,7 mio. kr. indstilles overført til budgetår 2015. Nedenstående områder er ikke omfattet af 

overførselsadgangen i henhold til regelsættet for Økonomisk Decentralisering.  
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Puljer til tværgående formål udgør et overskud på 0,3 mio. kr. Der indstilles nul kroner overført til budgetår 

2015. Samlet indstilles overført 0,7 mio. kr. i overskud til budget 2015, såfremt nedenstående områder 

udenfor overførselsadgangen efterlades i regnskabsår 2014.  

 

 Mio. kr.  
Korrigeret 

Budget 2014 
Regnskab 

2014 Afvigelse 

Tjenestemandspension 29,5 30,5 1,0 

Barselsudligningsordning 13,4 11,0 -2,4 

Forsikringer 14,4 15,6 1,2 

Båndlagte midler 1,0 0,0 -1,0 

Valg 2,2 1,6 -0,6 

Undtagelser i alt 60,5 58,7 -1,8 

 
Det fremgår af ovennævnte tabel, at der er et korrigeret budget på 60,5 mio. kr. samt et forbrug på 58,7 mio. 
kr. Dermed går der 1,8 mio. kr. i kassen.  
 
Kommunalbestyrelsens merforbrug på 1,9 mio. kr., skyldes primært forenkling/tilpasning af 
udvalgsstrukturen, efterlades i regnskabsår 2014. Merforbruget finansieres af kommunens kasse.  
 
Samlet er der en kassevirkning på 0,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets drift.  
 
 



Bilag: 2.2. Teknisk regnskabsgørelse 2014, overførselsopgørelser og
årsberetninger- Økonomiudvalget.docx

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 22. april 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 218843/14



 
  

 
 

 
Frederikshavn Kommune 

Økonomiudvalget 
 

Teknisk regnskabsopgørelse 2014 
Overførselsopgørelser og årsberetninger   

 
Økonomicenteret, d. 13. april 2015 
 



 
  

 

Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for 
Økonomiudvalgets fag- og fællescentre. 

 
 
 

1. Overførsel af over-/underskud på Drift 
2. Overførsel af over-/underskud på Anlæg 
3. Årsberetning – Center for Økonomi og Personale – Økonomiafdelingen 
4. Årsberetning – Center for Økonomi og Personale – HR, Løn og Personale 
5. Årsberetning – IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 
6. Årsberetning – Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri samt Center for 

Social- og Sundhedsmyndighed 
7. Årsberetning – Center for Teknik og Miljø 
8. Årsberetning – Center for Park og Vej 
9. Årsberetning – Center for Arbejdsmarked 
10. Årsberetning – Ejendomscenteret – Kantiner 
11. Årsberetning – Ejendomscenteret – Strategi- og Arealudvikling 
12. Årsberetning – Ejendomscenteret – Energiudgifter 
13. Årsberetning – Ejendomscenteret – Byggeherre og Anlæg 
14. Årsberetning – Ejendomscenteret – Drift og Service 
15. Årsberetning – Ejendomscenteret - Beredskabscenteret 
16. Årsberetning – Center for Kultur og Fritid, Center for Dag- og Fritidstilbud samt Center for Skole 
17. Årsberetning – Ledelsessekretariatet 
18. Årsberetning – Kommunalbestyrelsen 
19. Årsberetning - Direktionen 
20. Årsberetning – Center for Familie 
21. Årsberetning – Center for Unge 
22. Årsberetning – Udvikling og Erhverv 
23. Årsberetning – Udvikling og Erhverv - Energibyen 
24. Puljer til tværgående formål 
25. Anlæg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

1. Overførsel af over-/underskud på Drift 
      

         Beregnet over-/underskud i regnskabsåret 2014. 
      Nedenstående skema opgør overførselsbeløbene på Økonomiudvalgets område. 

 Søjle 6 viser afvigelserne mellem det korrigerede budget og regnskabsresultatet ekskl. ØKD 2013. Søjle 7 viser de  

respektive over- eller underskud fra regnskabsår 2013 på henholdsvis centre og afdelinger. Søjle 8 viser overskuddet 

eller underskuddet opgjort i henhold til ØKD-reglerne. Søjle 9 viser afdelingernes/centrenes indstilling om 
 størrelsen af overførsler. Søjle 10 viser Direktionens indstilling inkl. reguleringer i forhold til søjle 9. 
 

         "- = mindreforbrug/overskud" 
       "+ = merforbrug/underskud" 

       
         

 
Sølje 3 Sølje 4 Sølje 5 Sølje 6 Søjle 7 Sølje 8 Sølje 9 Søjle 10 

note Omkostningssted Endeligt  Revideret Afv. ØS Bankbog ØKD Centrenes Direktion 

    regnskab budget rev. budg./ 2014 Overførsel indstilling indstilling 

    2014 2014 regnskab   iflg.      

      ekskl.  ekskl.    regelsættet     

      bankbog bankbog         

         

 
DRIFT 

       
         

 
Kommunaldirektøren i alt 116.733.604 117.431.441 -697.837 -2.831.897 -3.529.734 -3.155.347 -2.955.347 

         

 
Økonomiafdelingen 

       

 
Økonomiafdelingen 22.866.717 23.779.793 -913.076 -567.649 -1.480.725 -480.725 -480.725 

 
Fælles funktioner 2.886.619 4.216.851 -1.330.232 0 -1.330.232 0 0 

 
Boligforanstaltninger 2.749.620 2.978.960 -229.340 0 -229.340 0 0 

3. Genåbning budget 2010:  
       

 
Reduktion administrative udgifter 0 -5.290.410 5.290.410 0 5.290.410 0 0 

 
Økonomiafdelingen i alt  28.502.956 25.685.194 2.817.762 -567.649 2.250.113 -480.725 -480.725 

         

 
HR Løn & Personale 

       

 
Intern udvikling 3.635 238.160 -234.525 -98.790 -333.315 -100.000 0 

 
Løn- og Personaleafdelingen 13.100.856 13.709.420 -608.564 -1.026.291 -1.634.855 -500.000 -500.000 

 
Administrative elever 1.922.445 2.700.649 -778.204 0 -778.204 -278.204 -278.204 

 
Forbedret arbejdsmiljø 739.813 793.120 -53.307 0 -53.307 -53.307 -53.307 

4. Trepartsmidler 545.545 0 545.545 0 545.545 0 0 

 
Kommunale flexjobs 4.187.975 4.691.148 -503.173 0 -503.173 0 0 

 
AKUT-midler 127.600 102.000 25.600 -92.355 -66.755 -66.755 -66.755 

 
Tillidsrepræsentanter 0 137.862 -137.862 -499.232 -637.094 -100.000 0 

 
HR Løn & Personale i alt 20.627.869 22.372.359 -1.744.490 -1.716.668 -3.461.158 -1.098.266 -898.266 

         

 
Udvikling og Erhverv 

       

 
Udvikling og Erhverv 23.011.439 23.108.617 -97.178 -120.378 -217.556 -217.556 -217.556 

5. Markis -263.960 0 -263.960 539.425 275.465 0 0 

 
Landdistriktsindsatsen 467.669 637.900 -170.231 -120.099 -290.330 -290.330 -290.330 

 
Investeringspuljen 610.892 1.328.690 -717.798 0 -717.798 0 0 

 
Energibyen 1.753.710 1.893.835 -140.125 -125.783 -265.908 -265.908 -265.908 

 
Udvikling og Erhverv i alt  25.579.750 26.969.042 -1.389.292 173.165 -1.216.127 -773.794 -773.794 

         

 
Center for Arbejdsmarked  

       
9. 

Administration Center for 
Arbejdsmarked 42.023.029 42.404.846 -381.817 -720.745 -1.102.562 -802.562 -802.562 

 
Center for Arbejdsmarked i alt  42.023.029 42.404.846 -381.817 -720.745 -1.102.562 -802.562 -802.562 

         

 
Ledelsessekretariatet, Social og                

 
Sundhed, IT og Velfærdstekn. i alt 127.308.367 129.210.335 -1.901.968 -2.511.601 -4.413.569 -538.391 -2.444.200 

         

 
Direktørens område 5.800 184.008 -178.208 0 -178.208 0 0 

         

 
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 

      

 
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 74.359.216 75.930.287 -1.571.071 -966.927 -2.537.998 -488.795 -488.795 

 
IT, Digitalisering og  

       

 
Velfærdsteknologi i alt  74.359.216 75.930.287 -1.571.071 -966.927 -2.537.998 -488.795 -488.795 



 
  

         

 
Ledelsessekretariatet 

       

 
Administration Ledelsessekretariatet 6.668.746 6.954.695 -285.949 -20.208 -306.157 -306.157 -306.157 

2. Kommunalbestyrelsen 10.049.377 8.238.123 1.811.254 94.525 1.905.779 1.905.779 0 

 
Direktionen 8.574.415 8.580.331 -5.916 -1.731 -7.647 -7.647 -7.647 

 
Råd og Nævn 159.854 233.423 -73.569 -190.260 -263.829 -263.829 -263.829 

 
Ledelsessekretariatet i alt  25.452.392 24.006.572 1.445.820 -117.674 1.328.146 1.328.146 -577.633 

         

 
Center for Sundhed og Pleje,  

       

 
Handicap og Psykiatri samt Center 

       

 
for Social- og Sundhedsmyndighed 

       

 

Center for Social - og 
Sundhedsmyndighed 19.636.235 20.806.019 -1.169.784 -881.800 -2.051.584 -340.000 -340.000 

 
Center for Sundhed og Pleje,  2.260.641 2.432.103 -171.462 -95.400 -266.862 -330.000 -330.000 

 
Center for Handicap og Psykiatri 5.199.245 5.298.736 -99.491 -229.800 -329.291 -330.000 -330.000 

 
Ældrerådet 281.588 329.490 -47.902 -100.000 -147.902 -147.902 -147.902 

 
Handicaprådet 113.250 223.120 -109.870 -120.000 -229.870 -229.870 -229.870 

 
Center for Sundhed og Pleje,  

       

 
Handicap og Psykiatri samt Center 

       

 
for Social- og Sundhedsmyndighed 27.490.959 29.089.468 -1.598.509 -1.427.000 -3.025.509 -1.377.772 -1.377.772 

         

 
Ejendomscenteret, Teknik og Miljø               

 
samt Park og Vej i alt 99.889.000 97.083.504 2.805.496 2.452.565 5.258.061 736.826 736.826 

         

 
Direktørens område 609.938 875.344 -265.406 211.718 -53.688 -53.688 -53.688 

         

 
Ejendomscenteret 

       1. Strategi- og Arealudvikling 5.926.469 2.056.363 3.870.106 3.498.415 7.368.521 0 0 

 
Bygherre og Anlæg 2.144.356 2.115.488 28.868 124.470 153.338 0 0 

 
Kantiner 1.131.750 1.108.493 23.257 0 23.257 0 0 

 
Drift og service 7.982.252 7.988.528 -6.276 -1.087.217 -1.093.493 0 0 

 
Beredskab 17.030.570 17.048.629 -18.059 631.645 613.586 0 0 

 
Energiudgifter 36.149.724 38.976.007 -2.826.283 -717.691 -3.543.974 0 0 

 
Ejendomscenteret i alt 70.365.121 69.293.508 1.071.613 2.449.622 3.521.235 0 0 

         

 
Center for Teknik og Miljø 

       

 
Teknik og Miljø 27.111.633 25.107.322 2.004.311 -208.775 1.795.536 795.536 795.536 

 
Center for Teknik og Miljø i alt 27.111.633 25.107.322 2.004.311 -208.775 1.795.536 795.536 795.536 

         

 
Center for Park og Vej 

       

 
Administration Center for Park og Vej 1.802.308 1.807.330 -5.022 0 -5.022 -5.022 -5.022 

 
Center for Park og Vej i alt 1.802.308 1.807.330 -5.022 0 -5.022 -5.022 -5.022 

         

 
Børn-Unge og Kultur i alt 38.712.719 36.642.626 2.070.093 2.122.966 4.193.059 4.193.059 3.993.059 

         

 
Center for Familie 

       

 
Administration Familie 18.543.970 18.802.172 -258.202 1.578.367 1.320.165 1.320.165 1.320.165 

 
Center for Familie i alt 18.543.970 18.802.172 -258.202 1.578.367 1.320.165 1.320.165 1.320.165 

         6. Center for Unge 
       

 
Administration Unge 15.973.428 13.005.002 2.968.426 1.100.312 4.068.738 4.068.738 3.768.738 

 
Center for Unge i alt  15.973.428 13.005.002 2.968.426 1.100.312 4.068.738 4.068.738 3.768.738 

         

 
Center for Kultur og Fritid, Center for  

      

 
Dag- og Fritidstilbud samt Center for 

      

 
Skole 

       

 
Administration 4.195.321 4.835.452 -640.131 -555.713 -1.195.844 -1.195.844 -1.095.844 

 
Center for Kultur og Fritid, Center for  

      

 
Dag- og Fritidstilbud samt Center for 

      

 
Skole i alt 4.195.321 4.835.452 -640.131 -555.713 -1.195.844 -1.195.844 -1.095.844 

         

 
Områder ikke omfattet af 

       

 
overførselsadgangen 

       7. Tjenestemandspension 30.450.188 29.499.677 950.511 0 0 0 0 



 
  

7. Barselsudligningsordning 10.955.180 13.370.374 -2.415.194 0 0 0 0 

7. Forsikringer 15.645.419 14.380.604 1.264.815 0 0 0 0 

7. Valg 1.664.571 2.243.144 -578.573 0 0 0 0 

7. Båndlagte midler 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 

 
I alt 58.715.358 60.493.799 -1.778.441 0 0 0 0 

         

 
Økonomiudvalgets drift i alt 441.359.048 440.861.705 497.343 -767.967 1.507.817 1.236.147 -669.662 

         

 
Puljer til tværgående formål 

       

 
Efterudd. af lærere og pædagoger 0 545.920 -545.920 0 -545.920 0 0 

 
Pulje vedr. love og cirkulærer 0 -274.250 274.250 0 274.250 0 0 

         

 
Puljer til tværgående formål i alt 0 271.670 -271.670 0 -271.670 0 0 

         

 
Økonomiudvalgets drift i alt samt                

8. puljer til tværgående formål 441.359.048 441.133.375 225.673 -767.967 1.236.147 1.236.147 -669.662 

         

 
Indskud i landsbyggefonden og puljer 

      10. Landsbyggefonden 1.711.009 20.307.207 -18.596.198 0 -18.596.198 -4.265.991 -4.265.991 

 
Pulje - Intern Leasing 0 738.570 -738.570 0 -738.570 -738.570 -738.570 

 
Pulje - Lån til misbrugsforebyggelse -6.720 169.150 -175.870 0 -175.870 -175.870 -175.870 

 
Nellemanns Have 0 1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 

         

 
I alt - Landsbyggefonden og puljer 1.704.289 22.214.927 -20.510.638 0 -20.510.638 -6.180.431 -6.180.431 

         
         

 
Overordnede betragtninger i forhold til udligning af over- og underskud 

   
         

 
Overførsel jf. reglerne i Økonomisk Decentralisering udgør et underskud på 1,508 mio. kr. på Økonomiudvalgets drift samt overskud på 

 
0,272 mio. kr. på Puljer til tværgående formål. Dermed kan der, jf. regelsættet, opgøres en samlet overførsel af underskud på 1,236  

 
mio. kr. til budget 2015.  

       

         

 
Direktionen indstiller, at  

       

 
1. reduktioner, som er afløftet i budgetår 2015 samt øvrige overslagsår, udlignes i regnskabsår 2014. Det drejer sig om Helhedsplanen  

 
på 1,9 mio. kr., sparet drift som følge af mersalg på 0,5 mio. kr. samt grunddatapakken på 1,0 mio. kr.  

  

 
2. Kommunalbestyrelsens merforbrug på 1,905 mio. kr., skyldes primært forenkling/tilpasning af udvalgsstrukturen, efterlades i 

 
regnskabsår 2014.  

       

 
3. genåbning af budget 2010: Reduktion administrative udgifter på 5,290 mio. kr. er udlignet indenfor Økonomiudvalgets ramme.  

 

 
4. diplomlederuddannelsen under Trepartsmidler med forbrug på 0,546 mio. kr. er udlignet indenfor Økonomiudvalgets ramme.  

 
5. Markis-projektet med underskud på 0,275 mio. kr. er udlignet indenfor Økonomiudvalgets ramme.  

  

 
6. vagtordning med underskud på 0,3 mio. kr. i Center for Unge er udlignet indenfor Økonomiudvalgets ramme. 

 

 
7. områder ikke omfattet af overførselsadgangen tillægges kassen med 1,778 mio. kr., heraf udgør båndlagte midler 1,0 mio. kr.  

 
8. der overføres overskud på 0,670 mio. kr. under Økonomiudvalget til budgetår 2015, heraf 1,486 mio. kr. til driften iht. 100.000 kr.  

 
reglen. 

       

 
9. der af det overførte overskud i Center for Arbejdsmarked overføres 0,279 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget 

 

 

10. der søges overført 4,266 mio. kr. vedrørende Landsbyggefonden til de projekter, som er behandlet i byrådet, men  
hvor udgiften ikke har været afholdt i regnskabsår 2014.  
 

       

         

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

2. Overførsel af over- og underskud på Anlæg  

        

          Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

 
  

Forbrug 
JAN - 016 

Korr. 
budget 

Rest korr. 
budget 

Ovf. til 
anlæg 

Ovf. 
til drift 

Ovf. ikke Status  Note 

 Anlæg 55.390.707 98.702.844 43.312.137 79.168.890  0  -35.856.751    1  

 Kommunaldirektør Mikael Jentsch 2.301.613 4.218.759 1.917.146           

 Arbejdsmarked 85.000 555.982 470.982           

 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 85.000 555.982 470.982 470.982      I gang   

 Udvikling og Erhverv 1.868.648 3.204.728 1.336.080           

 Energibyen, projektudvikling 1.868.648 2.018.000 149.352 149.352      I gang   

 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek   111.728 111.728 111.728      I gang   

 Erhvervs-,turisme- og kulturelle formål   1.075.000 1.075.000 1.075.000      I gang   

 Center for Økonomi og Personale 347.965 458.049 110.084           

 Økonomi 173.983 293.967 119.985           

 Udmøntn. pulje digital. og velfærdstek 173.983 293.967 119.985 119.985      I gang   

 Personale 173.983 164.082 -9.901           

 Udmøntn. pulje digital. og velfærdstek 173.983 164.082 -9.901 -9.901      I gang   

 Direktør Rikke Albrektsen 3.682.345 15.272.983 11.590.638           

 Sundhed og Pleje   31.306 31.306           

 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek   31.306 31.306 31.306      I gang   

 Social- og sundhedsmyndighed   307.481 307.481           

 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek   307.481 307.481 307.481      I gang   

 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 3.682.345 14.050.858 10.368.513           

 Pulje digitalis.- og velfærdstek. tiltag 3.680.413 9.748.568 6.068.155 6.068.155      I gang   

 Borgerportal og hjemmeside   2.544.026 2.544.026 2.544.026      I gang   

 IT-Løsning handicap- og psyk.området 1.932 1.232.359 1.230.427 1.230.427      I gang   

 IT-Løsning trænings- og sundhedscentre   344.647 344.647 344.647      I gang   

 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek   181.258 181.258 181.258      I gang   

 Handicap og Psykiatri   76.134 76.134           

 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek   76.134 76.134 76.134      I gang   

 Ledelsessekretariatet   807.204 807.204           

 Ledelsessekretariatet -møbler   213.389 213.389     213.389  Afs.   

 Arkiveringsversion ESDH   300.000 300.000     300.000  Afs.   

 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek   293.815 293.815 293.815      I gang   

 Direktør Christian Roslev 49.406.748 78.820.911 29.414.163           

 Miljø og Teknik 437.993 1.642.543 1.204.550           

 Bygningsforbedringsudvalg   752.550 752.550     752.550  Afs.   

 Byfornyelsesbeslutninger   452.000 452.000 452.000      I gang 4 

 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 437.993 437.993 0 0      I gang   

 Park og Vej 0 49.432 49.432           

 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek   49.432 49.432 49.432      I gang   

 Ejendomscenter 48.968.756 77.128.936 28.160.180           

 



 
  

Ejendomscenter 54.315.105 133.564.175 79.249.070           

 Pulje vedr. Knivholt hovedgård 753.999 754.000 1 0      I gang   

 Planlagt bygningsvedl. - Øvrige ejd. 4.868.393 4.868.282 -111 -111      I gang   

 Energirenoveringer 5.078.411 6.512.180 1.433.769 1.433.769      I gang   

 Ombygning Ørnevejens skole til adm. 2.315.741 34.941.948 32.626.207 32.626.207      I gang   

 Etablering af Ejendomscenter 747.902 781.441 33.539 33.539      I gang   

 Strategisk byudvikling Fr.havn Midtby   750.000 750.000 750.000      I gang   

 Renovering Sundhedscenter Skagen   224.274 224.274     224.274  Afs.   

 Vedl.hold. skolebygn. - Bygn.relat.udg. 5.830.416 5.827.500 -2.916 -2.916      I gang   

 Ny skole (Nordstjerneskolen) 420.827 1.150.347 729.520 729.520      I gang   

 Udviklingsplan for Ankermedet skole 717.457 1.046.000 328.543     328.543  Afs.   

 Udv./hjemtagelse pladser døgninst. 3.109.978 3.994.458 884.480     884.480  Afs.   

 Helh.plan daginst.omr. -bygn.relat.udg -1.918.028 13.913.586 15.831.614 15.831.614      I gang 2  

 Renoveringer på skoleområdet   6.350.133 6.350.133 6.350.133      I gang 2  

 Omb. af personalefac. ved plejeboliger 41.742 300.169 258.427 258.427      I gang   

 Ombyg. Hånbækskolen vedr. ungeenh. 3.263.730 3.205.484 -58.246     -58.246  Afs.   

 Udmøntn. pulje digital. og velfærdstek 487.038 828.526 341.488 341.488      I gang   

 Iscenter Nord 20.082.006 21.200.000 1.117.994 1.117.994      I gang   

 Projektudvikling Værkergrunden 80.000 505.847 425.847     425.847  Afs.   

 Renovering Sæby Atletik klub 400.000 400.000 0 0      I gang   

 Elarbejde på fritidsanlæg 297.573 300.000 2.427     2.427  Afs.   

 Ny Multihal ved Arena Nord 4.417.920 23.000.000 18.582.080 18.582.080      I gang   

 Handicapforanst. Bangsbostrand skole 619.999 620.000 1     1  Afs.   

 Skimmelsvamp Voerså Børnehave 500.000 640.000 140.000 140.000      I gang 2  

 Etablering af lærerarbejdspladser 2.200.000 2.200.000 0     0  Afs.   

 Køb og salg -5.346.349 -57.185.239 -51.838.890           

 Pulje -5.871.754 -50.412.539 -44.540.785           

 Salg af ar. Sæbygårdvej 31, Sæby 98.401 55.080 -43.321     -43.321  Afs.   

 Bygninger overgået til projektudv. 3.019.703 -2.590.182 -5.609.885 -5.609.885      I gang   

 Fællesudgifter og -indtægter   -9.851.960 -47.774.437 -37.922.477     -37.922.477  I gang 3  

  Bakkevænget Øst (6 grunde) 862.101 -103.000 -965.101     -965.101  Afs.   

 Øvrige 525.405 -6.772.700 -7.298.105           

 Salg Hans Baghs Vej 23 A+B+C 266.287 -7.032.700 -7.298.987 -7.298.987      I gang   

 Salgsindt. Genåbning budget 2010 -883   883     883  I gang   

 Nedrivning af Boensgade 10 260.000 260.000 0     0  Afs.   

 Direktør Heidi Becker-Rasmussen   390.191 390.191           

 Familie   310.769 310.769           

 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek   310.769 310.769 310.769      I gang   

 Administrationsafdelingen   79.422 79.422           

 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek   79.422 79.422 79.422      I gang   

  
 
 
 

         



 
  

På baggrund af de endelige regnskabstal for regnskabsår 2014 samt Regelsættet for Økonomisk Decentralisering er over-/underskud for 
igangværende og afsluttede anlægsarbejder opgjort. Ovenstående er overførselsbehovet opgjort på de enkelte anlægsbevillinger. 

 
   1. I henhold til regelsættet overføres der et overskud på 79.168.890 kr. vedr. anlægsbevillingerne. Der indstilles efterladt underskud på 
35.856.751 kr. i regnskabsår 2014. Overførslen på anlægsområdet finansieres af likvide midler + lån.  

  
      2. Der afsættes 16.617.322 kr. til nyt anlægsprojekt Reservepulje Bæredygtigt Børneområde og kommunens låneramme nedskrives 
med 5.704.425 kr. finansieret af projekterne Helhedsplan daginstitutionsområdet – bygningsrelaterede udgifter, Renoveringer på 
skoleområdet samt Skimmelsvamp Voerså Børnehave på i alt 22.321.747 kr. 
 

  3. Mindreindtægt på 37.922.477 kr. vedrørende køb og salg af grunde og bygninger indstilles efterladt i regnskabsår 2014.  
 

   4. Projekt Byfornyelsesbeslutninger med uforbrugt bevilling på 452.000 kr. overføres som forbrugsmulighed til budgetår 2015, idet 
projektet er eksternt finansieret.  

  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

3. Årsberetning – Center for Økonomi og Personale - Økonomiafdelingen 

 

Centerområde Center for Økonomi og Personale 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution)  
Økonomiafdelingen 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

40.066 

Regnskab 2014 udviser et overskud på (ekskl. pulje 
vedrørende administrative reduktioner)  

1.209 

Pulje vedrørende administrative reduktioner -5.290 

Regnskab 2014 udviser et underskud på  4.081 

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

568 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Økonomiafdelingen består af 5 teams: Plan og Analyse, Finans, TeamØku, Social- og Sundhedsteamet samt 
Børne- og Kulturteamet. Desuden er der til Økonomiafdelingen knyttet Team Udbud og Indkøb, økonomisk tilsyn 
med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer.  
 
Plan- og Analyseteamet fungerer som bindeled for kommunens samlede budgetter, budgetopfølgning og 
regnskaber. Samtidig servicerer Økonomiafdelingen byrådspolitikere, direktører og centre.  
 
Finansteamet servicerer centre vedrørende bogførings- og betalingsformidling. Teamet har desuden den daglige 
kontakt til pengeinstitutter og styrer dermed alle kommunens likvide konti. Desuden er teamet ansvarlig for drift 
af debitorsystemer.  
 
Udvalgsservice omfatter følgende teams; TeAmØku, Social- og Sundhedsteamet samt Børne- og Kulturteamet. 
De tre teams leverer økonomidata til institutioner, fag- og fællescentre, direktører og fagudvalg. Det sker i 
forbindelse med det løbende arbejde med budgetrevision, budgetforslag, regnskabsaflæggelse i forhold til de 
politiske udvalg og centre.  
 
Team Udbud og Indkøb indgår fælles indkøbsaftaler, herunder gennemførelse af EU-udbud. Indkøbsafdelingen 
rådgiver og formidler såvel centrale og decentrale indkøb i kommunen samt sikrer, at indkøbsaftaler overholdes 
og at kommunen får varerne til de aftalte priser.  
 
Forsikringsrådgiver for kommunens overordnede politik på henholdsvis forsikrings- og risikostyringsområdet er 
knyttet til Økonomiafdelingen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

Regnskabet for Økonomiafdelingen for 2014 fordeler sig således: 
 

Område Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Forskel 

Økonomiafdelingen 22.304 21.358 946 

Team Udbud og Indkøb 1.476 1.509 -33 

Forsikring 14.381 15.647 -1.264 

Diverse tværgående opgaver 7.196 5.636 1.560 

Pulje vedr. adm. reduktioner -5.290 0 -5.290 

ØKD 2013 568 0 568 

I alt 40.635 44.148 -3.513 

 
Overskuddet på 913 t.kr. på Økonomiafdelingens administrative konti skyldes i al væsentlighed, at der har været 
medarbejdere som er gået på pension i løbet af 2013 og 2014, og at stillinger pga. kommunens pressede 
økonomi ikke er blevet genbesat i løbet af 2014.  
 
Forsikringsområdet har et regnskabsunderskud på 1.264 t.kr. Underskuddet kan henføres til en ny 
arbejdsskadeafgift samt de besparelser som har ramt forsikringsområdet i forbindelse med de seneste års 
sparerunder. Se særligt afsnit i regnskabet for en udførlig forklaring af regnskabsresultatet på 
forsikringsområdet.  
 
Diverse tværgående opgaver dækker hovedsageligt fælles funktioner, driftssikring af boligbyggeri samt 
byfornyelse.  
 
Regnskabsresultatet på 3.513 t.kr. i underskud skyldes underskuddet på pulje vedr. administrative reduktioner 
på 5.290 t.kr.  
 
Pulje vedr. administrative reduktioner indstilles udlignet med øvrige overførsler af overskud under 
Økonomiudvalget.  
 
Forsikring er ikke omfattet af overførselsadgangen i henhold til regelsættet for Økonomisk Decentralisering.  
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 
Økonomiafdelingens ordinære driftsoverskud på 913 t.kr. samt ØKD-midler på 568 t.kr. indstilles delvist udlignet 
af pulje vedr. administrative reduktioner med 1,0 mio. kr. Det resterende overskud på 481 t.kr. indstilles anvendt 
til fortsat vedligeholdelse af drift, herunder løbende genbesættelser i afdelingen. 
 
Områderne diverse tværgående opgaver på i alt 1.560 t.kr. indstilles ligeledes delvist anvendt til dækning af 
pulje vedr. administrative reduktioner.  
 

 
Aktiviteter og Aktivitetstal 

Frederikshavn Kommune er inde i en omstillingsproces, hvor elementer som omstilling, nyorganisering og 
effektivisering samt besparelser indgår. Økonomiafdelingen deltager i denne proces med viden og sparring med 
alle aktører på området. Samtidig bidrager Økonomiafdelingen også med nyorganisering og besparelser på eget 
omkostningssted.  
 
Således er budgettet reduceret med 307 t.kr. i 2014 vedrørende Mere tid til kerneydelsen, 
Afbureaukratiseringspuljen samt Økonomiudvalgets reduktionspulje. Derudover er tilført en effektiviseringspulje 
vedr. digitaliseringsstrategien på 343 t.kr. Endeligt er forsikringsområdet blevet reduceret med 1 mio. kr. 
vedrørende fornyet udbud på Ørnevejens Skole. Af den samlede besparelse på 650 t.kr. (inkl. 
digitaliseringspuljen) har forsikringsområdet yderligere finansieret 207 t.kr. af disse sparekrav.  
 
Trods effektivisering og besparelser har Økonomiafdelingen formået, at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor 
medarbejderne trives og hvor mulighederne for at levere en arbejdsindsats og ydelser i henhold til givne 
målsætninger er sikret bedst muligt under de givne omstændigheder.  
 



 
  

Som et yderligere effektiviseringspotentiale er Økonomiafdelingen i starten af 2014 blevet lagt sammen med HR, 
Løn og Personale, således benævnelsen hedder Center for Økonomi og Personale. Arbejdet med synergieffekt 
og målsætning af denne sammenlægning pågår stadig.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

4. Årsberetning – Center for Økonomi og Personale – HR, Løn og Personale 
 

Centerområde Center for Økonomi og Personale 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution) HR, Løn og Personale 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

65.242 

Regnskab 2014 udviser et overskud på 3.209 

Regnskab 2014 udviser et underskud på   

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

1.717 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Frederikshavn Kommune er en kommune i forandring, særligt grundet kommunens udfordringer på økonomien, 
hvor der sættes ekstra fokus på ressourceanvendelsen og hvordan man kan gøre tingene anderledes, således 
at man opnår ”mere for mindre”. Dette afspejles også i karakteren af arbejdsopgaverne i HR, Løn og Personale. 
I hele 2014 har afdelingen bl.a. arbejdet med, at servicere lederne i forhold til de udfordringer det giver når 
medarbejderstaben skal tilpasses den ændrede økonomi. Både i forhold til det personalejuridiske, men også 
vejledning/støtte i forhold til arbejdsmiljøarbejdet. Der har været arbejdet med ledelsesevaluering, digitaliserings-
projekter, synergieffekter, koncernudbudsmateriale i forhold til It-systemer og været fokus på servicering af 
organisationen. Mange nye tiltag, som f.eks. ændret skolestruktur, bæredygtigt børneområde m.m., er 
elementer, som har bidraget til at afdelingen har haft, og stadig har, et stort ressourcetræk.  
 
Løn & Personale 
Økonomi- og lønsystemet er nu tæt integrerede systemer, som anvender hinandens grunddata og opsætninger. 
Det betyder, at mange arbejdsgange er blevet omdefineret og der har været set på de enkelte områders 
udfordringer. Dette er sket i et tæt samarbejde med Økonomiafdelingen. Det er et arbejde, der fortsat pågår hvor 
det er vigtigt, at der findes veje og muligheder for, at understøtte de decentrale brugere i deres arbejde og der til 
stadighed er fokus på, at digitaliseringen øges. Her kan nævnes nedsatte synergigrupper, som undersøger 
mulighederne for at Center for Økonomi og Personale kan servicere på endnu bedre vis end i dag. I 2014 har 
der været igangsat en stor proces i forhold til koncernudbud på bl.a. økonomi- og lønsystem, som har været et 
omfattende arbejde og derfor lagt beslag på mange personaleressourcer. 
 
Forhandling & Jura 
Organisationsændringer og den massive afskedigelsesrunde i 2014 på grund af besparelser er bl.a. opgaver, 
som bidrager til et stort ressourcetræk i teamet. I forhold til større organisationsændringer kan for eksempel 
nævnes skolestruktur, bæredygtigt børneområde herunder de personalemæssige konsekvenser, som følge af 
faldende børnetal og de vedtagne reducerede budgetrammer. 
 
HR & Arbejdsmiljø 
Der har bl.a. været arbejdet med evaluering og ajourføring af kommunens personalepolitikker. Teamet har ydet 
støtte til APV-processer. Der har været arbejdet med personaleudviklingsprocesser og processer i forhold til 
samarbejde og arbejdsmiljøarbejdet, herunder hvordan man bruger MED organisationen mest optimalt. 
Vejledning i forhold til arbejdstilsynsbesøg m.m. Støtte i forbindelse med ændringer i organisationen på grund af 
besparelser. Der har været arbejdet med en ny og anderledes måde, at gennemføre ledelsesevalueringer på, 
hvor der ultimo 2014 er gennemført et pilotprojekt. Det er nu aftalt, efter få tilretninger, at ledelsesevalueringen 
skal implementeres. Det vil ske løbende og strække sig over perioden fra primo 2015 – primo 2016. 
Ledelsesevalueringsprocessen implementeres af personale fra HR & Arbejdsmiljø og en medarbejder fra 
Udvikling og Erhverv.  
 
Der har været arbejde med, at få etableret et samarbejde med Hjørring Kommune i forhold til kommunens 
fremtidige Arbejdsmiljø- og MED-uddannelser. Arbejdet blev igangsat efter, at kommunen ikke længere selv har 
ansat en certificeret PUF-underviser til området.  
 

 



 
  

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 
 

 
 

Korrigeret budget 
2014 

Regnskab 2014 Overskud/Underskud 

Løn & Personaleafd. 13.947 13.104 843 

Administrative elever 2.700 1.922 778 

Trepartsmidler 0 545 -545 

Barselspulje 13.370 10.955 2.415 

Centrale puljer 5.724 5.055 668 

Tjenestemandspensioner 29.499 30.450 -950 

Samlet  65.242 62.033 3.209 

 
Personale: Overskud stammer hovedsagelig fra vakante stillinger, samt indtægtsgivende virksomhed primært fra 
arbejdsmiljøuddannelse. 
Administrative elever: Overskud skyldes større tilskud til praktikpladser end forudsat. Fra 2015 formindskes de 
modtagne refusioner på elevområdet. Der skal derfor prioriteres om der fremover skal tilføres flere midler for at 
opretholde antallet af elever eller ansættes færre. 
Trepartsmidler: Underskuddet skyldes diplomlederuddannelse. 
Midlerne ophører ved overenskomstens udløb 31. marts 2015. 
Centrale puljer: Kommunale fleks- og skånejob har skabt overskud på området grundet afgang af fleksjobbere 
og ingen nytilkomne i puljen, da fleksjob ordningen blev ændret pr. 1. januar 2013. 
Barselspulje: Overskud på 2,4 mio. kr. grundet færre barsler end budgetteret. 
Tjenestemandspensioner: Underskuddet skyldes at flere tjenestemænd valgte at overgå til pension og budgettet 
var mindre end det forventede forbrug. 
  
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Den samlede overførsel inkl. ØKD, dog ekskl. områder ikke omfattet af overførselsadgangen udgør et 
overskud på 3.461 t.kr. HR, Løn og Personale indstiller overskud på 1.598 t.kr. overført til budgetår 2015. 
Dermed indstilles overskud på 1.863 t.kr. efterladt i regnskabsår 2014. Disse er som følger: 
 
Intern udvikling (del af Løn & Personaleafd.) indstilles efterladt overskud på 233 t.kr. 
Løn- og Personaleafdelingen indstilles efterladt overskud på 1.135 t.kr. 
Administrative elever indstilles efterladt overskud på 500 t.kr. 
Trepartsmidler (del af centrale puljer) indstilles efterladt underskud på 546 t.kr. 
Kommunale flexjobs (del af centrale puljer) indstilles efterladt overskud på 503 t.kr. 
Tillidsrepræsentanter (del af centrale puljer) indstilles efterladt overskud på 537 t.kr. 
 

 
Aktiviteter og Aktivitetstal 

De planlagte mål og de vedtagne budgetreduktioner for 2014 er opnået i HR, Løn og Personale. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

5. Årsberetning – IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 
 

Centerområde IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution)  

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

75.930 

Regnskab 2014 udviser et overskud på 1.571 

Regnskab 2014 udviser et underskud på   

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

967 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Fællescentret varetager IT drift og IT support opgaver for hele kommunen, inkl. undervisningsområdet. 
Derudover varetager centret en række tværgående projektopgaver i forhold til digitalisering og 
velfærdsteknologi, herunder opgaver på hele omsorgsområdet. 
 
Centret skal levere en stabil og fleksibel IT infrastruktur. 
 
Centret skal være med til at sikre at Frederikshavn Kommune får værdi ved hjælp af digitaliserings- og 
velfærdsteknologi i form af besparelser, bedre arbejdsforhold og god service for borgerne, selvhjulpenhed m.v., 
herunder skal centret være med til at sikre at de af byrådet besluttede besparelser ved hjælp af digitalisering og 
velfærdsteknologi nås. 
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

Budgetrammen benyttes dels til at afholde omkostninger til en række fælleskommunale IT systemer med f.eks. 
KMD som den største, dels at finansiere den grundlæggende IT drift, IT support, herunder vedligehold af PCére, 
udstyr, servere, netværk, telefonisystem, basisprogrammer og lignende. 
 
Herudover benyttes budgetrammen til gennemførelse af diverse projekter indenfor digitalisering og 
velfærdsteknologi, projekter der medvirker til ”mere for mindre”, selvhjulpenhed m.v. 
 
2014 regnskabet udviser et overskud på 1.571 t.kr. samt ØKD-midler på 967 t.kr. Dette er fremkommet ved, at 
centret ikke har nået at skifte tilstrækkeligt PC-udstyr i 2014. 
 
Centret beskæftiger 30 medarbejdere, herunder 18 der har med IT drift og IT support at gøre. 
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Centrets driftsoverskud på 1.571 t.kr. samt ØKD-midler på 967 t.kr. indstilles delvist udlignet med overførsler 
af underskud under Økonomiudvalget med 2,1 mio. kr. Det resterende overskud på 489 t.kr. indstilles anvendt 
til PC-udstyr i 2015.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Aktiviteter og Aktivitetstal 

Der er i løbet af 2014 arbejdet med en række projekter. De væsentligste vil blive nævnt i det følgende. 
 
Centret har i 2014 igangsat flere EU udbud, dels for at reducere de direkte IT omkostninger, men også for at 
skifte til IT værktøjer, der giver en mere smidig administration og opgaveløsning. Det drejer sig om områder som 
økonomi, løn, vagtplan, arbejdsmarked, ESDH og samarbejde og IT netværk. I løbet af 2015 indgås der nye 
aftaler, der træder i kraft fra 2016. 
 

På velfærdsteknologiområdet har centret i 2014 gennemført det nationale projekt Telemedicinsk Sårvurdering, 
ligesom det telemedicinske KOL-projekt TeleCare Nord er kommet godt fra start. År 2015 bliver året, hvor 
TeleCare Nord for KOL borgere skifter fra projekt til daglig drift og hvor Frederikshavn Kommune overtager IT 
supporten i projektet på vegne af alle 11 nordjyske kommuner. 
 
I 2014 har centret gennemført en række digitaliseringsværksteder, hvor medarbejdere, ved hjælp af ny 
teknologi, innoverer nye arbejdsgange. Centret har også deltaget i udarbejdelsen af 3. generations 
sundhedsaftaler. 
 
I 2014 er centret kommet langt med at indføre Talegenkendelse i 4 centre, hvor ca. 300 sagsbehandlere skal 
tale i sagerne, frem for at skrive. Projektet løber frem til medio 2015. I 2014 påbegyndte centret et skift fra at 
benytte IP telefoner til at benytte programmet Lync til telefoni. Det projekt løber gennem hele 2015 og udover 
skiftet af selve telefoniplatformen er målet også øget brug af samarbejdsfaciliteterne i Lync og dermed 
afholdelse af flere videomøder. 
 
I 2014 skiftede centret kommunens centrale datalager. Centret opgraderede og udbyggede netværk på 
skoleområdet og har indført en løsning der gør, at brugerne ikke længere skal huske på password til alle KMD’s 
systemer. 
 
I forhold til den daglige IT drift og IT support, fremgår det af nedenstående statistik, hvorledes kald og løste 
opgaver har udviklet sig over årene. 
 

2011 2012 2013 2014

Kald til servicedesk 20.111 21.251 21.597 18.862

løste opgaver i drift og support 14.765 14.765 12.648 12.823  
 
Der er konstant stigning i mængden af udstyr der bliver brugt. I 2009 servicerede vi ca. 5.500 stykker udstyr, i 
2014 ca. 10.500 stykker udstyr. Går vi en del år tilbage havde en medarbejder en PC, der blev brugt. I dag er 
også ofte brug i en Tablet og en SmartPhone. På skoleområdet ser vi det samme billede. Her er der samtidig 
sket det, siden 2010, at eleverne kan have deres eget udstyr med. Ca. 50% af  den trådløse netværkstrafik på 
skoleområdet kommer fra elevernes eget IT udstyr. 
 
I de kommende år gennemføres det nationale projekt, der går under betegnelsen Monopolbrud. Det drejer sig 
om at skaffe konkurrence på markedet for visse kommunale IT systemer og dermed lavere priser. Her indgår 
Frederikshavn Kommune i et samarbejde med Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner, for at udnytte fælles 
viden og ressourcer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

6. Årsberetning – Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri samt Center for 
Social- og Sundhedsmyndighed 
 

Centerområde 
 

Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed 
Center for Sundhed og Pleje 
Center for Handicap og Psykiatri 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

29.273 

Regnskab 2014 udviser et overskud på    1.776 

Regnskab 2014 udviser et underskud på   

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

1.427 

 

Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Udover de traditionelle administrative opgaver der er tilknyttet Social- og Sundhedsområdet, varetages også 
opgaver i forhold til den enkelte borger. De primære opgaver består her af rådgivning, vejledning m.m. omkring 
borgerens rettigheder og pligter i forhold til de aktuelle lovområder. 
Herudover belastes det administrative område af udgifter som hænger direkte sammen med de sociale udgifter. 
Det drejer sig f.eks. om udgifter til lægeerklæringer til brug i sociale sager samt bistand fra f.eks. tolke og 
lægekonsulenter. Ligeledes afholdes udgifter til diverse tilsyn på det sociale område. 
Endvidere afholdes der på området også udgifter til Klageråd, Ældreråd og Handicapråd.  
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat (kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller 
underskud) 

Nettobudgettet for Social- og Sundhedsområdets administration udgør i 2014 kr. 28.537 t.kr. og det faktiske 
forbrug kr. 27.096 t.kr.  
 
Den væsentligste udgift på området udgør lønninger til det administrative personale – herunder også visitatorer, 
sagsbehandlere m.fl. Hertil kommer udgifter til uddannelse, inventar, kontorhold m.v. 
Overskuddet for 2014 udgør 1.440 t.kr., hertil kommer overført overskud (bankbog) fra 2013 på 1.207 t.kr. Det 
samlede regnskabsresultat for 2014 udviser dermed et overskud på 2.647 t.kr. Overskuddet på det 
administrative område skyldes primært, at der er udvist stor tilbageholdenhed hele året samt, at der er sket en 
tilpasning af medarbejderstaben i forhold til de vedtagne besparelser for de kommende år. Dertil kommer en 
større indtægt vedr. tilsyn på det sociale område. Indtægten skyldes, at Frederikshavn Kommune betaler for 
disse tilsyn for blandt andet Læsø kommune samt enkelte private aktører. Frederikshavn Kommune fremsender 
efterfølgende en regning på disse. Indtægten i 2014 dækker flere år. 
 
Vedr. Råd og Nævn er der for 2014 et nettobudget på 553 t.kr. Forbruget er opgjort til 395 t.kr. og der er således 
et overskud på 158 t.kr. Hertil kommer overført overskud (bankbog) fra 2013 på 220 t.kr. Det samlede 
regnskabsresultat for 2014 udviser dermed et overskud på 378 t.kr. 
 
Direktørens område viser et overskud på 178 t.kr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Af overskuddet på det administrative område (2.647 t.kr.), stilles 1.647 t.kr. til disposition for kommunens 
samlede likviditet. De resterende midler overføres til 2015 til imødegåelse af projektudgifter samt uforudsete 
udgifter mv. således: 
 
Social- og Sundhedsmyndighed med 340.000 kr.  
Sundhed og Pleje med 330.000 kr.  
Handicap og Psykiatri med 330.000 kr.  
 
Overskuddet vedr. Råd og Nævn (378 t.kr.) overføres til 2015 til imødegåelse af planlagte/forskudte udgifter 
samt uforudsete udgifter. 
 
Overskuddet på Direktørens område på 178 t.kr. indstilles udlignet med øvrige underskud på Økonomiudvalgets 
område. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

7. Årsberetning – Center for Teknik og Miljø 

 

Centerområde Center for Teknik og Miljø 

Budgetområde   

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

25.107 

Regnskab 2014 udviser et overskud på  

Regnskab 2014 udviser et underskud på  2.004 

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

209 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Center for Teknik og Miljø er placeret på Frederikshavn Rådhus, Fasanvej i Frederikshavn samt på Aalborgvej i 
Sæby. Center for Teknik og Miljø varetager en række myndigheds-, borgerrelaterede og administrative opgaver i 
relation til teknik- og miljøområdet. 
 
Her kan nævnes opgaver som byggesagsbehandling, lokalplanlægning, landzonetilladelser, udstykninger, 
strategiske miljøvurderinger, miljøgodkendelse og miljøtilsyn, kollektiv trafik, taxikørsel, tilsyn med 
boligorganisationernes bygninger, digitale kortdata, ajourføring og udlevering af arkivmateriale, ajourføring af 
ejendomsstamregister og bygnings- og boligregister, tildeling og ændringer af vejnavne og adresser, 
sagsbehandling og tilsyn med kommunens vand- og naturressourcer, arrangementstilladelser, parkeringskontrol, 
gaderegulativ gravetilladelser samt trafiksikkerhed. 
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

Resultatet for Center for Teknik og Miljø på Økonomiudvalget område skyldes manglende indtægter på 
byggesagsgebyrer i forhold til budgettet samt ikke kompenserede omkostninger for grunddatapakken. 
 
I budgettet for 2015 er omkostningerne til grunddatapakken indarbejdet. Indtægter for byggesagsgebyrer er jf. 
Økonomiudvalgets beslutning et særligt opmærksomhedspunkt i budget 2015.  
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsoverskud agtes afviklet) 

Regnskab 2014 udviser et underskud på 1.796 t.kr. Af dette underskud indstilles 1,0 mio. kr. vedrørende 
Grunddatapakken efterladt i regnskabsår 2014. Det resterende underskud på 796 t.kr. indstilles overført til 2015.  
 

 
Aktiviteter og Aktivitetstal 

I 2013 og 2014 er der igangsat arbejde med at gennemføre forundersøgelser for vandløbsindsatser efter 
vandplanen. Alle kommunens forundersøgelser gennemføres efter planen indenfor årene 2013, 2014 og 2015. 
Center for Teknik og Miljø indhenter tilsagn fra Natur og Erhvervsstyrelsen om tilskud til gennemførelse af 
forundersøgelserne og realiseringer. Med baggrund i de meddelte tilsagn gennemføres 
forundersøgelser/realiseringer. Kommunen betaler i første omgang udgifterne hertil, men efter afslutning af 
undersøgelserne søges om udbetaling af det tilsagte beløb. Forundersøgelserne/realiseringerne er på den måde 
fuldt finansierede. Finansieringen har givet mulighed for projektansættelser til gennemførelse af 
forundersøgelserne/realiseringerne. 
 
I 2014 er Byg og Miljø anskaffet og implementeret som ansøgningssystem til byggetilladelser og nogle 
miljøtilladelser. Der er i 2014 anskaffet og indført flere digitale selvbetjeningsløsninger finansieret af 
anlægsmidler til digitalisering og velfærdsteknologi.  
 



 
  

 
8. Årsberetning – Center for Park og Vej 

 

Centerområde Center for Park og Vej 

Budgetområde   

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

1.807 

Regnskab 2014 udviser et overskud på 5 

Regnskab 2014 udviser et underskud på   

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

0 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Området er Center for Park og Vej’s administrative område.  
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat (kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller 
underskud) 

Regnskabet for Park og Vej på økonomiudvalgets område udviser et overskud på 5 t.kr.  
 

 
Aktiviteter og Aktivitetstal  

Center for Park og Vej har i 2014 forsat udviklingen med at optimere arbejdsgange i organisationen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

9. Årsberetning – Center for Arbejdsmarked 

 

Centerområde Center for Arbejdsmarked 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution)  

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

42.405 

Regnskab 2014 udviser et overskud på 382 

Regnskab 2014 udviser et underskud på   

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

721 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Udover de traditionelle administrative opgaver, der er tilknyttet Center for Arbejdsmarked, varetages 
naturligvis også opgaver i forhold til den enkelte borger. De primære opgaver består her af rådgivning, 
vejledning m.v. omkring borgerens rettigheder og pligter i forhold til de aktuelle lovområder. 
Herudover belastes forvaltningens administrative område af udgifter som hænger direkte sammen med de 
sociale udgifter. Det drejer sig f.eks. om udgifter til lægeerklæringer til brug i sociale sager samt bistand fra 
f.eks. tolke og lægekonsulenter. Desuden er der en række projekter konteret på området. 
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

Årets nettobudget i 2014 for Center for Arbejdsmarkeds administration udgør 42.405 t.kr. og det faktiske 
forbrug 42.023 t.kr. Årets resultat udgør dermed et mindreforbrug på 382 t.kr. På bankbogen vedrørende 
tidligere år er der et mindreforbrug på 721 t.kr. Årets mindreforbrug skyldes stram styring af lægeerklæringer, 
samt mange projektmidler, hvor medarbejdere i stor grad selv har været i stand til at løse ekstraopgaverne i 
forbindelse med projekterne. 
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Årets overskud sammen med ØKD fra tidligere år udgør 1.103 t.kr. Af disse midler skal der i forbindelse med 
behandlingen af ØKD-sagen afleveres 279 t.kr. til Ydelsesafdelingen. Af det resterende overskud på 824 t.kr. 
foreslås overført 524 t.kr. til 2015 for at klare de kommende års udfordringer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
  

10. Årsberetning – Ejendomscenteret – Kantiner 

 

Centerområde Ejendomscentret 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution) Kantiner 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

1.108 

Regnskab 2014 udviser et overskud på  

Regnskab 2014 udviser et underskud på  23 

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

0 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Kantinernes drift omfatter kantinerne på Sæby og Frederikshavn Rådhuse. 
 
Formålet med kantinerne er at øge sundhed, trivsel og de sociale relationer for de ansatte. 
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

Fra 2013 til 2014 blev der tilført budgetrammen 880 t.kr. i yderligere tilskud til drift af kantinerne.  
 
Heraf en udvidelse af budgetrammen til Frederikshavn kantine med 657 t.kr. Kantinen i Sæby blev udvidet med 
223 t.kr. 
 
Regnskab 2014 udviser et samlet underskud på 23 t.kr. for begge kantiner. På trods af svære vilkår er 
udviklingen for kantinerne hermed vendt. Underskuddet er blevet væsentlig reduceret i forhold til tidligere år. 
 
Kantinen i Frederikshavn et samlet overskud på 177 t.kr. Kantinen på rådhuset i Frederikshavn er gennem 
tilpasning af sortiment og omkostninger vendt til at give overskud. 
 
Kantinen i Sæby et samlet underskud på 200 t.kr. I takt med at der er placeret færre medarbejdere på Sæby 
Rådhus, bliver det en større og større udfordring at skabe balance mellem budget og driftsomkostninger for 
kantinen. Der arbejdes videre med dette i 2015. 
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Det indstilles jfr. tidligere vedr. overførselssagen, at underskud udlignes med overskud på øvrige områder under 
Økonomiudvalgets område. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
  

11. Årsberetning – Ejendomscenteret – Strategi og Arealudvikling 

 

Centerområde Ejendomscenteret 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution) Strategi- og Arealudvikling 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

2.056 

Regnskab 2014 udviser et overskud på  

Regnskab 2014 udviser et underskud på  3.870 

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

-3.498 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Strategi og Arealudvikling er en stabsfunktion, hvor ansvaret for strategisk udnyttelse af kommunens 
bygningsarealer er placeret sammen med Ejendomscenterets administration. Det er også her Køb og Salg samt 
Grafik er administrativt placeret. En væsentlig del af Strategi og Arealudviklings budget er effektiviseringskrav 
herunder Helhedsplan, Sparet drift som følge af mersalg samt kontrakter. 
 
En af opgaverne for Strategi og Arealudvikling og Bygherre & Anlæg i fællesskab, er at sikre, at kommunen har 
de rigtige ejendomme til at løse de kommunale opgaver, som kan ændre sig over tid.  
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

2014 var det tredje år i Ejendomscenterets historie og Strategi- og Arealudviklings årsresultat udviser et samlet 
underskud på 3.870 t.kr. 
 
Den primære årsag til dette underskud skyldes at følgende effektiviseringskrav ikke blev gennemført. 
 
Helhedsplan – blev i 2014 erstattet af planen om Bæredygtige Børneområder - 1.929 t.kr. Dette krav er 
eftergivet i 2015. 
 
Sparet drift som følge af mersalg – køb og salg blev ikke opnået i 2014, da det ikke er lykkedes at sælge 
bygninger og jordarealer i det omfang, der var forudsat i budgettet. I alt -500 t.kr. Der resterer 500 t.kr. 
 
Gennemgang af samtlige kontrakter var der et samlet krav i 2014 på 2.000 t.kr. Der resterer fortsat et krav på 
1.305 t.kr. I 2014 blev fundet en besparelse på 124 t.kr. som følge af en huslejenedsættelse ved gennemgang af 
lejeaftaler for kommunale lejemål. En gennemgang af vejbelysningskontrakten har givet en besparelse på 500 
t.kr. 
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Det indstilles, at underskud vedrørende Helhedsplanen, Sparet drift som følge af mersalg og Gennemgang af  
samtlige kontrakter eftergives, og at restunderskuddet modregnes i overskuddet fra Energiområdet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

12. Årsberetning – Ejendomscenteret – Bygherre og Anlæg 

 

Centerområde Ejendomscenteret 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution) Bygherre og Anlæg 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

2.115 

Regnskab 2014 udviser et overskud på  

Regnskab 2014 udviser et underskud på  29 

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

-124 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

En af opgaverne for Bygherre & Anlæg er at sikre, at kommunen har de rigtige ejendomme til at løse de 
kommunale opgaver, som kan ændre sig over tid.  
 
Bygherre & Anlæg er tovholder, når der skal foretages planlagt vedligehold, renoveres, rives ned, bygges om 
eller bygges nyt. Det er Bygherre & Anlæg, der er bygherre, og sørger for al myndighedsbehandling, samarbejde 
med håndværkere og andre opgaver i forbindelse med byggeriet. 
 
En særlig opgave i Bygherre & Anlæg er at foretage energirenoveringer på kommunens bygninger, så udgifterne 
til el, vand og varme mv. bliver så lave som muligt. 
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

Regnskabet viser et samlet underskud på 29 t.kr. 
 
Der blev ikke opnået det fulde bygherrerådgivningshonorar i forhold til det budgetterede med en manglende 
indtægt på 16 t.kr. 
 
Herudover er der afholdt udgifter til drift af ejendomscenterets egen drift af biler på 21. t.kr. 
 
På lønnen blev der i forhold til det budgetteret ikke forbrugt 8 t.kr. 
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Det indstilles, at underskud udlignes med overskud på øvrige områder under Ejendomscenteret.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
  

13. Årsberetning – Ejendomscenteret – Energiudgifter 

 

Centerområde Ejendomscenteret 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution) Energi 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

38.976 

Regnskab 2014 udviser et overskud på 2.826 

Regnskab 2014 udviser et underskud på   

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

718 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Området betaler alle udgifter vedrørende energi på kommunes bygninger. Endvidere planlægger og udfører 
området energirenoveringer af kommunes bygninger. 
 
I de kommunale bygninger, hvor energibudgettet er overdraget til Ejendomscenteret, kan brugerne tjene penge 
ved at reducere på energiforbruget. 
 
Metoden hedder ”incitamentsmodellen” og går ganske simpelt ud på, at brugeren som ”lejer” i kommunens 
bygning, får halvdelen at det overskud udbetalt, som energireduktionen genererer. Er energiforbruget derimod 
højere end budgettet, skal brugeren betale 75% af merforbruget af eget budget. 
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

Regnskabet viser et overskud på 2.826 t.kr.  
 
2014 var varmemæssigt et rekordår med en gennemsnitstemperatur på 10,0 grader celsius. 2014 er dermed det 
varmeste år, siden DMI begyndte at måle i 1874. 
 
Dette afspejler sig også i energiforbruget i 2014, hvor opvarmningsbehovet har været mindre end i et normalår. 
 
Da incitamentsmodellen giver en regulering ud fra det foregående års forbrug, vil en del af dette overskud blive 
fordelt til brugerne af de kommunale bygninger. Ud fra transaktionsprincippet påvirker dette områdets budget for 
2015. 
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Overskuddet agtes anvendt til dækning af underskud på øvrige områder under Ejendomscenteret og tidligere års 
underskud for Ejendomscenteret. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

14. Årsberetning – Ejendomscenteret – Drift og Service 

 

Centerområde Ejendomscenteret 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution) Drift og Service 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

7.989 

Regnskab 2014 udviser et overskud på 6 

Regnskab 2014 udviser et underskud på   

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

1.087 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Drift og Service har ansvaret for rengøring og teknisk service på de kommunale ejendomme, der er overført til 
Ejendomscenteret. 
 
I Fase I fik Drift og Service overført administrationsbygninger, skoler og daginstitutioner. Samtidig blev 
Ejendomscenteret pålagt et effektiviseringskrav på 10,5 mio. kr. Den sidste tilpasning af driften i forhold til 
budgetterne er gennemført i sommeren 2014 med fuld virkning fra 2015. 
 
Samarbejdet mellem Drift og Service og brugerne af den enkelte ejendom er beskrevet i Service Leverance 
Aftaler (SLA).  
 
Fase II af Ejendomscenteret omfatter de bygninger, hvor det skal aftales individuelt hvilke opgaver, der skal 
overføres til ejendomscenteret og hvilke opgaver, der udføres i så tæt samarbejde med brugerne af bygningen, 
at det giver bedst mening, at beholde en del af opgaverne under fagudvalget, hvor opgaven er i dag. 
Forberedelserne til Fase II fyldte meget i 2014 og Fase II forventes fuldt implementeret i 2015. 
 
For 2015 er det besluttet en strategi for Bæredygtig Børneområde som i høj grad berører Ejendomscenteret 
omkring de bygningsmæssige udfordringer og andre strukturelle ændringer. 
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

Det samlede regnskabsresultat for Drift og Service viser et overskud på 6 t.kr. 
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Det indstilles, at underskud udlignes med overskud på øvrige områder under Ejendomscenteret. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

15. Årsberetning – Ejendomscenteret – Beredskabet 

 

Centerområde Ejendomscenteret 

Budgetområde  Beredskab og Logistik 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

17.048 

Regnskab 2014 udviser et overskud på 18 

Regnskab 2014 udviser et underskud på   

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

-632 

 
Kort præsentation  

Beredskabsafdelingen er delt i op i 5 afdelinger: 
 
Brand og redning varetager brand- og redningsberedskabet i Frederikshavn Kommune.  
Beredskabsopgaven varetages som en kombination af et kommunalt beredskab og et entrepriseberedskab 
med Falck Redningskorps. Ligeledes varetages opgaven med brandteknisk byggesagsbehandling og den 
forebyggende indsats under Brand og Redning. 
 
Brandskolen uddanner og opkvalificerer både egne ansatte og eksterne brugere i et tæt samarbejde med 
kommunens øvrige erhvervsskoler. 
 
Vagtcentralen varetager bl.a. beredskabets planlægning og overvågning af ABA-alarmer, nødkald, 
tyverialarmer, vagttelefoner, kommunens beredskabsplanlægning, logistikopgaver for egne såvel som 
ejendomscentrets aktiviteter mv. 
 
Serviceafdeling varetager beredskabets sideordnede aktiviteter, som fx madtransport, drift af 
hjælpemiddeldepot, vagttjeneste, Post og bud og serviceydelser på beredskabets værksted. 
 
Administration varetager administrationen på beredskabets samlede aktiviteter. Under administrationen 
ligger også kommunens flådestyring. Flådestyring er et nyt tiltag for at nedbringe Frederikshavn Kommunes 
samlede kørselsudgifter. Projektet er startet op i 2014. 
 

 
Ressourceforbrug og regnskabsresultat 

Beredskabet har i 2014 haft overskud på driften på 18 t.kr. Overskuddet dækker over store udsving på den 
enkelte afdeling. Flådestyring har grundet manglende finansiering genereret et underskud på 742 t.kr. 
Endvidere udviser døgnteknik et underskud på 309.t.kr. Beredskabets øvrige afdelinger udviser et overskud 
på 1.069 t.kr.  
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således:  

Afdrag på gælden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Aktiviteter og Aktivitetstal 

I 2014 har beredskabet været beskæftiget med udvikling af alarmområdet. Beredskabet havde i 2014 et 
merforbrug på døgnteknik, hvilket kan henføres til beredskabet har afholdt nødvendige udgifter, for at 
opretholde standard. En stor del af disse udgifter var der ikke budgetteret med. Af uforudsete udgifter kan 
nævnes. 
 

 Kameraer og skilte vedr. videoovervågning. 

 Konvertering til kommunale nøglebokse anslået. 

 Udgifter til skiltning vedr. tyverisikring. 

 Engangslicenser der skulle have været på regnskab 2013.  

 Udgifter vedr. Windows 7 rulning af software til at håndtere ADK. 

 Opsigelse af kontrakter, samt dobbeltbetaling til gl. leverandør og ny leverandør i overgangsperioden.  

 Etablering af ADK, der ikke tilbagebetaler sig i indkøbsåret (2014). 

 Der er betalt 5/12 dele af servicekontrakten for 2015 i 2014. 

 
Beredskabet har i 2014 startet flådestyring. En centraliseret Fleet Managementmodel har til hensigt at skabe 
driftsforbedringer og det forventes at projektet skal give centre og afdelinger mulighed for at skabe rationaler 
indenfor kørsel og drift.  
 
Som konsekvens af udlicitering på en del af den kommunale madkørsel, har beredskabet i 2014 ligeledes 
omlagt sin drift i serviceafdelingen. For at opretholde lønsomheden på den øvrige del af serviceporteføljen, 
har det været nødvendigt at foretage nedskære af serviceniveauet på andre opgaver som beredskabet 
udføres for andre afdelinger i kommunen. 
 
I samarbejde med de øvrige maritime erhvervsskoler, Maritime kompetenceudvikling m.fl. har Brandskolen i 
Hvims bidraget til at en udvidelse af de maritime kursusaktiviteter i Frederikshavn Kommune til gavn for det 
maritime vækstspor. Skolen har i 2014 således opnået nye samarbejdskontrakter/aftaler på det maritime 
område og derved konsolidere skolen yderligere såvel økonomisk og som en aktiv medspiller på det 
maritime kompetenceområde i Frederikshavn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

16. Årsberetning – Center for Kultur og Fritid, Center for Dag- og Fritidstilbud samt Center for Skole 

 

Centerområde Center for Dag- og Fritidstilbud 

Center for Kultur og Fritid 
Center for Skole 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution) B&K administration 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

4.835 

Regnskab 2014 udviser et overskud på 640 

Regnskab 2014 udviser et underskud på   

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

556 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Administrationen understøtter de enkelte fagområder indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets samt Kultur- og 
Fritidsudvalgets regi. 
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

Afdelingen har i 2014 et overskud på 640 t.kr. Overskuddet kan primært henføres til vakante stillinger, der ikke 
er blevet genansat i 2014. Herudover har der været udvist en tilbageholdende økonomisk adfærd i 2014, som 
har skullet sikre budgetoverholdelse.    
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 
Overskuddet overflyttes til bankbogen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

17. Årsberetning - Ledelsessekretariatet 

 

Centerområde Ledelsessekretariatet 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution) Ledelsessekretariatet 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

6.954 

Regnskab 2014 udviser et overskud på 286 

Regnskab 2014 udviser et underskud på   

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

20 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Ledelsessekretariatet tager sig af de sekretariatsopgaver der knytter sig til Byråd, Økonomiudvalg, stående 
udvalg, Borgmester, Kommunaldirektør, direktører og Direktion. 
 
Herudover er Ledelsessekretariatet koordinator og redaktør på hjemmeside og intranet, rådgiver med juridiske 
spørgsmål inden for bl.a. forvaltnings-, kommunal-, og offentligloven. Ledelsessekretariatet afholder interne 
kurser for administrationen. 
 
Ledelsessekretariatet står for afholdelse af valg, værtskab, internationalt samarbejde og arrangementer hvor 
Frederikshavn Kommune ønsker at profilere sig, bl.a. i forbindelse med tordenskjoldsdage, Skagen 
Ambassadører, besøg i Bremerhaven og besøg af Larvik Kommune.   
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

Ledelsessekretariatet har holdt igen på alle omkostninger gennem hele år 2014. 
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Driftsoverskuddet på 286 t.kr. samt ØKD-midler på 20 t.kr. indstilles overført til budgetår 2015.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Aktiviteter og Aktivitetstal 

Ledelsessekretariatets kerneopgaver er servicering af borgmester, byråd, udvalg, direktører og direktion, juridisk 
rådgivning og kommunikation. Disse blev løst. 
 
I forbindelse med at det nye byråd tiltrådte, fik Ledelsessekretariatet lavet en ny politikerportal med relevante 
oplysninger til byrådsmedlemmerne. De enkelte udvalg fik en introduktion til portalen og der blev givet individuel 
undervisning i brugen af iPads.  
Ledelsessekretariatet har holdt diverse kurser for sagsbehandlerne i kommunen, bl.a. i sagsfremstillinger, 
hjemmeside, offentlighedslov og forvaltningsret. 
 
I lighed med tidligere år fik Frederikshavn Kommune besøg af foreningen ”krigesgräberfürsorge”. Foreningen 
sørger hvert år for, at krigsgravene på Frederikshavn Kirkegård bliver vedligeholdt. Der var koblet skoleklasser 
på besøget, hvilket gav godt udbytte både for den tyske forening og klasserne.   
 
Den 25. maj 2014 stod Ledelsessekretariatet for afholdelse af valg til Europaparlament og valg om 
Patentdomstolen. 
 
Igen i år 2014 stod Ledelsessekretariatet for standen i festugen i Bremerhaven. Bremerhaven er Frederikshavn 
Kommunes venskabsby. Ledelsessekretariatet stod for afholdelse af en reception, der blev afholdt på et af 
flådens skibe. Det var en indbudt reception for erhverv og politikere.  Der blev her formidlet en række 
erhvervsmæssige kontakter.  
  
Hvert år står Ledelsessekretariatet for arrangement i forbindelse med juletræet fra Larvik Kommune. Larvik 
Kommune skænker hvert år et juletræ til Rådhuspladsen i Frederikshavn. I år 2014 blev der i forbindelse med 
arrangementet knyttet kontakter med det frederikshavnske erhvervsliv. Kontakter som både erhvervslivet i Larvik 
og Frederikshavn ønsker skal fortsætte.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

18. Årsberetning - Kommunalbestyrelsen 

 

Centerområde Ledelsessekretariatet 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution) Kommunalbestyrelsen, inkl. øvrige råd og nævn 
herunder bevillingsnævn og Integrationsråd. 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

10.715 

Regnskab 2014 udviser et overskud på  

Regnskab 2014 udviser et underskud på  1.159 

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

96 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Budgetområdet ”kommunalbestyrelsen” dækker over udbetaling af vederlag til byrådets medlemmer, udgifter til 
råd og nævn, midler til afholdelse af valg, venskabsbysamarbejde, sponsorater til eliteidræt, markedsføring af 
kommunen mm. 
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

Regnskabet kommer ud med et underskud på 1.159 t.kr. samt overskud af ØKD-midler på 96 t.kr.  
 
I 2014 og efterfølgende år er der indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. til omstrukturering/forenkling af den 
politiske udvalgsstruktur. Da der ikke er blevet færre byrådsmedlemmer eller udvalg i denne byrådsperiode 
mangler pengene på Økonomiudvalgets konto. Folketinget vedtog pr. 1. juni 2014 en lønstigning til alle 
byrådsmedlemmer. Frederikshavn Kommune fik DUT kompensation på størstedelen af lønstigning, men ikke på 
hele beløbet. Der er derfor blevet holdt igen med udgifterne på bl.a. markedsførings- og dispositionskonti for at 
underskuddet ikke skulle blive større end det som regnskabet udviser.    
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Driftsoverskud på 579 t.kr. vedrørende valg er et område ikke omfattet af overførselsadgangen. Det resterende 
driftsresultat udgør et underskud på 1.738 t.kr. samt et overskud på ØKD-midler på 96 t.kr., som indstilles 
overført til budgetår 2015.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

19. Årsberetning - Direktionen 

 

Centerområde Ledelsessekretariatet 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution) Direktionen 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

8.580 

Regnskab 2014 udviser et overskud på 6 

Regnskab 2014 udviser et underskud på   

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

2 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Direktionen består af 4 direktører samt chef for Center for Økonomi og Personale. 
 
Under Direktionen er der 17 centre som refererer til direktionen således:  
Kommunaldirektøren har ansvaret for Udvikling og Erhverv, Center for Arbejdsmarked og Center for Økonomi og 
Personale. 
Børne- og Kulturdirektøren som har ansvaret for Center for Skole, Center for Unge, Center for Kultur og Fritid, 
Center for Dag- og Fritidstilbud, Center for Bibliotek og Borgerservice og Center for Familie. 
Teknik- og Miljødirektøren har ansvaret for Ejendomscentret, Center for Park og Vej, Center for Teknik og Miljø. 
Social- og Sundhedsdirektøren har ansvaret for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, Center for Sundhed og 
Pleje, Ledelsessekretariatet, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og Sundhedsmyndighed.  
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

Regnskabet kommer ud med et overskud på 6 t.kr. samt ØKD-midler på 2 t.kr.  
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Driftsoverskuddet indstilles overført til budgetår 2015. 
 

 
Aktiviteter og Aktivitetstal 

I 2014 har Direktionen arbejdet på de interne og eksterne fronter. 
 
Direktionen har sammen med Den Kommunale Chefgruppe arbejdet med at få implementeret de 8 strategiske 
fokuspunkter: 1) at sætte borgernes selvhjulpenhed i centrum og sætte deres netværk i spil, 2) skabe et robust 
lokalsamfund, 3) robuste mennesker, 4) mere for mindre, 5) effektiv værdiskabelse, 6) udsyn, nysgerrighed og 
nysyn, 7) kommunen som garant for de svage og umælende, 8) styrken ligger i evnen til at opbygge relationer, 
og 5 organisatoriske greb: 1) skabe rammer og rum for selvledelse med retning, 2) sætte organisationen i spil 
som en sum af muligheder – udnyt potentialerne, 3) skabe rum til at se fremtidens muligheder i øjnene i god tid 
– offensivt og ambitiøst, 4) holde kalkuleret fokus på hvad der virker bedst i forhold til, hvad vi gerne vil opnå, 5) 
sætte organisationen i spil som aktiv afhængig af andre udenfor organisationen.  
 
I november 2014 afholdt byrådet seminar. På seminaret blev følgende fem strategiske temaer bearbejdet i 
debatgrupper: Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. Der blev udarbejdet beslutningstemaer, 
der er sendt til de relevante udvalg.   
 
Direktionen har skærpet fokus på virksomhedskontrakten. Hvert medlem i direktionen er blevet kontaktperson 
for et antal virksomheder. Formålet er at bidrage til, at virksomhederne oplever en hurtig og smidig kontakt til 
kommunen. 



 
  

 
20. Årsberetning – Center for Familie 

 

Centerområde Center for Familie 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution) Konto 6 – Familierådgivning, Dag- og døgn samt  
Administrationen 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

18.802 

Regnskab 2014 udviser et overskud på 258 

Regnskab 2014 udviser et underskud på   

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

 
-1.578 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Familierådgivningen består af to områder; Familieområdet og Handicapområdet. Der er ansat 30 
socialrådgivere/-formidlere, 2 funktionsledere og en afdelingsleder, heraf arbejder 8 socialrådgivere/-formidlere 
på Handicapområdet. Medarbejderne arbejder indenfor børne- og ungeområdet, primært med servicelovens 
paragraffer, hvor der ydes råd og vejledning til familier, foretages undersøgelser og udarbejdes forslag til 
foranstaltninger. Handicaprådgiverne bevilger desuden kompenserende ydelser til familier med børn med 
handicap. 
 
Alle medarbejdere indgår i et samarbejde med skoler og daginstitutioner, og afdelingen deltager i et projekt 
Socialrådgiver i dagtilbud. 
 
I dag- og døgnafdelingens regi løses på konto 6 en række opgaver: afdelingen varetager kommunale opgaver 
vedrørende familieplejeområdet i forhold til de omkring 100 plejefamilier, der har børn fra Frederikshavn 
Kommune i fuldtids døgnpleje og de ca. 50 familier, der modtager børn i aflastning. Afdelingen forestår også 
matchnings- og forsyningsopgaver på anbringelsesområdet i øvrigt. 
 
Herudover er der tilknyttet administrative ressourcer. 
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

Centret har i 2014 et overskud på 258 t.kr. samt underskud vedrørende ØKD-midler på 1.578 t.kr. 
 
Centret har i 2014 haft ubesatte barselsvikariater. 
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Center for Familie indstiller, at nettounderskuddet på 1.320 t.kr. overføres til budgetår 2015.  
 

 
Aktiviteter og Aktivitetstal 

Ultimo 2012 er der udarbejdet serviceniveaubeskrivelse på handicapområdet, som blev godkendt primo 2013. 
Der arbejdes fortsat med implementering af dette og der er fortsat fokus på målgruppevurdering og 
videreudvikling af A-team. Der er stadig sager i ankesystemet, der kan påvirke niveauet fremadrettet. 
 
Der er i 2014 taget hul på at intensivere arbejdet med forebyggelse til nedbringelse af antallet af anbringelser. 
 
Der er ydet supervision og faglig vejledning i ca. 100 plejefamilier med børn fra Frederikshavn Kommune. Der er 
udviklet, planlagt og gennemført 2 dages efteruddannelse af 171 plejeforældre. 
 



 
  

 
21. Årsberetning – Center for Unge 

 

Centerområde Center for Unge 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution) Unge, øvrig administration + Unge, myndighed 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

13.005 

Regnskab 2014 udviser et overskud på  

Regnskab 2014 udviser et underskud på  2.968 

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

-1.100 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Ungeenheden blev etableret i oktober 2013, og hører organisatorisk til i Center for Unge, hvor også 
Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole og 10. klassecenter er organiseret. De to afdelinger deler ligeledes 
bygning på Hånbækvej 32.  
 
Ungeenheden er et tilbud til unge mellem 15 og 25 år, hvor de unge kan få råd, vejledning og støtte til 
uddannelse, job, ledighed, forsørgelse og økonomi, psykiske problemer, handicap, familie, sociale problemer, 
misbrug og meget mere.  
 
I Ungeenheden er der 38 administrative medarbejdere. Arbejdsopgaverne er sagsbehandling af borgere på 
uddannelseshjælp, børne- og ungeområdet samt voksenhandicap-, psykiatri- og misbrugsområdet samt 
administration.  
 

 
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

 
Budgetramme 2014                         13.005 t.kr 
Regnskab 2014                               15.973 t. kr.  
Underskud 2014                                2.968 t.kr.  
 
Saldo regnskab 2013, underskud       1.100 t.kr.  
 
Årsagen skyldes et merforbrug på centrets lønkonti på 1,9 mio. kr. samt manglende barselsudligning på 0,2 mio. 
kr., som først tilføres Center for Unge i 2015. Ekstraudgifter på 0,3 mio. kr. til vagtordning i forvisitationen, et 
merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer samt et merforbrug vedrørende etablerings- og 
administrationsudgifter på 0,5 mio. kr.  
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Underskuddet indstilles overført til budgetår 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

22. Årsberetning – Udvikling og Erhverv 

 

Centerområde Udvikling og Erhverv 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution)  

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

25.075 

Regnskab 2014 udviser et overskud på 1.249 

Regnskab 2014 udviser et underskud på   

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

-299 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Området består af Udvikling og Erhverv samt Energibyen. Årsberetningen for Energibyen er udarbejdet særskilt, 
ligesom budgetramme, resultat og bankbog for Energibyen er udeladt af denne årsberetning.  
 
Området Udvikling og Erhverv beskæftiger sig primært med projekter relateret til lokalsamfundsudvikling med et 
særligt fokus på Frederikshavn Kommunes fire vækstspor. Som eksempler på projekter der har været i fokus i 
2014 kan nævnes følgende. 
 
Virksomheder får særbehandling: Strategisk satsning på at forbedre den kommunale erhvervsservice i alle 
kommunale centre med virksomhedskontakt. Udvikling og Erhverv har haft projektledelsen i udviklingsfasen og 
opgaven med at udvikle og koordinere samarbejdet på tværs af centre.  
 
Vækst Sæby: Udviklingsprojekt i samarbejde med lokale aktører i Sæby. Udvikle og synliggøre Sæby med det 
målrettede formål at gøre Sæby attraktiv som bosted for børnefamilier.  
 
Arbejdskraft som vækstmotor: Samarbejdsprojekt med EUC Nord, Frederikshavn Handelsskole, VUC/HF 
Frederikshavn, Center for Skole, Center for Unge og Center for Arbejdsmarked. Omdrejningspunktet for 
samarbejdet har været den strategiske udfordring i at sikre tilstrækkelig kompetent arbejdskraft i fremtiden. I 
projektet er der udviklet konkrete ideer og der er eksperimenteret med at skabe gode løsninger 1:1 i hverdagen 
hos de aktører, der arbejder med unge, ledige og virksomheder til daglig. Udvikling og Erhvervs rolle har været 
at facilitere udviklingsprocesserne og sikre fremdrift.  
 
International kystby Skagen: I forbindelse med KUP-projektet har Udvikling og Erhverv, i tæt samarbejde med 
Turisthus Nord, været de lokale partnere for de eksterne konsulenter, der har udarbejdet potentialeplanen for 
international kystturisme i Skagen.  
 
Kommuneplanrevision 2014: I 2013-2014 har Udvikling og Erhverv i tæt samarbejde med Center for Teknik og 
Miljø lavet en revidering af kommuneplanen. Arbejdet har haft som målsætning, at skabe tydelig sammenhæng 
mellem de lokale ambitioner om vækst og erhvervsudvikling og rammerne og retningslinierne for den fysiske 
planlægning i kommunen.  
 
Herudover rummer budgetområdet Distriksudvalget, som støtter og finansierer projekter til at sikre en positiv 
udvikling i landdistrikterne. Distriktsudvalget lægger særlig vægt på, at projekterne er båret af ildsjæle og frivillige 
i lokalområderne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat 
(kort orientering om årsagen til, at regnskabet viser et over- eller underskud) 

Udvikling og Erhverv ekskl. Energibyen udviser et driftsoverskud på 1.249 t.kr. samt underskud på ØKD-
midlerne på 299 t.kr. Nedenfor opridses relevante områder under Udvikling og Erhverv. 
 

 Regnskab Korr. budget Afvigelse ØKD Resultat 

Udvikling og Erhverv 23.011 23.108 -97 -120 -217 

Markis -264 0 -264 539 275 

Landdistriktspuljen 468 638 -170 -120 -290 

Investeringspuljen 611 1.329 -718 0 -718 

I alt 23.826 25.075 -1.249 299 -950 

 
De primære årsager til driftsoverskuddet i 2014 på 1.249 t.kr. skyldes primært en indtægt fra regionen på 264 
t.kr. vedrørende Markis-projektet samt et overskud på 718 t.kr. under Investeringspuljen.  
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 
Overskuddet under Udvikling og Erhverv på 217 t.kr. indstilles overført til budgetår 2015. Underskuddet 
vedrørende Markis-projektet på 275 t.kr. indstilles efterladt i regnskabsår 2014. Overskuddet under 
Landdistriktspuljen på 290 t.kr. indstilles overført til budgetår 2015. Overskuddet under Investeringspuljen på 
718 t.kr. indstilles tillagt kassen.  
 
Samlet indstilles overført 507 t.kr. til budgetår 2015.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

23. Årsberetning – Udvikling og Erhverv - Energibyen  

 

Centerområde Udvikling og Erhverv 

Budgetområde (Eks. Omkostningssted/institution) Energibyen 

 
Fakta oplysninger (i 1.000 kr.) 

Budgetrammen for 2014 (ekskl. bankbog og bunden  
opsparing) er 

1.893 

Regnskab 2014 udviser et overskud på 140 

Regnskab 2014 udviser et underskud på   

 

Bankbogen vedrørende regnskab 2013 
(minus foran = underskud) 

126 

 
Kort præsentation (bygning, lokalområde, institution) 

Kommunens strategiplan for vedvarende energi 2030, udarbejdet af Energibyen blev enstemmigt godkendt i 
byrådet.  
 
Det treårige EU-projektet Infinite omhandler fremme af energirenovering i den private boligsektor. Der 
arbejdes fortsat på kortlægning hos banker og sparekasser med henblik på at udfærdige favorable 
låneordninger for boligejere i Frederikshavn, så energirenovering af boliger i kommunen kommer højere op i 
omdrejninger. Magasinet Boligforbedring Frederikshavn blev udgivet. 

 
Som en afslutning på det treårige SmartCity.dk projekt blev Landsbyrapporten udarbejdet, med konkrete 
cases og forslag til energirenovering af private boliger i Jerup og Dybvad. Dette blev fulgt op med møder i 
begge landsbyer for de lokale borgere. 
 
I samspil med Knivholt Hovedgård er der i forbindelse med en LAG bevilling påbegyndt et arbejde omkring 
etablering af en Energisti på Knivholt. Stien henvender sig til boligejere og virker med inspiration og ideer til 
energirenovering og –optimering. Stien forventes indviet juni 2015. 

 
På biogasområdet blev der i forbindelse med Vækstforum projektet ”Nordjyske bioenergimodeller” blev der 
udarbejdet en partnerskabsaftale mellem Danish Crown, NNF, Landbo Nord og Frederikshavn Kommune. 
Partnerskabet igangsatte et arbejde med udarbejdelse af tegningsmateriale og en business case til en 
fremtidsrettet svinestald for slagtesvin. Materialet forventes klart i foråret 2015. Endvidere blev der indviet en 
kommerciel gasfyldestation og regional busrute, som kører på grøn gas. Det er tanken, at flere kommunale 
køretøjer skal over på grøn gasdrift de kommende år. 
 
Repræsentanter fra 3F´s nye grønne tænketank med forbundsformand Per Christensen og tidligere DONG 
direktør Anders Eldrup besøgte Frederikshavn, som inspiration til tænketanken. 
 
Medvirken på Dansk Industris eksportfremstød i London sammen med Skagen Varmeværk. 
 
I regi af gas til transportprojektets etape 1, blev biogas-fyldestationer indviet i hhv. Frederikshavn og Aalborg. 
Etape 2 omhandler omlægning af Frederikshavns bybusser til biogas drift. Energistyrelsen bevilgede støtte 
til 2 biogas bybusser, som kommer i drift i juni 2015. Der arbejdes fortsat på projektets etape 3, hvor 
yderligere bybusser og renovationsvogne i Frederikshavn og Aalborg Kommuner skal overgå til biogas drift.  
 
Regional støttet projekt Nordjysk Fotonik Klynge, etape 1 blev afsluttet. Der pågår drøftelser med Business 
Region North om projektets etape 2 med base i Frederikshavn.  
 

 
Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes anvendt således: (modsat skal oplyses, hvordan et 
regnskabsunderskud agtes afviklet) 

Driftsoverskuddet på 140 t.kr. samt ØKD-midler på 126 t.kr. indstilles overført til budgetår 2015.  
 

 



 
  

24. Puljer til tværgående formål 
 
Der er én bevilling til ”Puljer til tværgående formål”, idet Økonomiudvalgets driftsbudget ikke skal ”belastes” 
af de tværgående puljer. 
 

Puljer til tværgående formål Oprindelig Korrigeret   
   budget budget Regnskab 
 i mio. kr. 2014 2014 2014 Afvigelse 

Pulje vedr. love og cirkulærer -0,4 -0,3 0,0 0,3 

Mere tid til kerneydelsen -7,1 0,0 0,0 0,0 
Styrkelse af forebyggende og 
sundhedsfremmende indsats 3,3 0,0 0,0 0,0 
Efteruddannelse af lærere og 
pædagoger 1,3 0,6 0,0 -0,6 

Det nære sundhedsvæsen -2,1 0,0 0,0 0,0 
Reduktion af ”Det nære 
sundhedsvæsen” -1,2 0,0 0,0 0,0 

Afbureaukratiseringspuljen -10,0 0,0 0,0 0,0 
Gennemgang af samtlige 
kontrakter -2,0 0,0 0,0 0,0 

Puljer til tværgående formål i 
alt -18,2 0,3 0,0 -0,3 

 
I pulje for love og cirkulærer er der en negativ restpulje på 0,3 mio. kr. vedr. medfinansiering af 
grunddataprogrammet. Fra budgetår 2015 og frem er puljen udmøntet.   
 
Direktionens budgetforslag 2013 
Projekt Mere tid til kerneydelsen blev i regnskabsår 2014 udmøntet med 7,1 mio. kr. til de respektive udvalg.  
 
Direktionens budgetforslag 2014/Budgetforlig 2014 
I henhold til kommuneaftalen blev der vedtaget bevilling på 3,3 mio. kr. vedrørende styrkelse af 
forebyggende og sundhedsfremmende indsatser (Det nære sundhedsvæsen). I budgetforliget blev 2,2 mio. 
kr. af disse midler flyttet til område for sygepleje på Socialudvalgets budgetområde. Den resterende bevilling 
blev udlignet med øvrige budgetændringer i budgetforliget.  
 
Afbureaukratiseringspuljen samt pulje for gennemgang af samtlige kontrakter blev i regnskabsår 2014 
udmøntet med i alt 12,0 mio. kr. til de respektive udvalg.  
 
I forbindelse med folkeskolereformen blev der afsat midler til efteruddannelse af ledere, lærere og 
pædagoger. I regnskabsår 2014 blev der udmøntet 0,7 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetområde. Fordelingen blev beregnet på baggrund af kommunens forholdsmæssige andel af 6-16 årige.  
 
Projekt Efteruddannelse af lærere og pædagoger indstilles overført med 0,6 mio. kr. Pulje vedr. love og 
cirkulærer vedr. medfinansiering af grunddataprogrammet indstilles efterladt i regnskabsår 2014.  
 
  



 
  

25. Anlæg 
 
Der indledes med en status over de reguleringer, der er foretaget i Økonomiudvalgets oprindelige 
anlægsbudget. 

Oprindeligt anlægsbudget   63,5 mio. kr. 
BYR 29/1-14 – Flytning af pulje til Landsbyfornyelse    -1,9 mio. kr.           
Driftstilskud til fusion af Skagens Museum, Drachmanns Hus     -1,5 mio. kr. 
Takstfastsættelse til understøttelse af lokale shopping miljøer – til TU Drift    -0,8 mio. kr.   
Analyse af fritidsområdet    -0,4 mio. kr.   
Filmmaskinen    -0,4 mio. kr. 
Udmøntning af Økonomiudvalgets reduktionspulje på anlæg    -1,8 mio. kr.  
BYR 26/3-14 – Byggemodning af Bakkevænget, Østervrå     -0,1 mio. kr.  
BYR 30/4-14 – Regnskab 2013 - ØKD   41,7 mio. kr.  
BYR 30/4-14 - Bevillingsændring    -0,4 mio. kr.  
BYR 30/4-14 – Iscenter Nord   18,0 mio. kr. 
BYR 30/4-14 – Salg af Spliidsvej – øgede indtægter    -1,6 mio. kr. 
BYR 30/4-14 – Salg af Spliidsvej – disponering af nettoindtægt     1,6 mio. kr. 
BYR 27/8-14 – Bevillingsmæssige ændringer     0,1 mio. kr. 
BYR 29/10-14 – Budgetopfølgning 31.08.14   -17,3 mio. kr. 
 
Ny anlægsramme                          98,7 mio. kr. 
 
Oversigten er opdelt i indtægter og i udgifter. De enkelte anlægsprojekter er dog jf. bevillingsreglerne opgjort 
efter nettoprincippet. 

  

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 

  

Oprindeligt 
budget 
1 kr. 

Korrigeret 
budget 
1 kr. 

Forbrug 
JAN - 016 
1 kr. 

Rest korrigeret 
budget 
1 kr. 

  Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret 

U/I PSP-element DKK DKK DKK DKK 

Samlet resultat 63.481.000 98.702.844 55.390.709 43.312.135 

U Total 89.141.000 148.317.463 71.352.383 76.965.080 

U Pulje vedr. Knivholt hovedgård 754.000 754.000 753.999 1 

U Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 5.103.000 4.868.282 4.868.393 -111 

U Bygningsforbedringsudvalg   752.550   752.550 

U Ledelsessekretariatet -møbler   213.389   213.389 

U Pulje digitalis.- og velfærdstek. tiltag 3.442.000 9.748.568 3.680.413 6.068.155 

U Energirenoveringer 6.056.000 6.512.180 5.078.411 1.433.769 

U Ombygning Ørnevejens skole til adm. 10.914.000 34.941.948 2.315.741 32.626.207 

U Energibyen, projektudvikling 2.018.000 2.018.000 2.307.277 -289.277 

U Byfornyelsesbeslutninger   452.000   452.000 

U Borgerportal og hjemmeside 2.140.000 2.544.026   2.544.026 

U Etablering af Ejendomscenter   781.441 747.902 33.539 

U Renovering Sundhedscenter Skagen   224.274   224.274 

U IT-Løsning handicap- og psykiatriområdet 506.000 1.232.359 1.932 1.230.427 

U IT-Løsning trænings- og sundhedscentre   344.647   344.647 

U Vedligehold skolebygn. - Bygn.relat.udg. 8.571.000 5.827.500 5.830.416 -2.916 

U Ny skole (Nordstjerneskolen)   1.150.347 420.827 729.520 

U Udviklingsplan for Ankermedet skole 1.046.000 1.046.000 717.457 328.543 

U Udvidelse/hjemtagelse pladser døgninst.   3.994.458 3.109.978 884.480 

U Helhedsplan daginst.omr. -bygn.relat.udg 10.318.000 13.913.586 -1.918.028 15.831.614 

U Renoveringer på skoleområdet   6.350.133   6.350.133 



 
  

U Omb. af personalefac. ved plejeboliger   300.169 41.742 258.427 

U Arkiveringsversion ESDH   300.000   300.000 

U Ombyg. Hånbækskolen vedr. ungeenhed   3.205.484 3.263.730 -58.246 

U Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 5.393.000 3.721.895 1.357.997 2.363.898 

U Erhvervs-,turisme- og kulturelle formål 4.700.000 1.075.000   1.075.000 

U Iscenter Nord 3.200.000 21.200.000 20.082.006 1.117.994 

U Strategisk byudvikling Fr.havn Midtby 
 

750.000 0 0 

U Projektudvikling Værkergrunden   505.847 80.000 425.847 

U Renovering Sæby Atletik klub   400.000 400.000 0 

U Elarbejde på fritidsanlæg   300.000 297.573 2.427 

U Ny Multihal ved Arena Nord   23.000.000 4.417.920 18.582.080 

U Handicapforanst. Bangsbostrand skole   620.000 619.999 1 

U Skimmelsvamp Voerså Børnehave   640.000 500.000 140.000 

U Etablering af lærerarbejdspladser   2.200.000 2.200.000 -0 

U Køb og Salg: 0 -7.570.620 10.176.696 -17.747.316 

U Fællesudgifter og -indtægter  - 002201     408.750 -408.750 

U Fællesudgifter og -indtægter 002202   1.840.182 720.133 1.120.049 

U Køb/salg af mindre arealer     218.535 -218.535 

U Vrangbækvej, Gærum     564 -564 

U Salg Hans Baghs Vej 23 A+B+C   -7.032.700 266.287 -7.298.987 

U Salg bygninger ifm. Skagen kulturhus     -24.681 24.681 

U Bakkevænget     111.563 -111.563 

U  Bakkevænget Øst (6 grunde)   -103.000 1.087.261 -1.190.261 

U Søndergårdsvej Ålbæk     2.213 -2.213 

U  Ålborgvej 132, Volstrup skole     43.000 -43.000 

U Salgsindt. ifm. Genåbning af budget 2010     -883 883 

U Køb/salg af mindre arealer     2.137.401 -2.137.401 

U Salg af areal Toldergårdsvej Skagen     2.945 -2.945 

U Salg af Spliidsvej 14     120.596 -120.596 

U Salg af Spliddsvej 25 C     18.750 -18.750 

U Salg af areal Sæbygårdvej 31, Sæby   55.080 98.401 -43.321 

U Salg af Skøjtealléen 1     39.243 -39.243 

U Salg af grunde Strandager     96.330 -96.330 

U Bygninger overgået til projektudvikling   -2.590.182 3.019.703 -5.609.885 

U Salg erhvervsjord ved Brinken, Østervrå     15.516 -15.516 

U Salg erhvervsjord Nordhavnsvej/Sandholm     71.650 -71.650 

U Tilbagekøb af 6 grunde ved Kærsvinget     39.710 -39.710 

U Salg af grunde ved Gulmajsvej, Skagen     176.089 -176.089 

U Nedrivning af Boensgade 10   260.000 260.000 0 

U Salg erhvervsarealer Industrivej Ålbæk     174.593 -174.593 

U Salg af ejendom Caspersvej 6     83.656 -83.656 

U Salg af ejendom Skramgårdsvej 9     39.451 -39.451 

U Salg af grunde ved Kæreng og Kærsvinget     311.134 -311.134 

U Salg af Skansegade 10     12.843 -12.843 

U Salg af erhvervsjord Fabriksvej, Gærum     15.083 -15.083 



 
  

U Salg af Klostergyde 9 og 9A     25.670 -25.670 

U Salg af Havnen 1B     54.225 -54.225 

U Salg af Stationspladsen 2A, Sæby     54.773 -54.773 

U Salg af Hirtshalsvej 524     71.551 -71.551 

U Salg af Rolighedsvej     37.968 -37.968 

U Salg af Nørregade 38     114.150 -114.150 

U Salg af Hovedgaden 1A     18.937 -18.937 

U Byggemodning - "Flade Bakker"     136.800 -136.800 

U Salg af Stationsvej 1, Sæby     93.710 -93.710 

U Salg af bunkers Trindelvej 19, Skagen     3.076 -3.076 

I Total -25.660.000 -49.614.619 -15.961.674 -33.652.945 

I Energibyen, projektudvikling     -438.629 438.629 

I Nedrivningspulje, opland -2.800.000 0   0 

I Køb og Salg: -22.860.000 -49.614.619 -15.523.045 -34.091.574 

I Fællesudgifter og -indtægter 002202 -22.860.000 -49.614.619 -9.565 -49.605.054 

I Salg bygninger ifm. Skagen kulturhus     -4.300.000 4.300.000 

I Knivholtvej     -910.000 910.000 

I  Bakkevænget Øst (6 grunde)     -225.160 225.160 

I Buttervej Øst, Skagen     -152.250 152.250 

I Salg af Spliidsvej 14     -1.360.000 1.360.000 

I Salg af Spliidsvej 25 C     -45.000 45.000 

I Salg af grunde Strandager     -765.649 765.649 

I Salg erhvervsarealer Industrivej Ålbæk     -150.500 150.500 

I Salg af ejendom Caspersvej 6     -1.353.000 1.353.000 

I Salg af ejendom Skramgårdsvej 9     -275.000 275.000 

I Salg af erhvervsjord Fabriksvej, Gærum     -44.275 44.275 

I Salg af Havnen 1B     -1.361.250 1.361.250 

I Salg af Stationspladsen 2A, Sæby     -911.000 911.000 

I Salg af Rolighedsvej     -755.000 755.000 

I Salg af Nørregade 38     -46.400 46.400 

I Salg erhvervsjord Stygge Krumpensvej 48     -170.366 170.366 

I Salg af Stationsvej 1, Sæby     -1.500.000 1.500.000 

I Salg af bunkers Trindelvej 19, Skagen     -291.000 291.000 

I Salg af areal Minkvej, Skagen     -110.330 110.330 

I Salg af areal Nedre Mosevej- fodboldgolf     -580.800 580.800 

I Salg af areal Strandager     -206.500 206.500 

 
 
Kommentarer til anlægsoversigten 
 
Det fremgår af oversigten, at der er en korrigeret anlægsramme på 98,7 mio. kr. og at der er et regnskab på 
55,4 mio. kr. Der er således tale om en afvigelse på -43,3 mio. kr., hvilket primært skyldes mindre 
bruttoudgifter vedr. pulje for digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag, borgerportal og hjemmeside, 
energirenoveringer, ombygning af Ørnevejens Skole til administration, helhedsplan dagsinstitutionsområdet, 
renovering på skoleområdet, ny multihal ved Arena Nord samt færre indtægter vedr. salg af jord og 
bygninger.   
 
Nedenstående opstilling og kommentering af projekter dækker kun projekter med væsentlige afvigelser i 
forhold til korrigeret budget.  



 
  

 
Anlægsindtægter 
 
Salg af jord og bygninger 
Oversigten viser, at der er budgetteret med salg af jord og bygninger på 49,6 mio. kr. og der er 
salgsindtægter på 15,5 mio. kr. Der er således tale om mindre indtægter på 34,1 mio., som først og 
fremmest skyldes manglende salg af Hans Baghs Vej 23 samt øvrig salg af jord. Der er kommet 
bruttoindtægter ind på 12,2 mio. kr. vedrørende faste ejendomme, herunder salg af Sct. Laurentiivej 23 i 
Skagen for 4,3 mio. kr., salg af Stationsvej 1 i Sæby for 1,5 mio. kr., salg af Havnen 1B i Sæby for 1,4 mio. 
kr., salg af Caspersvej 6 for 1,4 mio. kr. og salg af Spliidsvej 14 i Skagen for 1,4 mio. kr.  
 
Anlægsudgifter 
 
Køb af jord og bygninger 
Der er budgetteret med køb af jord og bygninger på -7,6 mio. kr. Der er købt jord og bygninger for 10,2 mio. 
kr. samt øvrige anlæg. Der er således tale om merudgifter på 17,8 mio. kr. Udgiftsstørrelsen skyldes primært 
udgifter i forbindelse med bygninger overgået til projektudvikling for 3,0 mio. kr. samt køb af mindre arealer 
for 2,4 mio. kr. Herudover er bogført udgifter i forbindelse med salg af jord og bygninger, herunder 
byggemodninger. Størrelsen af det korrigerede budget skyldes primært indtægtskrav vedrørende Hans 
Baghs Vej 23 på 7,0 mio. kr.  
 
Pulje digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag 
Udgifterne på området andrager kun 3,7 mio. kr. primært udgifter til videomøder/lync telefoni og 
talegenkendelse. Restbudgettet på 6,1 mio. kr. indstilles overført til budgetår 2015 til samme puljeprojekt.  
 
Ombygning Ørnevejens skole til administration 
Restbudgettet på 32,6 mio. kr. indstilles overført til budgetår 2015 til bygning af klub- og ungdomsfaciliteter.    
 
Bygninger overgået til projektudvikling 
Tomgangsudgifter er ikke budgetteret. Underskud overført fra regnskabsår 2013. Forbrug på 3,0 mio. kr. i 
regnskabsår 2014. Der indstilles overført restbevilling på 5,6 mio. kr. til budgetår 2015.  
 
Borgerportal og hjemmeside 
Projektet er uforbrugt med et korrigeret budget på 2,5 mio. kr. Bevillingen indstilles overført til budgetår 2015 
til projekt Samarbejds-/Borgerportal med en forventet udgift på 2,2 mio. kr.  
 
IT-løsning handicap- og psykiatriområdet 
Projektet overføres til budgetår 2015 med et overskud på 1,2 mio. kr.  
 
Ny skole (Nordstjerneskolen) 
Projektet overføres til budgetår 2015 med et overskud på 0,7 mio. kr.  
 
Udvidelse/hjemtagelse af pladser døgninstitution 
Projektet afsluttes i regnskabsår 2014 med et overskud på 0,9 mio. kr.  
 
Helhedsplan daginstitutionsområdet – bygningsrelaterede udgifter 
Ejendommen Spliidsvej 25C, tidligere børnehaven Søstjernen solgt i regnskabsår 2014 for 1,5 mio. kr. Den 
resterende bevilling på 15,8 mio. kr. indstilles overført til nyt anlægsprojekt Reservepulje Bæredygtigt 
Børneområde i budgetår 2015.  
 
Renoveringer på skoleområdet 
Projektet overføres til anlæg i budgetår 2015 med 6,4 mio. kr. Overførslen indstilles overført til nyt 
anlægsprojekt Reservepulje Bæredygtigt Børneområde.  
 
Projektudvikling Værkergrunden 
Der blev foretaget en værdianalyse samt vurdering af ejendomme mv. for Værkergrunden i 2014. Arbejdet 
pågår stadig. Den resterende bevilling på 0,4 mio. kr. indstilles overført til budgetår 2015.  
 
Ny multihal ved Arena Nord 
Der er med udgangen af regnskabsår 2014 afholdt udgifter for 4,4 mio. kr., hvoraf 4,3 mio. kr. er betalt i 
acontorater til entreprenør- og byggefirmaet Carlos Sørensen A/S. Den resterende bevilling på 18,6 mio. kr. 
indstilles overført til budgetår 2015.  
 



 
  

Skimmelsvamp Voerså Børnehave 
Projektet overføres til anlæg i budgetår 2015 med et overskud på 0,1 mio. kr. Overførslen indstilles overført 
til nyt anlægsprojekt Reservepulje Bæredygtigt Børneområde.  
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FORORD

Frederikshavn Kommune har nu opgjort sit regnskab 
for 2014. Du kan i denne årsberetning danne dig et 
overblik over, hvordan Frederikshavn Kommune har 
disponeret midlerne i 2014. 

Regnskabet viser, at vi fortsat er udfordret på vo-
res økonomi! Men det går den rigtige vej efter den 
skrappe hestekur, vi gennemførte for et år siden. 
Politisk vedtog vi besparelser på 125 millioner kro-
ner. Kuren viser sig nu at have virket efter hensig-
ten. Vores plan for at skabe økonomisk stabilitet og 
øget likviditet virker. 

På den ordinære drift har vi et overskud på 59,9 mil-
lioner kroner. Det er 21,6 millioner bedre end forven-
tet tilbage i august 2014. Resultatet er dog 45,3 mio. 
lavere end i det oprindelige budget. Det skyldes for 
det første, at vi mistede 22,9 mio. i tilskud og udlig-
ning fra staten i 2014. For det andet har vi haft nogle 
omkostninger i forbindelse med låneomlægning og 
låneoptagelse. Hensigten med omlægningerne er, 
at vi nedbringer de årlige renteudgifter.

Vi har gennemført anlægsinvesteringer for 139,4 
mio. kr. Samtidig har vi nedbragt vores serviceud-
gifter med 20,3 mio. kr. Dermed medvirker vi til, at 
kommunerne på landsplan kan holde vores fælles 
serviceramme, og vi undgår sanktioner.

Kommunens likviditet er forbedret i løbet af 2014, 
så vi ender med en opsparing til kommunekassen 
på 40 mio. kr. Det gennemsnitlige beløb, vi har haft 
i kommunekassen gennem budgetåret 2014, er på 
56,4 mio. kroner. Vi har et klart mål om at fortsat at 
styrke kommunens økonomi og likviditet, og det skal 
nok lykkes med den plan, vi har sat i værk. 

Vi er rykket tættere sammen i bussen, og hele vejen 
rundt knokler alle med opgaven. Det har medvirket 
til at skabe stabilitet i vores økonomi. Nu skal vi sikre 
konsolidering, så vi fremadrettet får mulighed for at 
kunne investere i udviklingen af lokalsamfundet og 
realisere nogle af de drømme, vi har for vores kom-
mune.
 
 Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen
borgmester



DIREKTIONENS BEMÆRKNINGER TIL 
REGNSKABET

Direktionen fremlægger hermed sine bemærknin-
ger til regnskabsresultatet for 2014.

Den overordnede konklusion er, at driftsresultatet 
er bedre end forventet. Det gælder både i forhold 
til det korrigerede budget og i forhold til budget-
opfølgningen pr. 31. august 2014. Endvidere er 
driftsudgifterne 13,4 mio. kr. lavere end oprindeligt 
budgetteret. 
Der er realiseret bruttoanlæg for 139,4 mio. kr., 
hvilket svarer til forventningen ved budgetopfølg-
ningen pr. 31. august 2014. 
Regnskabet viser endvidere, at presset på kommu-
nens likviditet er aftaget, men ikke forsvundet. Den 
gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2014 var 
på 56,4 mio. kr. og var dermed under det niveau 
som er fastsat som målsætning for 2015 og frem.

Regnskab 2014
Regnskabsresultatet udviser et overskud på den 
ordinære drift på 59,9 mio. kr., hvilket er 45,3 mio. 
kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Det er imid-
lertid et meget tilfredsstillende resultat, når man 
betænker at regulering af beskæftigelsestilskuddet 
kostede kommunen 22,9 mio. kr. på indtægtssiden, 
og at låneomlægningen kostede en merudgift netto 
på renter /kurstab på 40,8 mio. kr. Uden disse to 
forhold ville det oprindeligt budgetterede overskud 
på den ordinære drift være mere end opnået. De 
faktiske driftsudgifter blev da også 13,4 mio. kr. 
lavere end oprindeligt budgetteret. Driftsudgifterne 
må således konstateres at være styret på en for-
nuftig og ansvarlig måde, hvilket er særlig positivt i 
et år med store omstillinger.

2014 ender med en opsparing til kassen på 40,0 
mio. kr. hvilket er 8,7 mio. kr. lavere end oprindeligt 
budgetteret, men samme niveau som forventet pr. 
31. august 2014. 
På anlægsområdet har der gennem hele året været 
fokus på at overholde det oprindeligt budgetterede 
anlægsniveau. Med et bruttoforbrug på 139,4 mio. 
kr. og et oprindeligt bruttobudget på 158,6 mio. kr. 
er det lykkedes.

Direktionen har gennem hele 2014 været opmærk-
som på Frederikshavn Kommunes økonomi. 2014 
har været et år der i høj grad har været præget 
af at få implementeret de store besparelser, som 
blev vedtaget primo året. Direktionen kan på bag-
grund af regnskabsresultatet for 2014 konstatere, 
at første trin af gennemførelsen af besparelserne 
er lykkedes. En medvirkende årsag til det gode 
regnskabsresultat for 2014 har været, at der også 
har været fokus på at kunne realisere de planlagte 

besparelser i budget 2015. For at det skal kunne 
lykkes, er det nødvendigt at omstille driften allerede 
i løbet af 2014, således at ændringerne kan få fuld 
virkning i budgetår 2015.

Der har været særligt opmærksomhed på likvidite-
ten i 2014. Direktionen konstaterer, at faldet i den 
gennemsnitlige likviditet blev stoppet i 2014, og 
at likviditeten har været stigende i løbet af 2014, 
således at den gennemsnitlige likviditet er steget 
til 56,4 mio. kr. ultimo 2014. Direktionen vil også i 
2015 have stor opmærksomhed på likviditeten og 
arbejder for at likviditeten fortsat skal forbedres, 
således at målsætningen om en gennemsnitlikvidi-
tet på minimum 80 mio. kr. kan indfries. 

Som nævnt, er det samlede billede, at der på drifts-
siden leveres et fornuftigt resultat med overskud på 
alle udvalg undtaget Teknisk Udvalg. I alt forøges 
den samlede opsparing på bankbøgerne i 2014 
med 3,0 mio. kr.

Kommunernes 2014-budgetter blev lavet således, 
at kommunerne under ét overholdt serviceram-
men og Frederikshavn Kommune bidrog til denne 
overholdelse. På regnskabssiden er der sanktioner 
vedr. overholdelse af serviceudgifterne og her bi-
drog Frederikshavn Kommune også til den sam-
lede overholdelse ved et mindreforbrug i forhold til 
oprindeligt budget på 20,3 mio. kr. 

Fremtiden
Med budgettet for 2015 blev der opstillet tre over-
ordnede målsætninger for Frederikshavn Kommu-
nes budgetter. 

Overskud på ordinær drift på min. 150 mio. kr.1. 
Skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. 2. 
samt lånefinansierede anlæg i den udstræk-
ning, vi kan opnå låneadgang, og det giver 
værdi at gennemføre investeringen ud fra en 
samlet økonomisk og politisk vurdering.
En gennemsnitlig likviditet set over 365 dage 3. 
på minimum 80 mio. kr. 

Med disse overordnede målsætninger for Frede-
rikshavn Kommunes økonomi er der sat en ramme 
for de fremtidige budgetter, som sikrer at Frede-
rikshavn Kommunes økonomi bevæger sig i den 
rigtige retning og opnår den robusthed som giver 
mulighed for en stabil drift og et fornuftigt råderum 
til udvikling.

Likviditeten er fortsat for lav i forhold til målsætnin-
gen, selvom situationen ved udgangen af 2014 er 
væsentligt forbedret i forhold til udgangen af 2013. 
Men der hersker en bevidsthed om, at vi til sta-
dighed skal være opmærksomme på kommunens 
likviditet for at komme op på målsætningen om 
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minimum 80 mio. kr. i gennemsnitlig kassebehold-
ning.

Der er i budgetterne for de kommende år indarbej-
det en årlig reduktion på 1 % af serviceudgifterne, 
og der er en klar bevidsthed om, at der er brug for 
at udvise økonomisk ansvarlighed og opfylde og 
overholde de målsætninger, som Økonomiudvalget 
fastlagde i 2014. Vi må fortsat fokusere på at øge 
produktiviteten og effektivisere vores drift. Som 
eksempler på hvordan der i 2014 er blevet arbej-
det med en ny forståelse af prioriteringen af de 
kommunale velfærdsydelser, kan vi nævne visio-
nen ”Dem der kan, selv skal selv” på det sociale 
område og ”Den efterspørgselsorienterede arbejds-
markedspolitik” på arbejdsmarkedsområdet. Begge 
visioner sætter borgerens kompetencer i centrum 
og bygger videre på de ressourcer borgeren har. 

Vi er fortsat presset af udviklingen i vores demo-
grafi med et faldende befolkningstal og en fortsat 
forskydning mellem aldersgrupperne i retning af 
flere ældre og færre børn, unge og erhvervsaktive. 
Vi kan dog også konstatere, at der i 2014 er flyttet 
flere borgere til kommunen end der er flyttet fra 
kommunen. 

På baggrund af befolkningsudviklingen må det 
også fremover forventes, at Frederikshavn Kom-
mune vil være udfordret med krav om løbende 
tilpasninger af driften på grund forskydninger i 
befolkningssammensætningen og på grund af 
vigende indtægter. Der tales meget om ændringer 
i udligningssystemet og krav om en mere retfærdig 
udligning mellem kommunerne. Der har løbende 
været set mindre justeringer af udligningssystemet, 
men ikke noget der for alvor har løst de udfordrin-
ger vi står overfor. Det vil derfor, formentlig, også 
med fremtidige ændringer være et vilkår for Frede-
rikshavn Kommune, at de økonomiske udfordringer 
skal løses lokalt; enten gennem reduktioner eller 
gennem øget vækst med flere arbejdspladser og 
øget bosætning.
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aftalen gennemgås i det efterfølgende.
Servicerammen for kommunerne under ét udgjorde 
i 2014 230.541 mio. kr. Den forholdsmæssige ser-
viceudgiftsramme for Frederikshavn Kommune i 
2014 inkl. realvækst var på 2.563,2 mio. kr. 

Sanktioner vedrørende 2014
På driftssiden ville der kunne iværksættes modreg-
ning på op til 3 mia. kr. af kommunernes tilskud, hvis 
de kommunale budgetter eller regnskaber lå højere 
end den aftalte ramme for serviceudgifter. 
I tilfælde af at servicerammen ikke overholdes, kan 
der ske modregning i det bloktilskud kommunerne 
modtager fra staten. Modregningen kan i 2014 ud-
gøre op til 3,0 mia. kr., heraf udgør Frederikshavn 
Kommunes andel 32,3 mio. kr. Modregning sker i 
tilfælde af, at kommunerne overskrider de fastlagte 
budgetter, eller hvis regnskabsresultaterne ligger 
over aftalen. Der er ikke iværksat sanktioner overfor 
kommunerne hverken på baggrund af budgetterne 
eller regnskaberne. 

På anlægssiden var der aftalt et finansieret anlægs-
niveau på 18,1 mia. kr. i 2014, men der var ikke af-
talt et egentligt loft over anlægsudgifterne dermed 
kunne der heller ikke sanktioneres over for kommu-
nerne på anlægssiden.

Skattestoppet bestod også i 2014, dog fortsat sådan 
at skatten skal holdes i ro under ét. Kommuner, som 
hævede skatten, risikerede modregning på 75 % af 
provenuet i budgetåret, på 50 % i de to efterfølgen-
de og derefter det fjerde år på 25 %. 

Frederikshavn Kommune søgte i 2013 Økonomi- og 
Indenrigsministeriet om tilladelse til at hæve skat-
teprocenten for 2014. Ansøgningen blev godkendt 
af staten, hvorfor Frederikshavn Kommune ikke blev 
ramt af sanktioner ved at gennemføre en stigning i 
skatteprocenten. I 2014 havde Frederikshavn Kom-
mune således en stigning i skatteprocenten på 0,6 
% -point fra 25,6 % i 2013 til 26,2 % i 2014, svarende 
til 50,1 mio. kr. ud af en pulje på 250 mio. kr.  

Kommunens drifts- og anlægsudgifter i 2014
De samlede driftsudgifter i 2014 udgjorde 3.639,1 
mio. kr. heraf udgjorde serviceudgifterne 2.540,7 
mio. kr., 208,9 mio. kr. til aktivitetsbestemt med-
finansiering af sundhedsudgifter, 771,4 mio. kr. er 
overførselsudgifter, 134,2 mio. kr. er udgifter ved-
rørende forsikrede ledige, driftsudgifter vedrørende 
ældreboliger udgør 8,4 mio. kr., indtægter fra refu-
sionsordning for særligt dyre enkeltsager bidrager 
med en indtægt på 27,3 mio. kr. mens 2,8 mio. kr. 
stammer fra de takstfinansierede områder. 

Det oprindelige budget for 2014, som det blev vedta-
get i oktober 2013 indeholdt driftsudgifter for 3.652,8 
mio. kr., det realiserede forbrug ligger således 13,7 

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Formkrav til regnskabet
Hermed fremlægger Frederikshavn Kommune regn-
skab for regnskabsåret 2014.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med reg-
lerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og 
Regnskabssystem for kommuner. Det fremgår her-
af, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være 
ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væ-
sentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabs-
beløb. Herudover skal årsregnskabet indeholder en 
række oversigter.

Årsberetningen er endvidere udarbejdet efter de 
principper, som er anbefalet af revisionen. Princip-
perne er:

retvisende billede• 
klarhed og overblik• 
væsentlighed frem for detaljer• 
indhold frem for formalia• 

Regnskabet indledes med en overordnet beskri-
velse af de væsentligste punkter i aftalen om kom-
munernes økonomi, som hvert år indgås mellem 
KL (Kommunernes Landsforening) og regeringen. 
Denne aftale angiver de overordnede præmisser for 
kommunens økonomi. Efterfølgende bliver der præ-
senteret en overordnet beskrivelse af årets resultat 
og den økonomiske status for Frederikshavn Kom-
mune. De følgende kapitler vil indeholde en række 
overordnede oversigter samt kommunens omkost-
ningsregnskab.

Frederikshavn Kommune håber, at årsberetningen 
giver læseren et godt indblik i kommunens økono-
miske situation ved udgangen af 2014. Til årsberet-
ningen er der endvidere udgivet et bilagsmateriale, 
som giver et mere detaljeret indblik i kommunens 
økonomiske forhold.

Kommuneaftalen 2014
Hvert år i juni måned indgår Regeringen og KL en 
aftale om kommunernes økonomi for det følgende 
budgetår. Aftalen gælder for kommunerne under ét, 
dvs. kommunerne skal samlet set overholde aftalen. 
Der er dog plads til afvigelser i den enkelte kommu-
ne i forhold til rammerne for service- og anlægsud-
gifter samt størrelsen på skatteprocenten, men kun 
i det omfang eventuelle afvigelser opvejes af andre 
kommuner. Det betyder eksempelvis, at én kom-
mune kan hæve skatten og servicerammen, hvis 
én anden kommune tilsvarende sænker skatten og 
servicerammen.

Økonomiaftalen for 2014 blev indgået d. 13. juni 
2013 mellem Regeringen og KL. Hovedpunkterne i 
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mio. kr. under det oprindelige budget.

På anlægssiden var der netto budgetteret med ud-
gifter på 132,9 mio. kr. i det oprindelige budget. Re-
sultatet blev på 120,8 mio. kr.  Dette skal imidlertid 
ses i lyset af, at budgettet i løbet af 2014 er forøget 
med netto 63,0 mio. kr. til 196,0 mio. kr. primært som 
følge af uforbrugte anlægsmidler, som blev overført 
fra 2013.
 
Låneoptagelse
Frederikshavn Kommune har i 2014 optaget nye lån 
for 49,3 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter 
samt 50 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. I 2014 
har Frederikshavn kommune haft udgifter på 39,8 
mio. kr. til afdrag på lån.
For en nærmere gennemgang af de enkelte regn-
skabsbeløb kan henvises til regnskabsopgørelsen 
og de følgende kommentarer i årsberetningen samt 
til regnskabsoversigterne i Bilag til årsberetning 
2014.



8

FINANSIERINGSOvERSIGT

beløb i  1.000 kr.
Positive tal angiver udgifter
Negative tal angiver indtægter

Regnskab 
2014

Korrigeret
budget 2014

Oprindeligt
budget 2014

Regnskab 
2013

 FINANSIERINGSBEhOv:

A. Driftsvirksomhed i alt 3.639.110 3.698.213 3.652.821 3.614.868

 Serviceudgifter 2.540.686 2.613.401 2.561.007 2.521.994

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudg. 208.919 194.616 194.023 208.281

Driftsudgifter vedr. ældreboliger 8.427 4.557 3.736 8.421

Indtægter fra den centrale refusionsordning -27.282 -16.961 -18.273 -26.777

Overførsler 771.387 741.751 747.469 751.380

 Forsikrede ledige 134.159 157.774 161.784 147.968

 Takstfinansieret 2.814 3.074 3.074 3.601

B. Anlægsvirksomhed i alt 120.780 195.988 132.941 164.171

 Bruttoanlægsudgifter 139.432 248.403 158.601 172.344

Anlægsindtægter -2.691 -2.800 -2.800 -4.462

 Salgsindtægt vedr. jord og bygninger -15.962 -49.615 -22.860 -3.711

C. Renter – netto 53.890 54.649 19.373 14.214

     Renter - ordinære renteudgift  13.095 14.873 19.373 14.214

     Renter/kurstab - låneomlægning 40.795 39.775 0 0

D. Balanceforskydninger i alt -2.118 98 -17.117 857

 Indskud i Landsbyggefonden  1.711 20.307 6.500 960

 Frigivelse af deponerede beløb -804 -5.566 -5.566 -5.765

 Mellemværende Kloakforsyningen -20.626 -20.626 -20.626 -22.653

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 2.623 6.037 2.630 649

 Øvrige balanceforskydninger 14.979 -55 -55 27.666

E. Afdrag på lån 513.598 513.465 69.070 64.315

     Afdrag - ordinære afdrag 39.833 39.699 69.070 64.315

     Afdrag - låneomlægning 473.765 473.765 0 0

F. Generelle tilskud og udligning -1.184.989 -1.179.589 -1.207.933 -1.236.154

 FINANSIERINGSBEhOv I ALT 3.140.271 3.282.824 2.649.155 2.622.271

 FINANSIERING:

1 Kommuneskat: -2.322.356 -2.322.356 -2.321.761 -2.249.005

2 Selskabsskatter -20.763 -20.763 -20.763 -20.673

3 Dødsboer -585 -426 -426 -3.260

4 Grundskyld -218.922 -221.077 -221.077 -212.440

5 Dækningsafgifter -3.867 -3.761 -3.761 -4.121

6 Lånoptagelse – skattefinansieret (ordinær) -99.255 -186.289 -130.100 -47.250

7 Lånoptagelse – skattefinansieret (låneomlægning) -514.560 -514.560 0 0

8 Forbrug/opsparing af likvide midler (-=forbrug) 40.037 -13.591 48.733 -85.523

 FINANSIERING I ALT -3.140.271 -3.282.824 -2.649.155 -2.622.271

 BEhOLDNING PRIMO ÅRET -159.243 -159.243 -157.115 -72.000

 Årets forbrug / opsparing af likvide midler 40.037 -13.591 48.733 -85.523

Kursregulering m.v. vedr. likvide midler 855 0 0 -1.720

 BEhOLDNING ULTIMO ÅRET -118.351 -172.834 -108.382 -159.243
 Grundet afrundinger kan der være forskelle mellem denne og efterfølgende tabeller.

(beløb i mio. kr.)   Ultimo 2014   Ultimo 2013

Gennemsnitlig likviditet 56,4 29,5

Deponerede beløb 15,8 16,6

    

FORDELING AF KASSE-
BEhOLDNINGEN:

Ultimo 2014 Ultimo 2013

Skatteydernes andel -120.628 -162.919

Renovationens andel 2.277 3.676

BEhOLDNING I ALT -118.351 -159.243
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beløb i  1.000 kr.
Positive tal angiver udgifter
Negative tal angiver indtægter

Regnskab 
2014

Korrigeret 
budget 2014

Oprindeligt
budget 2014

Regnskab 
2013

A. Det skattefinansierede område

INDTÆGTER

Skatter -2.566.493 -2.568.383 -2.567.788 -2.489.498

Generelle tilskud m.v -1.184.989 -1.179.589 -1.207.933 -1.236.154

INDTÆGTER I ALT -3.751.482 -3.747.972 -3.775.721 -3.725.652

DRIFTSUDGIFTER (ekskl. Forsyningsvirksomhederne)

Tværgående fælles puljer 0 272 -18.228 0

Økonomiudvalget 441.359 441.630 539.454 518.824

Arbejdsmarkedsudvalget 824.495 828.193 838.105 826.698

Socialudvalget 857.352 898.672 923.173 880.250

Sundhedsudvalget 321.231 326.967 295.569 308.860

Børne- og Ungdomsudvalget 892.706 898.697 898.280 897.434

Kultur- og Fritidsudvalget 213.572 216.660 106.636 106.636

Teknisk Udvalg 72.744 71.124 53.882 60.105

Plan- og Miljøudvalget 14.251 14.301 14.251 13.859

DRIFTSUDGIFTER I ALT 3.637.711 3.696.515 3.651.123 3.612.668

Renter m.v 53.890 54.649 19.373 14.214

     Heraf renter af lån 13.095 14.873 19.373 14.214

     Heraf renter og kurstab - låneomlægning 40.795 39.775 0 0

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -59.881
overskud

3.192
underskud

-105.225
overskud

-98.771
overskud

ANLÆG (ekskl. Forsyningsvirksomhederne)

Økonomiudvalget 55.391 98.703 63.481 80.342

Arbejdsmarkedsudvalget 0 25 38 0

Socialudvalget 828 13.571 4.192 617

Sundhedsudvalget 2.949 10.338 7.568 1.058

Børne- og Ungdomsudvalget 9.979 13.982 12.297 11.550

Kultur- og Fritidsudvalget 5.007 6.661 3.427 3.603

Teknisk Udvalg 45.504 46.826 40.768 66.934

Plan- og Miljøudvalget 1.124 5.882 1.170 67

ANLÆG I ALT 120.780 195.988 132.941 164.171

A. Resultatet af det skattefinansierede område 60.899
underskud

199.180
underskud

27.716
underskud

65.400
underskud

B. Forsyningsvirksomhederne

Drift (indtægter - udgifter) 1.399 1.698 1.698 2.201

B. Resultat af forsyningsvirksomhederne 1.399 1.698 1.698 2.201

C. RESULTAT I ALT  ( A + B ) 62.297
underskud

200.878
underskud

29.414
underskud

67.601
underskud

Grundet afrundinger kan der være forskelle mellem denne og efterfølgende tabeller.

REGNSKABSOPGØRELSE - UDGIFTSBASERET
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RESULTATOPGØRELSE - UDGIFTSBASERET 
-Finansieringsoversigt

beløb i  1.000 kr. 
Positive tal angiver udgifter
Negative tal angiver indtægter

Regnskab  
2014

Korrigeret 
budget 2014

Oprindeligt
Budget 2014

Regnskab  
2013

Likvid beholdning primo regnskabsåret -159.243
Negativ beholdning

-159.243
Negativ beholdning

-157.115
Negativ beholdning

-72.000
Negativ beholdning

TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER

Optagne lån - ordinær låneoptagelse -99.255 -186.289 -130.100 -47.250

Optagne lån - låneomlægning -514.560 -514.560 0 0

Øvrige balanceforskydninger -2.118 0 -17.117 0

TILGANG I ALT -615.933 -700.850 -147.217 -47.250

ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER

Årets resultat (se resultatopgørelse) 62.297 200.878 29.414 67.601

Afdrag på lån - ordinær 39.833 39.699 69.070 64.315

Afdrag på lån - låneomlægning 473.765 473.765 0 0

Øvrige balanceforskydninger 0 98 0 857

ANVENDELSE I ALT 575.895 714.441 98.484 132.773

Opsparing / forbrug af likvide aktiver (- = forbrug) 40.037
Opsparing

-13.591
Forbrug

48.733
Opsparing

-85.523
Forbrug

Likvid beholdning ultimo året før kursregulering -119.206 -172.834 -108.382 -157.523

Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver 855 -1.720

Likvid beholdning ultimo regnskabsåret -118.351
Negativ beholdning

-172.834
Negativ beholdning

-108.382
Negativ beholdning

-159.243
Negativ beholdning

Grundet afrundinger kan der være forskelle mellem denne og efterfølgende tabeller.
Kommentarer til regnskabsopgørelsen
Regnskabsopgørelsen giver en overordnet 
præsentation af regnskabsresultatet sammenholdt 
med det budgetterede. Til sammenligning vises 
regnskabsresultatet for 2013.

Regnskabsopgørelsen viser dels resultatet af den 
ordinære driftsvirksomhed, dels det samlede resultat 
af det skattefinansierede område. 

Regnskabsopgørelsen indeholder desuden en 
finansieringsoversigt, som viser, hvilken betydning 
årets udgiftsbaserede regnskabsresultat har for de 
øvrige finansielle dispositioner, samt udviklingen i 
kommunens likviditet.

Som hovedregel antages, at resultatet af kommunens 
ordinære driftsresultat skal være af en størrelse, 
som kan finansiere afdrag på lån, samt finansiere 
nye investeringer. Med hensyn til nye investeringer 
bør anvendes et gennemsnit over en årrække, da 
størrelsen af anlægsudgifterne kan variere meget år 
for år.

Resultat af den ordinære driftsvirksomhed
Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed er et 
regnskabsmæssigt overskud på 59,9 mio. kr. Der 
var i det korrigerede budget budgetteret med et 

underskud på den ordinære driftsvirksomhed på 3,2 
mio. kr.
I forhold til det oprindelige budget 2014 er 
driftsoverskuddet 45,3 mio. kr. mindre.

De 45,3 mio. kr. kan specificeres således: 
(beløb i 1.000 kr.)

Mindreudgift driftsvirksomhed       -13.412 

Merudgifter på renter (inkl. omkostninger 
ved låneomlægning)       34.517 

Mindreindtægt på skatter           1.295

Mindreindtægt på tilskud og udligning*       22.944

I alt       45.344

*Mindreindtægten vedrører midtvejreguleringen af 
beskæftigelsestilskuddet for 2013 og 2014, som betød en 
regulering i indtægterne fra tilskud og udligning.

For driftsudgifternes vedkommende har der i forhold 
til det korrigerede budget været mindreforbrug på 
samtlige udvalgsområder på nær Teknisk Udvalg.

I forhold til det oprindelige budget har der været 
mindreudgifter på halvdelen af udvalgene. Der 
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henvises til en nærmere redegørelse under den 
efterfølgende beskrivelse for de enkelte udvalg. 

For renteudgifternes vedkommende var der en 
nettomerudgift på 34,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt 
budget.  Den væsentligste årsag er således en 
merudgift på 40,8 mio. kr. vedrørende indfrielse 
af negativ værdi på renteswaps i forbindelse med 
konvertering af langfristet gæld. I løbet af året er 
udgiftsniveauet imidlertid korrigeret ned, som følge 
af det fortsatte lave renteniveau. Der henvises til 
nærmere beskrivelse under afsnittet om renter.

På indtægtssiden blev de samlede skatteindtægter 
1,3 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. 
Årsagen er at indtægterne vedr. grundskyld blev 
lavere end forudsat, mens indtægterne vedrørende 
dødsboskat og dækningsafgifter blev lidt højere 
end forudsat, dog ikke nok til at opveje de lavere 
indtægter fra grundskyld.

Mindreindtægten på tilskuds- og udligningsbeløbene 
skyldes primært den endelige regulering af 
beskæftigelsestilskuddet for 2013, som betød en 
reduktion på 22,1 mio. kr. samt midtvejsreguleringen 
af beskæftigelsestilskuddet for 2014, som betød en 
reduktion i indtægterne på 4,0 mio .kr.

Resultat af anlægsvirksomhed
I 2014 er der gennemført anlægsprojekter med en 
samlet bruttoudgift på 139,4 mio. kr. det korrigerede 
budget til bruttoanlægsudgifter udgjorde 248,4 mio. 
kr. Midler vedrørende endnu ikke gennemførte/
færdiggjorte projekter på 99,7 mio. kr. søges overført 
til 2015.

Anlægsindtægterne blev på 18,7 mio. kr. i forhold til 
et korrigeret budgettet på 52,4 mio. kr. 

I forhold til det oprindelige budget for 2014 blev der på 
nettoanlæg brugt 12,2 mio. kr. mindre i regnskabet. 
Her skal årsagen findes i, at der blev overført 63,0 
mio. kr. fra anlæg i 2013 til anlæg i 2014.

I forhold til oprindeligt budget er der to udvalg, 
Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknisk Udvalg, som 
har højere forbrug end oprindeligt budgetteret. 

På Kultur og Fritidsudvalget er årsagen bl.a. 
anlægstilskud til renovering af Skagen Museum, 
som udgjorde 2,1 mio. kr.

På Teknisk Udvalgs område blev der anvendt 6,0 mio. 
kr. mere end oprindeligt budgetteret. Merforbruget 
skyldes bl.a. øget vejafvandingsbidrag på 2,8 mio. 
kr., 0,8 mio. kr. vedr. grundvandsgebyr og skader 
efter stormen ”Bodil” til 1,4 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område
Det korrigerede budget 2014 opererer med et 
underskud på 199,2 mio. kr. som resultat af det 
skattefinansierede område. Heraf udgør anlæg 
196,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for det 
skattefinansierede område udviser et underskud på 
60,9 mio. kr. Forbedringen på 138,3 mio. kr skyldes 
et større overskud på den ordinære driftsvirksomhed 
(63,1 mio. kr.) og at alle anlæg ikke blev gennemført 
i 2014 (nettovirkning for anlæg 75,2 mio. kr.).

I det oprindelige budget var indregnet et underskud 
på det skattefinansierede område på 27,7 mio. kr. 
Det realiserede underskud er således 33,2 mio. kr. 
højere end oprindeligt budgetteret.

Regnskabet sluttede med et underskud på 62,3 
mio. kr. Forskellen, på 32,9 mio. kr. i forhold til det 
oprindelige budget, kan overordnet forklares med 
nedenstående forhold:
(beløb i 1.000 kr.)

Mindreudgift, skattefinansieret 
driftsvirksomhed       -13.412 

Mindreudgift, anlæg        -12.161 

Mindreudgift vedrørende det 
takstfinansierede område -299

Merudgifter på renter (inkl. omkostninger 
ved låneomlægning)       34.517 

Mindreindtægter på tilskud/udligning og 
skatter       24.239

I alt 32.884

Taksfinansieret drift
Den takstfinansierede drift omfatter bl.a. reno-
vationsvirksomheden, som i 2014 havde et 
mindreforbrug på 0,3 mio. kr. 

Kommentarer til finansieringsoversigten og 
resultatopgørelsen
Tilgang af likvide aktiver
Kommunen har, som tidligere år, anvendt 
låneoptagelse fuldt ud til finansiering af 
de anlægsprojekter, som er omfattet af 
lånebekendtgørelsen. I 2014 er der optaget nye lån 
på 99,3 mio. kr. ekskl. låneomlægning

Anvendelse af likvide aktiver
Årets resultat medførte en forøgelse af de likvide 
aktiver på 40,0 mio. kr. Herudover blev der foretaget 
afdrag på kommunens langfristede gæld, som i 2014 
beløb sig til 39,8 mio. kr. eksklusiv låneomlægning

Balanceforskydningerne medførte en indtægt på 
2,1 mio. kr. Foruden enkelte budgetlagte udgifter 
og indtægter består balanceforskydningerne 
hovedsageligt af en række balanceposter vedr. 
forskydninger mellem regnskabsårene.
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(beløb i 1.000. kr.)

Refusionstilgodehavende -41.598

Forskydninger i kortfristede tilgode-
havender 12.331

Frigivelse af deponerede midler -5.566

Binding af deponerede midler 4.762

Udlån til Landsbyggefonden tilbagebetaling 
netto -1.711

Kloakforsyningen, afdrag på gæld -20.626

Øvrige forskydninger i langfristede 
tilgodehavender 4.414

Forskydning i kortfristet gæld til 
pengeinstitut 40.097

Forskydninger i kortfristet gæld 3.698

Likviditetsforbrug i 2014
I korrigeret budget er der regnet med et likviditets-
forbrug på 13,6 mio. kr. Regnskabsresultatet udviser 
en likviditetstilvækst på 40,0 mio. kr.

Der var oprindeligt budgetteret med en opsparing 
til likvide midler på 48,7 mio. kr. Opsparingen blev 
ca. 8,7 mio. kr. mindre idet regnskabet sluttede med 
en opsparing på 40,0 mio. kr., som fremkommer 
således: 

Opsparing 2014  (beløb 1.000 kr.)

Året resultat, jf. pkt. C 
(resultatopgørelsen) 62.297

Afdrag på lån 513.598

Låneoptagelse (nye lån) -613.815

Øvrige balanceforskydninger -2.117

Opsparing -40.037

Likvid beholdning ultimo regnskabsåret
I det korrigerede budget er der regnet med, at 
kommunen vil gå ud af regnskabsåret 2014 med en 
negativ likvid kassebeholdning på -172,8 mio. kr. 
Resultatet i regnskabet ved udgangen af 2014 blev 
en negativ kassebeholdning på -118,4 mio. kr.

Ved budgetlægningen var forventningen, at 
kommunen gik ud af regnskabsåret 2014 med en 
negativ likvid kassebeholdning på -108,4 mio. kr. 
Forudsætningerne på det tidspunkt var, at man 
startede regnskabsåret med en beholdning på 
-157,1 mio. kr.
 
2014 startede i stedet med en kassebeholdning på 
-159,2 mio. kr., hvilket betyder at kommunen – med 

en opsparing på 40,0 mio. kr. gik ud af 2014 med en 
kassebeholdning på -118,4 mio. kr.



13

hOvEDOvERSIGT (netto)

beløb i  1.000 kr. 
Positive tal angiver udgifter
Negative tal angiver indtægter

Regnskab 
2014

Korrigeret 
budget 2014

Oprindeligt
budget 2014

Regnskab 
2013

A. DRIFTSvIRKSOMhED

Skattefinansieret

Puljer til tværgående formål 0 272 -18.228 0

Økonomiudvalget 439.943 440.254 538.078 517.423

Arbejdsmarkedsudvalget 824.495 828.193 838.105 826.698

Socialudvalget 857.352 898.672 923.173 880.250

Sundhedsudvalget 321.231 326.967 295.569 308.860

Børne- og Ungdomsudvalget 892.706 898.697 898.280 897.434

Kultur- og Fritidsudvalget 213.572 216.660 106.636 106.636

Teknisk Udvalg 72.744 71.124 53.882 60.105

Plan- og Miljøudvalget 14.251 14.301 14.251 13.859

Skattefinansieret i alt 3.636.294 3.695.140 3.649.747 3.611.267

Takstfinansieret

Tjenestemandspensioner (Øk. udv.) 1.416 1.376 1.376 1.400

Renovation (Teknisk udv.) 1.399 1.698 1.698 2.201

Takstfinansieret i alt 2.814 3.074 3.074 3.601

A. DRIFTSvIRKSOMhED I ALT 3.639.109 3.698.214 3.652.821 3.614.868

B. ANLÆGSvIRKSOMhED

Skattefinansieret

Økonomiudvalget 55.391 98.703 63.481 80.342

Arbejdsmarkedsudvalget 0 25 38 0

Socialudvalget 828 13.571 4.192 617

Sundhedsudvalget 2.949 10.338 7.568 1.058

Børne- og Ungdomsudvalget 9.979 13.982 12.297 11.550

Kultur- og Fritidsudvalget 5.007 6.661 3.427 3.603

Teknisk Udvalg 45.504 46.826 40.768 66.934

Plan- og Miljøudvalge 1.124 5.882 1.170 67

Skattefinansieret i alt  120.782 195.988 132.941 164.171

Takstfinansieret

Renovation 0 0 0 0

Takstfinansieret i alt 0 0 0 0

B. ANLÆGSvIRKSOMhED I ALT 120.782 195.988 132.941 164.171

C. RENTER 53.890 54.649 19.373 14.214

D. BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse af likvide midler 40.037 0 48.733 0

Øvrige balanceforskydninger -2.118 98 -17.117 857

D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 37.919 98 31.616 857

E. AFDRAG PÅ LÅN 513.598 513.465 69.070 64.315

TOTAL  ( A + B + C+ D + E ) 4.365.298 4.462.414 3.905.821 3.858.425

F. FINANSIERING

Forbrug af likvide midler 0 -13.591 0 -85.523

Tilskud og udligning -1.184.989 -1.179.589 -1.207.933 -1.236.154

Optagne lån -613.815 -700.849 -130.100 -47.250

Skatter -2.566.493 -2.568.383 -2.567.788 -2.489.498

F. FINANSIERING I ALT -4.365.297 -4.462.412 -3.905.821 -3.858.425
Grundet afrundinger kan der være forskelle mellem denne og efterfølgende tabeller.
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DRIFTSUDGIFTER - FORDELT PÅ UDvALG

Frederikshavn Kommunes driftsbudget og regn-
skab fordelt på udvalg (netto) 

(beløb i 1.000 kr.)
Positive tal er udgift
Negative tal er indtægt       

Forbrug 
2014

Korr. 
budget 
2014*

Afvigelse
Over-

førsel til 
2015

Puljer til tværgående formål 0 272 -272 0

*Økonomiudvalget 441.358 439.861 1.497 670

Arbejdsmarkedsudvalget 824.494 823.383 1.111 3.237

Socialudvalget 857.352 877.906 -20.554 10.178

Sundhedsudvalget 321.231 316.036 5.195 4.736

Børne- og Ungdomsudvalget 892.705 901.540 -8.835 5.973

Kultur- og Fritidsudvalget 213.572 217.442 -3.870 3.816

Teknisk Udvalg 72.744 52.962 19.782 -9.948

Plan- og Miljøudvalget 14.251 14.251 0 50

Samlet resultat 3.637.707 3.643.653 -5.946 18.712

I forbindelse med overførsel fra 2013 til 2014 besluttede Økono-
miudvalget, at overførte beløb ikke skulle være en umiddelbar 
forbrugsmulighed i 2014, men blev hensat som bankbøger under 
hvert direktørområde. Midlerne herfra skulle søges frigivet fra sag 
til sag. Endvidere blev der i Økonomiudvalget truffet beslutning 
om, at der skulle hensættes et beløb i indeværende års driftsbud-
get (båndlagte midler), som tilsvarende ikke var en forbrugsmu-
lighed i 2014.
*Inkl. tjenestemandspension for forsyningsområdet

Ovenstående tabel viser fordelingen af budget- og 
regnskabstal mellem udvalgene for 2014. 

Forbrug viser udvalgets faktisk bogførte driftsudgif-
ter i 2014, og udvalgene har således i alt anvendt 
3.637,7 mio. kr.
Korrigeret budget viser udvalgets budget korrigeret 
med årets bevilingsmæssige ændringer, undtaget  
overførte over-/underskud fra tidligere år, båndlagte 
midler og undtaget den tillægsbevilling, som Byrå-
det afgav i december 2014 og det korrigerede bud-
get udgør således 3.643,6 mio. kr.

Afvigelseskollonen er således udtryk for ”regnskabs-
årets isolerede resultat”, og viser, at der er et samlet 
mindreforbrug på 5,9 mio. kr.

Det følgende diagram viser den procentvise for-
deling af udvalgenes forholdsmæssige forbrug for 
2014.

På de efterfølgende sider vil de enkelte fagudvalgs 
regnskabstal blive forklaret. 

En samlet oversigt over de enkelte udvalgs faktisk 

ansøgte overførsler fra 2014 til 2015 fremgår af side 
50.

12,1%

22,7%

23,6%

8,8%

24,5%

5,9% 2,0% 0,4%

Procentvis fordeling af forbruget på udvalg i 2014

Økonomiudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Socialudvalget

Sundhedsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget
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PULJER TIL TvÆRGÅENDE FORMÅL

(beløb i 1.000 kr.)
Positive tal er udgift
Negative tal er indtægt       

Forbrug 
2014

Korr. 
budget 

2014

Afvigelse 
2014

Overføres 
til 2015

Pulje vedr. love og 
cirkulærer 0 -274 274 0

Mere tid til kerneydelsen 0 0 0 0

Styrkelse af forebyg-
gende og sundheds-
fremmende indsats

0 0 0 0

Efteruddannelse af 
lærere og pædagoger 0 546 -546 0

Det nære 
sundhedsvæsen 0 0 0 0

Afbureaukratiserings-
puljen 0 0 0 0

Gennemgang af samtlige 
kontrakter 0 0 0 0

Reduktion af Det nære 
sundhedsvæsen 0 0 0 0

Samlet resultat 0 272 -272 0

Puljer til tværgående formål blev oprettet i regn-
skabsår 2010 med det formål at samle alle uudmøn-
tede, tværgående puljer i én samlet bevilling til se-
nere fordeling i politiske udvalg. 

Det korrigerede budget i regnskabsår 2014 viser et 
overskud på 0,3 mio. kr. I regnskabsår 2014 blev det 
samlede korrigerede budget nulstillet med 0,3 mio. 
kr. i forbindelse med overførselssagen, grundet ud-
ligning med underskud indenfor Økonomiudvalgets 
driftsregnskab. 

 
 

ØKONOMIUDvALGET

Økonomiudvalgets bevilling til drift fordeler sig så-
ledes mellem samtlige fag- og fællescentre, som 
følger. 

Driftsudgifter (netto):

(beløb i 1.000 kr.)
Positive tal er udgift
Negative tal er indtægt       

Forbrug 
2014

Korr. 
budget 

2014

Afvigelse 
2014

Over-
føres til 

2015

Økonomiafdelingen 44.148 40.066 4.082 481

IT, Digitalisering og Velfærds-
teknologi 74.359 75.930 -1.571 489

Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed 20.037 21.543 -1.506 717

Center for Sundhed og Pleje 2.260 2.432 -172 330

Center for Handicap og 
Psykiatri 5.199 5.299 -99 330

Center for Teknik og Miljø 27.112 25.107 2.004 -795

Center for Park og Vej 1.802 1.807 -5 5

Center for Arbejdsmarked 42.023 42.405 -382 803

Ejendomscenteret 70.365 69.294 1.071 0

Direktør Christian Roslev 610 875 -265 53

Udvikling og Erhverv 25.580 26.969 -1.389 774

Center for Kultur og Fritid, 
Center for Dag- og Fritidstilbud 
samt Center for Skole

4.195 4.835 -640 1.096

Ledelsessekretariatet 27.117 26.250 867 578

HR Løn & Personale 62.033 65.242 -3.209 898

Center for Unge 15.974 13.005 2.969 -3.769

Center for Familie 18.544 18.802 -258 -1.320

Samlet resultat 441.358 439.861 1.497 670

Hensatte beløb*

Båndlagte midler 0 1.000 -1.000

Bankbøger (overskud fra 2013) 0 768 -768

I alt 441.358 441.629 -271

*I forbindelse med overførsel fra 2013 til 2014 besluttede Øko-
nomiudvalget, at overførte beløb ikke skulle være en umiddelbar 
forbrugsmulighed i 2014, men blev hensat som bankbøger under 
hvert direktørområde. Midlerne herfra skulle søges frigivet fra sag 
til sag. Endvidere blev der i Økonomiudvalget truffet beslutning 
om, at der skulle hensættes et beløb i indeværende års driftsbud-
get (båndlagte midler), som tilsvarende ikke var en forbrugsmu-
lighed i 2014.

Direktionens vurdering af Økonomiudvalgets 
regnskab for 2014
”Året 2014 bar stort præg af forandringer. Udover 
arbejdet med omstilling og nyorganisering blev der 
etableret nye besparelser og effektiviseringsgevin-
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givne omstændigheder. 

Som et yderligere effektiviseringspotentiale er Øko-
nomiafdelingen i starten af 2014 blevet lagt sammen 
med HR, Løn og Personale, således benævnelsen 
hedder Center for Økonomi og Personale. Arbejdet 
med synergieffekt og målsætning af denne sam-
menlægning pågår stadig. 

HR Løn & Personale
Frederikshavn Kommune er en kommune i foran-
dring, særligt grundet kommunens udfordringer på 
økonomien, hvor der sættes ekstra fokus på ressour-
ceanvendelsen og hvordan man kan gøre tingene 
anderledes, således at man opnår ”mere for min-
dre”. Dette afspejles også i karakteren af arbejds-
opgaverne i HR, Løn og Personale. I hele 2014 har 
afdelingen bl.a. arbejdet med, at servicere lederne 
i forhold til de udfordringer det giver når medarbej-
derstaben skal tilpasses den ændrede økonomi. 
Både i forhold til det personalejuridiske, men også 
vejledning/støtte i forhold til arbejdsmiljøarbejdet. 
Der har været arbejdet med en ledelsesevaluering, 
digitaliseringsprojekter, synergieffekter, koncern-
udbudsmateriale i forhold til It-systemer og været 
fokus på servicering af organisationen. Mange nye 
tiltag, som f.eks. ændret skolestruktur, bæredygtigt 
børneområde m.m., er elementer, som har bidraget 
til at afdelingen har haft, og stadig har, et stort res-
sourcetræk. 

Løn & Personale
Økonomi- og lønsystemet er nu tæt integrerede 
systemer, som anvender hinandens grunddata og 
opsætninger. Det betyder, at mange arbejdsgange 
er blevet omdefineret og der har været set på de 
enkelte områders udfordringer. Dette er sket i et tæt 
samarbejde med Økonomiafdelingen. Det er et ar-
bejde, der fortsat pågår hvor det er vigtigt, at der fin-
des veje og muligheder for, at understøtte de decen-
trale brugere i deres arbejde og der til stadighed er 
fokus på, at digitaliseringen øges. Her kan nævnes 
nedsatte synergigrupper, som undersøger mulighe-
derne for at Økonomi og Personale kan servicere 
på endnu bedre vis end i dag. I 2014 har der været 
igangsat en stor proces i forhold til koncernudbud 
på bl.a. økonomi- og lønsystem, som har været et 
omfattende arbejde og derfor lagt beslag på mange 
personaleressourcer.

Forhandling & Jura
Organisationsændringer og den massive afskedi-
gelsesrunde i 2014 på grund af besparelser er bl.a. 
opgaver, som bidrager til et stort ressourcetræk i 
teamet. I forhold til større organisationsændringer 
kan for eksempel nævnes skolestruktur, bæredyg-
tigt børneområde herunder de personalemæssige 
konsekvenser, som følge af faldende børnetal og de 
vedtagne reducerede budgetrammer.

ster. Disse nye tiltag har gjort, at opgaver og funktio-
ner skulle løses på en ny og bedre måde end hidtil. 
Årets resultat har med dette påvist, at centrene har 
tilpasset drift og særskilt anlæg i forhold til ændrede 
budgetter. 

Der blev i 2014 lagt meget arbejde i at sikre en god 
og pålidelig budgetopfølgning. Dette arbejde har ud-
møntet sig i to budgetopfølgninger, hvor den sene-
ste pr. 31. august 2014 viste et forventet overskud 
på 1,8 mio. kr. Det endelige resultat blev et overskud 
på 0,3 mio. kr. Det positive overskud kan tilskrives 
den store fokus centrene har haft på at overholde 
budgetterne.

Økonomiudvalgets driftsregnskab udviser, i forhold 
til det korrigerede budget, et overskud på 0,3 mio. 
kr.
På området for tværgående puljer var det korrige-
rede budget et overskud på 0,3 mio. kr. Økonomi-
udvalgets driftsregnskab og regnskabet for de tvær-
gående puljer kommer således ud med et overskud 
på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser, at den økonomiske styring af 
drifts- og anlægsbevillingerne fra 2013 og forrige 
år er fortsat i 2014 trods akkumulerede effektivise-
ringskrav og besparelser, og at den store fokus på 
at opnå de budgetterede besparelser har givet re-
sultater. 

Anlægsområdet har et korrigeret budget på 98,7 
mio. kr. Regnskab 2014 udviser et forbrug på 55,4 
mio. kr. Dermed kan opgøres et overskud på 43,3 
mio. kr.”

Driftsbudget
Den væsentligste del af Økonomiudvalgets budget 
er afsat til administration og drift af fag- og fælles-
centre. 
Økonomiudvalgets drift er delt mellem samtlige fag- 
og fællescentre, som følger jf. korte beskrivelser af 
årsberetningerne

Center for Økonomi og Personale  

Økonomiafdelingen
Økonomiafdelingen består af 5 teams; Plan og Ana-
lyse, Finans, TeAmØku, Social- og Sundhedsteam-
et samt Børne- og Kulturteamet. Desuden er der til 
Økonomicenteret knyttet Team Udbud og Indkøb, 
økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt ad-
ministration af kommunens forsikringer. 

Trods effektivisering og besparelser har økonomi-
centeret formået, at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor 
medarbejderne trives og hvor mulighederne for at 
levere en arbejdsindsats og ydelser i henhold til 
givne målsætninger er sikret bedst muligt under de 
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HR & Arbejdsmiljø
Der har bl.a. været arbejdet med evaluering og 
ajourføring af kommunens personalepolitikker. 
Teamet har ydet støtte til APV-processer. Der har 
været arbejdet med personaleudviklingsprocesser 
og processer i forhold til samarbejde og arbejds-
miljøarbejdet, herunder hvordan man bruger MED 
organisationen mest optimalt. Vejledning i forhold til 
arbejdstilsynsbesøg m.m. Støtte i forbindelse med 
ændringer i organisationen på grund af besparelser. 
Der har været arbejdet med en ny og anderledes 
måde, at gennemføre ledelsesevalueringer på, hvor 
der ultimo 2014 er gennemført et pilotprojekt. Det er 
nu aftalt, efter få tilretninger, at ledelsesevalueringen 
skal implementeres. Det vil ske løbende og strække 
sig over perioden fra primo 2015 – primo 2016. Le-
delsesevalueringsprocessen implementeres af per-
sonale fra HR & Arbejdsmiljø og en medarbejder fra 
Udvikling og Erhverv. 

IT, Digitalisering og velfærdsteknologi
Fællescenteret varetager IT-drift og IT-support op-
gaver for hele kommunen, inkl. undervisningsområ-
det. Derudover varetager centeret en række tvær-
gående projekt og driftsopgaver i forhold til digita-
lisering og velfærdsteknologi, herunder opgaver på 
hele omsorgsområdet.

Centret har i 2014 igangsat flere EU udbud, dels for 
at reducere de direkte IT omkostninger, men også 
for at skifte til IT værktøjer, der giver en mere smidig 
administration og opgaveløsning. Det drejer sig om 
områder som økonomi, løn, vagtplan, arbejdsmar-
ked, ESDH og samarbejde og IT netværk. I løbet 
af 2015 indgås der nye aftaler, der træder i kraft fra 
2016.

På velfærdsteknologiområdet har centret i 2014 gen-
nemført det nationale projekt Telemedicinsk Sårvur-
dering, ligesom det telemedicinske KOL-projekt Te-
leCare Nord er kommet godt fra start. År 2015 bliver 
året hvor TeleCare Nord for KOL borgere skifter fra 
projekt til daglig drift og hvor Frederikshavn Kom-
mune overtager IT supporten i projektet på vegne af 
alle 11 nordjyske kommuner.

I 2014 har centret gennemført en række digitalise-
ringsværksteder, hvor medarbejdere, ved hjælp af 
ny teknologi, innoverer nye arbejdsgange. Centret 
har også deltaget i udarbejdelsen af 3. generations 
sundhedsaftaler.

I 2014 er centret kommet langt med at indføre Tale-
genkendelse i 4 centre, hvor ca. 300 sagsbehandlere 
skal tale i sagerne, frem for at skrive. Projektet løber 
frem til medio 2015. I 2014 påbegyndte centret et 
skift fra at benytte IP telefoner til at benytte program-
met Lync til telefoni. Det projekt løber gennem hele 
2015 og udover skiftet af selve telefoniplatformen 

er målet også øget brug af samarbejdsfaciliteterne i 
Lync og dermed afholdelse af flere videomøder.

I 2014 skiftede centret kommunens centrale datal-
ager. Centret opgraderede og udbyggede netværk 
på skoleområdet og har indført en løsning der gør, 
at brugerne ikke længere skal huske på password til 
alle KMD’s systemer.

I de kommende år gennemføres det nationale pro-
jekt, der går under betegnelsen Monopolbrud. Det 
drejer sig om at skaffe konkurrence på markedet for 
visse kommunale IT systemer og dermed lavere pri-
ser. Her indgår Frederikshavn Kommune i et samar-
bejde med Hjørring, Brønderslev og Læsø kommu-
ner, for at udnytte fælles viden og ressourcer.

Center for Ældre, Center for Sundhed og handi-
cap samt Center for Social- og Sundhedsmyn-
dighed
Udover de traditionelle administrative opgaver der 
er tilknyttet Social- og Sundhedsområdet, varetages 
også opgaver i forhold til den enkelte borger. De pri-
mære opgaver består her af rådgivning, vejledning 
m.m. omkring borgerens rettigheder og pligter i for-
hold til de aktuelle lovområder.

Herudover belastes det administrative område af 
udgifter som hænger direkte sammen med de so-
ciale udgifter. Det drejer sig f.eks. om udgifter til læ-
geerklæringer til brug i sociale sager samt bistand 
fra f.eks. tolke og lægekonsulenter. Ligeledes afhol-
des udgifter til diverse tilsyn på det sociale område. 
Endvidere afholdes der på området også udgifter til 
Klage-, Ældre- og Handicapråd.

Center for Teknik og Miljø
Center for Teknik og Miljø er placeret på Frederiks-
havn Rådhus, Fasanvej i Frederikshavn samt på 
Aalborgvej i Sæby. Center for Teknik og Miljø vare-
tager en række myndigheds-, borgerrelaterede og 
administrative opgaver i relation til teknik- og miljø-
området.

Her kan nævnes opgaver som byggesagsbehand-
ling, lokalplanlægning, landzonetilladelser, udstyk-
ninger, strategiske miljøvurderinger, miljøgodken-
delse og miljøtilsyn, kollektiv trafik, taxikørsel, tilsyn 
med boligorganisationernes bygninger, digitale kort-
data, ajourføring og udlevering af arkivmateriale, 
ajourføring af ejendomsstamregister og bygnings- 
og boligregister, tildeling og ændringer af vejnavne 
og adresser, sagsbehandling og tilsyn med kommu-
nens vand- og naturressourcer, arrangementstilla-
delser, parkeringskontrol, gaderegulativ, gravetilla-
delser samt trafiksikkerhed.
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Center for Park og vej
Området er center for Park og Vejs administrative 
område. Center for Park og Vej har i 2014 forsat ud-
viklingen med at optimere arbejdsgange i organisa-
tionen. 

Center for Arbejdsmarked
Udover de traditionelle administrative opgaver, der 
er tilknyttet Center for Arbejdsmarked, varetages 
naturligvis også opgaver i forhold til den enkelte 
borger. De primære opgaver består her af rådgiv-
ning, vejledning mv. omkring borgerens rettigheder 
og pligter i forhold til aktuelle lovområder. 
Herudover belastes forvaltningens administrative 
område af udgifter som hænger direkte sammen 
med de sociale udgifter. Det drejer sig f.eks. om ud-
gifter til lægeerklæringer til brug i sociale sager samt 
bistand fra f.eks. tolke og lægekonsulenter. 

Desuden er der en række projekter på området. 

Ejendomscenteret 

Kantiner
Kantinernes drift omfatter kantinerne på Sæby og 
Frederikshavn Rådhuse. Formålet med kantinerne 
er at øge sundhed, trivsel og de sociale relationer 
for de ansatte.

Strategi og Arealudvikling
Strategi og Arealudvikling er en stabsfunktion, hvor 
ansvaret for strategisk udnyttelse af kommunens 
bygningsarealer er placeret sammen med Ejendom-
scenterets administration. Det er også her Køb og 
Salg samt Grafik er administrativt placeret. En væ-
sentlig del af Strategi og Arealudviklings budget er 
effektiviseringskrav herunder Helhedsplan, Sparet 
drift som følge af mersalg samt kontrakter.

En af opgaverne for Strategi og Arealudvikling og 
Bygherre og Anlæg i fællesskab, er at sikre, at kom-
munen har de rigtige ejendomme til at løse de kom-
munale opgaver, som kan ændre sig over tid. 

Bygherre og Anlæg
En af opgaverne for Bygherre og Anlæg er at sikre, 
at kommunen har de rigtige ejendomme til at løse 
de kommunale opgaver, som kan ændre sig over 
tid. 

Bygherre og Anlæg er tovholder, når der skal foreta-
ges planlagt vedligehold, renoveres, rives ned, byg-
ges om eller bygges nyt. Det er Bygherre og Anlæg, 
der er bygherre, og sørger for al myndighedsbe-
handling, samarbejde med håndværkere og andre 
opgaver i forbindelse med byggeriet.

En særlig opgave i Bygherre og Anlæg er at fore-
tage energirenoveringer på kommunes bygninger, 

så udgifterne til el, vand og varme mv. bliver så lave 
som muligt.

Energiudgifter
Området betaler alle udgifter vedrørende energi på 
kommunes bygninger. Endvidere planlægger og 
udfører området energirenoveringer af kommunes 
bygninger.

I de kommunale bygninger, hvor energibudgettet er 
overdraget til Ejendomscenteret, kan brugerne tjene 
penge ved at reducere på energiforbruget.

Metoden hedder ”incitamentsmodellen” og går gan-
ske simpelt ud på, at brugeren som ”lejer” i kommu-
nens bygning, får halvdelen at det overskud udbe-
talt, som energi-reduktionen genererer. Er energifor-
bruget derimod højere end budgettet, skal brugeren 
betale 75% af merforbruget af eget budget.

Drift og Service
Drift og Service har ansvaret for rengøring og tek-
nisk service på de kommunale ejendomme, der er 
overført til ejendomscenteret.

I Fase I fik Drift og Service overført administrations-
bygninger, skoler og daginstitutioner. Samtidig blev 
Ejendomscenteret pålagt et effektiviseringskrav på 
10,5 mio. kr. Den sidste tilpasning af driften i forhold 
til budgetterne er gennemført i sommeren 2014 med 
fuld virkning fra 2015.

Samarbejdet mellem Drift og Service og brugerne af 
den enkelte ejendom er beskrevet i Service Leve-
rance Aftaler (SLA). 

Fase II af Ejendomscenteret omfatter de bygninger, 
hvor det skal aftales individuelt hvilke opgaver, der 
skal overføres til ejendomscenteret og hvilke opga-
ver, der udføres i så tæt samarbejde med brugerne 
af bygningen, at det giver bedst mening, at beholde 
en del af opgaverne under fagudvalget, hvor opga-
ven er i dag. Forberedelserne til Fase II fyldte me-
get i 2014 og Fase II forventes fuldt implementeret 
i 2015.

For 2015 er det besluttet en strategi for Bæredygtig 
Børneområde som i høj grad berører Ejendomscen-
teret omkring de bygningsmæssige udfordringer og 
andre strukturelle ændringer.

Beredskabet
Beredskabsafdelingen er delt i op i 5 afdelinger:

Brand og redning: Varetager brand- og redningsbe-
redskabet i Frederikshavn Kommune. Beredskabs-
opgaven varetages som en kombination af et kom-
munalt beredskab og et entrepriseberedskab med 
Falck Redningskorps. Ligeledes varetages opgaven 
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med brandteknisk byggesagsbehandling og den 
forebyggende indsats under Brand og Redning.

Brandskolen: uddanner og opkvalificerer både egne 
ansatte og eksterne brugere i et tæt samarbejde 
med kommunens øvrige erhvervsskoler.
Vagtcentralen: varetager bl.a. beredskabet planlæg-
ning og overvågning af ABA-alarmer, nødkald, tyve-
rialarmer, vagttelefoner, kommunens beredskabs-
planlægning, logistikopgaver for egne såvel som 
ejendomscentrets aktiviteter mv.

Serviceafdeling: varetager beredskabets sideordnet 
aktiviteter, som fx madtransport, drift af hjælpemid-
deldepot, vagttjeneste, Post og bud og serviceydel-
ser på beredskabets værksted.

Administration: varetager administrationen på be-
redskabets område. Under administrationen ligger 
også kommunes flådestyringen. Flådestyring er et 
nyt tiltag for at nedbringe Frederikshavn Kommu-
nes samlede kørselsudgifter. Projektet er startet op 
i 2014.

Center for Kultur og Fritid, Center for Dag- og 
Fritidstilbud samt Center for Undervisning og 
Tværgående Ungeindsats
Administrationen understøtter de enkelte fagområ-
der indenfor Børne- og Ungdomsudvalget samt Kul-
tur- og Fritidsudvalgets regi.

Ledelsessekretariatet
Ledelsessekretariatet tager sig af de sekretariats-
opgaver der knytter sig til Byråd, Økonomiudvalg, 
stående udvalg, Borgmester, Kommunaldirektør, di-
rektører og Direktion.

Herudover er Ledelsessekretariatet koordinator og 
redaktør på hjemmeside og intranet, rådgiver med 
juridiske spørgsmål inden for bl.a. forvaltnings-, 
kommunal-, og offentligloven. Ledelsessekretariatet 
afholder interne kurser for administrationen.

Ledelsessekretariatet står for afholdelse af valg, 
værtskab, internationalt samarbejde og arrange-
menter hvor Frederikshavn Kommune ønsker at 
profilere sig, bl.a. i forbindelse med tordenskjolds-
dage, Skagen Ambassadører, besøg i Bremerhaven 
og besøg af Larvik Kommune.  

Budgetområdet ”kommunalbestyrelsen” dækker 
over udbetaling af vederlag til byrådets medlemmer, 
udgifter til råd og nævn, midler til afholdelse af valg, 
venskabsbysamarbejde, sponsorater til eliteidræt, 
markedsføring af kommunen mm.

Der er 31 byrådsmedlemmer, 8 stående udvalg inkl. 
Økonomiudvalg. 

Center for Familie
Familierådgivningen består af to områder; Fami-
lieområdet og Handicapområdet. Der er ansat 30 
socialrådgivere/-formidlere, 2 funktionsledere og 
en afdelingsleder, heraf arbejder 8 socialrådgivere/-
formidlere på Handicapområdet. Medarbejderne 
arbejder indenfor børne- og ungeområdet, primært 
med servicelovens paragraffer, hvor der ydes råd og 
vejledning til familier, foretages undersøgelser og 
udarbejdes forslag til foranstaltninger. Handicapråd-
giverne bevilger desuden kompenserende ydelser 
til familier med børn med handicap.

Alle medarbejdere indgår i et samarbejde med sko-
ler og daginstitutioner, og afdelingen deltager i et 
projekt Socialrådgiver i dagtilbud.

I Dag- og døgnafdelingens regi løses på konto 6 en 
række opgaver: Afdelingen varetager kommunale 
opgaver vedrørende familieplejeområdet i forhold til 
de omkring 100 plejefamilier, der har børn fra Frede-
rikshavn Kommune i fuldtids døgnpleje og de ca. 50 
familier, der modtager børn i aflastning. Afdelingen 
forestår også matchnings- og forsyningsopgaver på 
anbringelsesområdet i øvrigt.

Der er i 2014 taget hul på at intensivere arbejdet 
med forebyggelse til nedbringelse af antallet af an-
bringelser.

Der er ydet supervision og faglig vejledning i ca. 100 
plejefamilier med børn fra Frederikshavn Kommune. 
Der er udviklet, planlagt og gennemført 2 dages ef-
teruddannelse af 171 plejeforældre.

Center for Unge
Ungeenheden blev etableret i oktober 2013, og hø-
rer organisatorisk til i Center for Unge, hvor også 
Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole og 10. 
klassecenter er organiseret. De to afdelinger deler 
ligeledes bygning på Hånbækvej 32. 

Ungeenheden er et tilbud til unge mellem 15 og 25 
år, hvor de unge kan få råd, vejledning og støtte til 
uddannelse, job, ledighed, forsørgelse og økonomi, 
psykiske problemer, handicap, familie, sociale pro-
blemer, misbrug og meget mere. 

I Ungeenheden er der 38 administrative medarbej-
dere. Arbejdsopgaverne er sagsbehandling af bor-
gere på uddannelseshjælp, børne- og ungeområdet 
samt voksenhandicap-, psykiatri- og misbrugsområ-
det samt administration. 

Udvikling og Erhverv
Området består af Udvikling og Erhverv samt Ener-
gibyen. Årsberetningen for Energibyen er udarbejdet 
særskilt, ligesom budgetramme, resultat og bank-
bog fra Energibyen er udeladt af denne årsberet-
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ning. Området Udvikling og Erhverv beskæftiger sig 
primært med projekter relateret til lokalsamfundsud-
vikling med et særligt fokus på Frederikshavn Kom-
munes fire vækstspor. Som eksempler på projekter 
der har været i fokus i 2014 kan nævnes:

Virksomheder får særbehandling: Strategisk sats-
ning på at forbedre den kommunale erhvervsservice 
i alle kommunale centre med virksomhedskontakt. 
Udvikling og Erhverv har haft projektledelsen i ud-
viklingsfasen og opgaven med at udvikle og koordi-
nere samarbejdet på tværs af centre. 

Vækst Sæby: Udviklingsprojekt i samarbejde med 
lokale aktører i Sæby. Udvikle og synliggøre Sæby 
med det målrettede formål at gøre Sæby attraktiv 
som bosted for børnefamilier. 

Arbejdskraft som vækstmotor: Samarbejdsprojekt 
med EUC Nord, Frederikshavn Handelsskole, VUC/
HF Frederikshavn, Center for Skole, Center for 
Unge og Center for Arbejdsmarked. Omdrejnings-
punktet for samarbejdet har været den strategiske 
udfordring i at sikre tilstrækkelig kompetent arbejds-
kraft i fremtiden. I projektet er der udviklet konkrete 
ideer og der er eksperimenteret med at skabe gode 
løsninger 1:1 i hverdagen hos de aktører, der ar-
bejder med unge, ledige og virksomheder til daglig. 
Udvikling og Erhvervs rolle har været at facilitere ud-
viklingsprocesserne og sikre fremdrift. 

International kystby Skagen: I forbindelse med KUP-
projektet har Udvikling og Erhverv, i tæt samarbejde 
med Turisthus Nord, været de lokale partnere for de 
eksterne konsulenter, der har udarbejdet potentiale-
planen for international kystturisme i Skagen. 

Kommuneplanrevision 2014: I 2013-2014 har Ud-
vikling og Erhverv i tæt samarbejde med Center for 
Teknik og Miljø lavet en revidering af kommunepla-
nen. Arbejdet har haft som målsætning, at skabe 
tydelig sammenhæng mellem de lokale ambitioner 
om vækst og erhvervsudvikling og rammerne og 
retningslinierne for den fysiske planlægning i kom-
munen. 

Herudover rummer budgetområdet Distriksudval-
get, som støtter og finansierer projekter til at sikre 
en positiv udvikling i landdistrikterne. Distriktsudval-
get lægger særlig vægt på, at projekterne er båret af 
ildsjæle og frivillige i lokalområderne. 

Energibyen
Kommunens strategiplan for vedvarende energi 
2030, udarbejdet af Energibyen blev enstemmigt 
godkendt i byrådet.

Det treårige EU-projektet Infinite omhandler fremme 
af energirenovering i den private boligsektor. Der 

arbejdes fortsat på kortlægning hos banker og spa-
rekasser med henblik på at udfærdige favorable lå-
neordninger for boligejere i Frederikshavn, så ener-
girenovering af boliger i kommunen kommer højere 
op i omdrejninger. Magasinet Boligforbedring Frede-
rikshavn blev udgivet.
Som en afslutning på det treårige SmartCity.dk pro-
jekt blev Landsbyrapporten udarbejdet, med kon-
krete cases og forslag til energirenovering af private 
boliger i Jerup og Dybvad. Dette blev fulgt op med 
møder i begge landsbyer for de lokale borgere.

I samspil med Knivholt Hovedgård er der ifm. en 
LAG bevilling påbegyndt et arbejde omkring etab-
lering af en Energisti på Knivholt. Stien henvender 
sig til boligejere og virker med inspiration og ideer 
til energirenovering og –optimering. Stien forventes 
indviet juni 2015.

På biogasområdet blev der i forbindelse med Vækst-
forum projektet ”Nordjyske bioenergimodeller” blev 
der udarbejdet en partnerskabsaftale mellem Da-
nish Crown, NNF, Landbo Nord og Frederikshavn 
Kommune. Partnerskabet igangsatte et arbejde med 
udarbejdelse af tegningsmateriale og en business 
case til en fremtidsrettet svinestald for slagtesvin. 
Materialet forventes klart i foråret 2015. Endvidere 
blev der indviet en kommerciel gasfyldestation og 
regional busrute, som kører på grøn gas. Det er tan-
ken, at flere kommunale køretøjer skal over på grøn 
gasdrift de kommende år.

Repræsentanter fra 3F´s nye grønne tænketank 
med forbundsformand Per Christensen og tidligere 
DONG direktør Anders Eldrup besøgte Frederiks-
havn, som inspiration til tænketanken.

Medvirken på Dansk Industris eksportfremstød i 
London sammen med Skagen Varmeværk.

I regi af gas til transportprojektets etape 1, blev 
biogas-fyldestationer indviet i hhv. Frederikshavn og 
Aalborg. Etape 2 omhandler omlægning af Frede-
rikshavns bybusser til biogas drift. Energistyrelsen 
bevilgede støtte til 2 biogas bybusser, som kommer 
i drift i juni 2015. Der arbejdes fortsat på projektets 
etape 3, hvor yderligere bybusser og renovations-
vogne i Frederikshavn og Aalborg kommuner skal 
overgå til biogas drift. 

Regional støttet projekt Nordjysk Fotonik Klynge, 
etape 1 blev afsluttet. Der pågår drøftelser med 
Business Region North om projektets etape 2 med 
base i Frederikshavn. 
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ARBEJDSMARKEDSUDvALGET

Driftsudgifter (netto):

(beløb i 1.000 kr.)
Positive tal er udgift
Negative tal er indtægt       

Forbrug 
2014

Korr. 
budget 

2014

Afvigelse 
2014

Over-
føres til 

2015

Integration 10.505 7.000 3.505

Førtidspensioner 308.611 310.699 -2.088

Ressourceforløb/jobafklaring 6.165 5.950 215

Sygedagpenge 96.036 97.142 -1.106

Kontanthjælp 110.191 105.472 4.719

Revalidering 14.026 12.338 1.688

Fleksjob/ledighedsydelse 81.190 80.847 343

Jobtræning service/job 2.199 4.491 -2.292 2.189

Seniorjob 13.105 13.450 -345

Beskyttet beskæftigelse 2.373 2.650 -277 1.048

Beskæftigelsesordning m.v. 42.552 24.712 17.840

Uddannelsesydelse 3.383 1.000 2.383

Forsikrede ledige 134.158 157.632 -23.474

Samlet resultat 824.494 823.383 1.111 3.237

Hensatte beløb*

Bankbøger (overskud fra 2013) 0 4.810 -4.810

I alt 824.494 828.193 -3.699

*I forbindelse med overførsel fra 2013 til 2014 besluttede Øko-
nomiudvalget, at overførte beløb ikke skulle være en umiddelbar 
forbrugsmulighed i 2014, men blev hensat som bankbøger under 
hvert direktørområde. Midlerne herfra skulle søges frigivet fra sag 
til sag. 

Direktionens vurdering af Arbejdsmarkedsud-
valgets regnskab for 2014
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde 
med Center for Arbejdsmarked udarbejdet en speci-
ficeret årsberetning for hvert af Arbejdsmarkedsud-
valgets 14 områder, samt en sammenfatning, med 
en opsummering af de økonomiske resultater. Di-
rektørens vurdering af regnskabet skal ses som et 
supplement til det øvrige materiale.

Samlet set er der et merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette 
skal dog ses i sammenhæng med, at center for ar-
bejdsmarked har haft udgifter på 4,4 mio. kr. i 2014 
vedrørende jobrotationsprojekter. Disse udgifter re-
funderes af staten, men først når projekterne er helt 
færdige, hvilket først sker i 2015. Så reelt er der tale 
om et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Udviklingen i førtidspensioner udviser et lille fald i 
det samlede antal, uden at det har medført vækst i 
de øvrige grupper på offentlig forsørgelse.

På sygedagpengeområdet er det lykkedes at få 
brugt revalidering i større omfang, for at give nye 
muligheder til mennesker, der ellers var i risiko for at 
miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Antallet af forsikrede ledige er fortsat faldende. Det-
te fald har nu varet i mere end fire år og det er stadig 
større end i de fleste andre kommuner.

Integrationsområdet
Kommunen har ansvaret for at tilbyde et integrati-
onsprogram til de udlændinge, der er omfattet af in-
tegrationsloven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet 
for kommunens overtagelse af ansvaret for udlæn-
dingen.
 
Et integrationsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt 
program indeholder danskuddannelse samt aktive 
tilbud. Omfanget og indholdet af integrationspro-
grammets enkelte elementer fastlægges i en inte-
grationskontrakt, som indgås mellem udlændingen 
og kommunen. Integrationsprogrammet finansieres 
af 50 % refusion (op til kommunens rådighedsbeløb) 
og resultattilskud fra staten.

Førtidspensioner
Udgifterne til førtidspensioner er finansieringsmæs-
sigt, opdelt i tre kategorier.

Førtidspension med 50 % refusion• 
Førtidspension med 35 % refusion – tilkendt ef-• 
ter regler gældende før 1. januar 2003
Førtidspension med 35 % refusion – tilkendt ef-• 
ter regler gældende fra 1. januar 2003 

Folketinget har i efteråret 2012 vedtaget en førtids-
pensionsreform gældende fra 2013. Konsekven-
serne af denne førtidspensionsreform har betydet 
tilkendelser og et faldende antal førtidspensionister.

50 % 35 % 
før 2003

35 % 
efter 2003

Regnskab 2011 351 763 1.478

Regnskab 2012 331 737 1.774

Regnskab 2013 301 688 1.998

Regnskab 2014 274 625 1.980

Ressourceforløb
Med fleksjob- og førtidspensionsreformen som tråd-
te i kraft ved årsskiftet til 2013, skal alle kommuner 
gøre en ekstra indsats for de ledige, som er længst 
fra arbejdsmarkedet og hjælpe dem til at få en til-
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knytning til arbejdsmarkedet i stedet for at tilkende 
permanente offentlige forsørgelsesydelser.

Fokus i reformen er at etablere ressourceforløb, 
hvor borgeren deltager aktivt i processen og hvor 
forløbet tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, 
med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe bor-
geren i beskæftigelse.

Kun de, der er allerlængst væk fra arbejdsmarkedet, 
og hvor der ikke er udsigt til at en indsats vil
ændre i arbejdsevnen, vil således fremover få bevil-
get førtidspension. Unge under 40 år vil i udgangs-
punktet slet ikke kunne få bevilget førtidspension. 
Ressourceforløbene har dermed til opgave at af-
prøve borgerens restarbejdsevne og få etableret 
kontakt til arbejdsmarkedet f.eks. ved at ansætte 
borgerne i fleksjob.

Jobafklaringsforløb
Personer der ikke længere opfylder betingelserne 
for forlængelse efter de gældende regler i sygedag-
pengeloven vil ved fortsat sygdom kunne tilbydes jo-
bafklaringsforløb. Revurdering af alle sygedagpen-
gesager sker efter 5 måneders sygdom. 

Jobafklaringsforløb er korte forløb, maksimalt op til 
2 år ad gangen med mulighed for op til 2 jobafkla-
ringsforløb. Ydelsen i jobafklaringsforløb svarer til 
kontanthjælpssatsen og for borgere, der fortsat har 
en arbejdsgiver og overgår til jobafklaringsforløb, vil 
refusion til arbejdsgiveren svarer til ydelsen på job-
afklaring så længe ansættelsesforholdet fortsætter.

Sygedagpenge
Udgifterne til sygedagpenge er finansieringsmæs-
sigt, opdelt i fire perioder.

I de første 4 uger refunderer staten kommunens • 
udgifter med 100 %. 
Fra uge 5 til og med uge 8 refunderes 50 % af • 
kommunens udgifter. 
Fra uge 9 til og med uge 52 refunderes kom-• 
munen 50 % hvis sygedagpengemodtageren 
er aktiveret med ordinær uddannelse eller en 
virksomhedsrettet aktivitet, mens kommunen 
refunderes 30 % hvis sygedagpengemodtage-
ren ikke er aktiveret eller er aktiveret med andre 
aktiviteter. 
Efter 52 uger modtager kommunen ingen refu-• 
sion.

Det primære formål på området er at sikre syge-
meldte en hurtig tilbagevenden til det ordinære ar-
bejdsmarked. Sekundært er målet, via en helheds-
orienteret indsats, at afklare den sygemeldtes frem-
tidige erhvervsmuligheder.

Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge 
opgjort i helårspersoner:

Udbetaling 
fra 5 – 52 uger

Udbetaling 
over 52 uger

Regnskab 2011 730 198

Regnskab 2012 677 169

Regnskab 2013 570 145

Regnskab 2014 607 151

Kontanthjælp
I Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn opdeles 
kontanthjælp i kategorier:

Kontanthjælp - sociale formål• 
Kontanthjælp - til borgere, der ikke er i aktive-• 
ring
Kontanthjælp - til borgere, der er i aktivering• 
Kontanthjælp - vedrørende visse grupper af • 
flygtninge

Sociale formål: Denne funktion dækker udgifter ved-
rørende enkeltydelser, samværsret, sygebehand-
ling, flytning og efterlevelseshjælp. Området er om-
fattet af 50 % refusion fra Staten.

Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering 
(passiv hjælp): Denne funktion dækker de forskelli-
ge udgifter vedrørende forsørgelse på kontanthjælp. 
Området er omfattet af 30 % refusion fra Staten. 

Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering (aktiv 
hjælp): Denne funktion dækker udgifter til forsørgel-
sesydelser i form af kontanthjælp, engangshjælp, 
løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til 
kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen 
deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Tilbud i form af virksomhedspraktik og 
uddannelser der udbydes generelt og som har hjem-
mel i lov, er omfattet af 50 % refusion fra Staten. Øv-
rige tilbud er omfattet af 30 % refusion fra Staten.

Der ydes kontanthjælp til landets borgere som det 
sidste økonomiske sikkerhedsnet for at opretholde 
borgernes egen evne til forsørgelse. Der ydes vej-
ledning med henblik på, at borgerne selv kan skaffe 
sig et økonomisk forsørgelsesgrundlag og (gen-)
indtræde på arbejdsmarkedet.
Området er omfattet af budgetgaranti.

Samlet set er der følgende udvikling i antal helårs-
personer der modtager den ene eller anden form for 
forsørgelse.
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Passiv hjælp Aktiv hjælp

Regnskab 2011 928 361

Regnskab 2012 906 353

Regnskab 2013 926 426

Regnskab 2014 891 559

Revalidering
Revalidering iværksættes af to årsager. Primært for 
at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættel-
sesforhold, sekundært iværksættes revalidering for 
at sikre så hurtig tilbagevenden til det ordinære ar-
bejdsmarked som muligt.

Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindret-
ning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning, uddan-
nelse, mv.

Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m. af 
den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp 
eller sygedagpenge. Ved endelig revalidering udgø-
res forsørgelsen af revalideringsydelse.

Området revalidering omfatter udgifter forbundet 
med revalidenders forsørgelse (revalideringsydelse, 
løntilskud eller tilskud til selvstændige) samt drifts-
udgifter til bl.a. ordinær uddannelse, arbejdsprøv-
ning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, 
optræning og opkvalificering.

Der ydes 65 % statsrefusion af udgifter afholdt til 
forsørgelse i forbindelse med virksomhedspraktik.
Der ydes 50 % statsrefusion af udgifter afholdt til 
forsørgelse i forbindelse med uddannelser der har 
hjemmel i lov og som udbydes generelt.
Der ydes 30 % statsrefusion af udgifter afholdt til 
forsørgelse i forbindelse med andre tilbud.

Driftsudgifterne medtages under kommunens rå-
dighedsbeløb på beskæftigelsesområde, hvortil der 
ydes 50 % statsrefusion op til rådighedsbeløbet. 

Udvikling i antal personer på revalidering omregnet 
til helårspersoner.

helårspersoner på revalidering

Regnskab 2011 90

Regnskab 2012 88

Regnskab 2013 136

Regnskab 2014 159

Løntilskud til førtidspensionister, ledigheds-
ydelse og fleksjob
Løntilskud vedr. personer, der modtager social pen-
sion og som er ansat i beskyttet enkeltpladser (tid-
ligere skånejob). Kommunens udgifter refunderes 
med 50 % statsrefusion.

Løntilskud samt driftsudgifter til personer ansat i 
fleksjob. Fleksjob tilbydes personer, der ikke kan 
opnå beskæftigelse på normale vilkår. Arbejdsgi-
ver  betaler for de reelle timer borgeren arbejder og 
den resterende del op til fuldtidsløn udbetales som 
flekslønstilskud via Ydelsesafdelingen. For at få ret 
til et fleksjob skal borgerens muligheder for at vende 
tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår være 
udtømte. Fleksjob kan oprettes i såvel private som 
offentlige virksomheder. Kommunens udgifter til løn-
tilskud refunderes med 65 % statsrefusion og drifts-
udgifter med 50 %. 

Området omfatter desuden ledighedsydelse. Le-
dighedsydelse udbetales til borgere, der er beretti-
gede til fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledig-
hedsydelse kan udbetales i perioden frem til første 
fleksjob, mellem to fleksjob, ved ferie, sygdom el-
ler barsel i fleksjobbet. Kommunens udgifter til le-
dighedsydelse refunderes med 30 % statsrefusion. 
I perioder hvor ledighedsydelsesmodtageren er i 
virksomhedspraktik refunderes med 50 % statsre-
fusion.  

Refusionen bortfalder når en fleksjobvisiteret har 
været ledig i 18 ud af 24 måneder.

Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien.

Fleksjob Ledigheds-
ydelse

Enkeltplad-
ser

Regnskab 2011 706 284 35

Regnskab 2012 741 322 46

Regnskab 2013 796 281 45

Regnskab 2014 880 180 45

Jobtræning/servicejob mv.
Arbejdsmarkedscenteret formidler jobtræningsplad-
ser til ledige, som er berettiget til arbejdsløsheds-
dagpenge eller kontanthjælp. Under dette område 
registreres desuden udgifter til servicejob.
 
Der er i lovgivningen indarbejdet en mulighed for 
at straffe de kommuner, der ikke opretter det antal 
jobtræningspladser, der er fastsat i den landsdæk-
kende kvoteudmelding. Såfremt kommunen ikke 
opretter det antal pladser som er ønsket i kvoten, 
kan kommunen pålægges at betale for udgiften til et 
uddannelsesforløb, der skal bringe borgeren tættere 
på arbejdsmarkedet.
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Udvikling i antal jobtræningspladser (helårs) :

Regnskab 2011 203 

Regnskab 2012 172

Regnskab 2013 135

Regnskab 2014 106

Beskyttet beskæftigelse
Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer un-
der 65 år som på grund af betydelig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro-
blemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse 
på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke 
kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Tilbuddet er en del af Arbejdsmarkedscentrets pro-
jektafdeling og er omfattet af rammeaftalen mellem 
Region Nordjylland og kommunerne i regionen.

Projektafdelingen/virksomhedsservice
Kommunen har ansvaret for at tilbyde aktivering for 
borgere, der har behov for et tilbud. Tilbuddet skal 
indeholde en aktivitet der sikrer borgeren hurtigst 
muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis 
selvforsørgelse.

Disse tilbud gives primært som virksomhedsrettede 
tilbud, da evidensbaserede undersøgelser viser, at 
netop virksomhedsrettede tilbud har størst effekt. 

Virksomhedsservice udfører den virksomhedsopsø-
gende kontakt med henblik på at skaffe pladser til 
virksomhedsrettet aktivering, som så kan tilbydes til 
den ledige i dialog ved jobsamtalen. Virksomheds-
service er en intern anden aktør på arbejdsmarkeds-
området. Denne afdeling er pr, 1. juli 2014 integreret 
i Jobcenteret.
 
For de borgere, der ikke er plads til i den virksom-
hedsrettede aktivering eller som ikke er klar til at 
påtage sig et tilbud i en virksomhed er der oprettet 
indsatser med arbejdsmarkedsrettede perspektiver i 
Projektafdelingen. Projektafdelingen er en intern an-
den aktør på arbejdsmarkedsområdet og fungerer 
ligeledes som Jobcentrets udfører del i forhold til en 
række indsatser.

I Projektafdelingen skal alle indsatser have et ar-
bejdsmarkedsrettet perspektiv med fokus på hurtig-
ste vej til selvforsørgelse. Projektafdelingen udbyder 
forløb, der både er i overensstemmelse med mini-
stermålene, de lokale mål samt konkurrencedygtige 
og differentierende i forhold til andre og private ak-
tører.
Inden påbegyndelse af et forløb, screenes alle bor-
gere med det formål, at få et overblik over i hvilken 

retning der skal arbejdes med borgeren. Alle for-
løb er individuelle og der laves en indsatsplan med 
målbeskrivelse for borgeren for at sikre, at tilbuddet 
bidrager til, at borgeren kommer tættere på arbejds-
markedet.  Sammen med borgeren arbejdes der 
intensivt med at støtte og vejlede denne i deres til-
bagevenden til arbejdsmarkedet. Borgeren styrkes i 
deres mestringsevne i flere arbejdsmæssige relatio-
ner samt evnen til at tage ansvar for eget liv.
 
I et forløb indgår der altid en virksomhedspraktik 
hvor formålet er at udvikle borgerens faglige, prakti-
ske og sociale kompetencer. Indtil praktikpladsen er 
fundet, får borgeren tilbudt en række interne tilbud, 
bestående af: kost, motion, afspænding, mindful-
ness, samtaler med psykolog, samtaler med coach 
eller FVU undervisning. 

Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frede-
rikshavn og Skagen.

Beskæftigelsesordninger
Dette funktionsområde anvendes til registrering af 
driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommu-
nale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret 
eller en anden aktør, der refunderes efter § 118 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der 
er refusionsberettigende, registreres under ét fæl-
les driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af 
arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, 
revalideringsydelse, sygedagpenge og ledigheds-
ydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks 
ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 
pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter 
til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud 
inden for det fælles driftsloft. De omtalte målgrup-
per refererer til målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

Udgifter vedr. beskæftigelsesordninger er omfattet 
af budgetgaranti.
 
Herudover dækker området udgifter til Socialrådgi-
vertjenesten for LO.

Uddannelsesydelse
Aftalepartierne bag Finansloven for 2013 har ind-
gået aftale om at give ledige, hvis dagpengeperiode 
er opbrugt i 2013, ret til at påbegynde et uddannel-
ses- opkvalificeringsforløb ved dagpengeperiodens 
udløb. Ledige ikke-forsørgere omfattet af ordningen 
har ret til forsørgelse på 60 pct. af de maksimale 
dagpenge og ledige forsørgere omfattet af ordnin-
gen har ret til 80 pct. af de maksimale dagpenge i 
52 uger. Udfaldstruede ledige i Frederikshavn Kom-
mune som ønsker at gøre brug af tilbuddet, kan 
efter aftale med sagsbehandler ved Jobcenter Fre-
derikshavn påbegynde et uddannelses- eller opkva-
lificeringsforløb. Retten til forsørgelse i 52 uger efter 
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dagpengeperiodens ophør gælder også, hvis der 
ikke kan tilbydes relevant uddannelse, eller hvis ud-
dannelsen ikke fører til beskæftigelse umiddelbart 
efter færdiggørelsen.

Seniorjob
Ledige over 55 år der er bosat i Frederikshavn Kom-
mune og som opfylder betingelserne for at gå på 
efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dag-
pengeret udløber, kan søge om seniorjob i Frede-
rikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune har 
pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen 
senest to måneder efter den dag, hvor personen 
har anmodet om et seniorjob. For en person ansat i 
seniorjob i Frederikshavn Kommune er det aftalt, at 
personen, som udgangspunkt skal indplaceres på 
grundløn i overenskomsten, hvor personen har sin 
primære arbejdsfunktion vurderet i forhold til time-
forbrug.

Forsikrede ledige 
De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af 
forsikrede ledige finansieres via en finansieringsord-
ning, der under ét sikrer økonomisk bæredygtighed i 
kommunerne. Finansieringsordningen indeholder 3 
overordnede elementer, nemlig refusion, en særlig 
tilskudsordning og et særligt tilskud. Nettoudgifterne 
til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er, når 
refusionen er trukket fra, dækket af en budgetga-
ranti, som gør, at kommunerne under ét er sikre på, 
at få alle udgifter til forsikrede ledige dækket ind.

Der er indbygget både en midtvejs – og en efterre-
gulering i finansieringsordningen.

For 2014 har den enkelte kommune fået et beskæf-
tigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 
2014. Beskæftigelsestilskuddet er blevet midtvejs-
reguleret i juni 2014 og den endelige regulering fore-
tages i juni 2015. Hertil kommer et særligt tilskud, 
der skal kompensere de kommuner, hvor der er en 
særlig negativ udvikling i ledigheden i forhold til de 
øvrige kommuner i landsdelen. 

I 2014 er der 100 % refusion på udgifterne til dag-
penge for de første 4 uger efter indplaceringen i 
dagpengeperioden.

Efter de første 4 uger skal kommunen finansiere 50 
% af dagpengene for aktiverede ledige, der er akti-
veret med ordinær uddannelse og virksomhedsret-
tede aktiviteter og 70 % af dagpengene for passive 
ledige og ledige aktiveret med øvrige redskaber.

Antallet af forsørgede ledige er lavere end de reelle 
ledighedstal, idet ledige aktiveret i løntilskudsjob 
ikke tæller med i antallet af forsørgede ledige.

SOCIALUDvALGET

Driftsudgifter (netto):

(beløb i 1.000 kr.)
Positive tal er udgift
Negative tal er indtægt       

Forbrug 
2014

Korr. 
budget 

2014

Afvigelse 
2014

Over-
føres til 

2015

Center for Handicap og 
Psykiatri. 88.175 88.939 -764 3.835

Center for Social og 
Sundhedsmyndighed 731.727 753.798 -22.071 2.500

Center for Sundhed og Pleje 36.919 32.697 4.222 3.336

Direktørens område 531 2.472 -1.941 507

Samlet resultat 857.352 877.906 -20.554 10.178

Hensatte beløb*

Båndlagte midler 0 15.000 -15.000

Bankbøger (overskud fra 2013) 0 5.766 -5.766

I alt 857.352 898.672 -41.320

*I forbindelse med overførsel fra 2013 til 2014 besluttede Øko-
nomiudvalget, at overførte beløb ikke skulle være en umiddelbar 
forbrugsmulighed i 2014, men blev hensat som bankbøger under 
hvert direktørområde. Midlerne herfra skulle søges frigivet fra sag 
til sag. Endvidere blev der i Økonomiudvalget truffet beslutning 
om, at der skulle hensættes et beløb i indeværende års driftsbud-
get (båndlagte midler), som tilsvarende ikke var en forbrugsmu-
lighed i 2014.

Uddrag af Direktørens vurdering af Socialudval-
gets regnskab for 2014.
Regnskabet udgør et mindreforbrug på -20,5 mio. 
kr., hvilket er en forbedring på -12,1 mio. kr. i forhold 
til det forventede pr. 31.08.14. Hertil kommer over-
ført overskud fra 2013 på -5,8 mio. kr.

Dem der kan selv, skal selv
Med afsæt i denne overskrift tog Socialudvalget me-
dio 2014 hul på store besparelser som var nødven-
dige 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 er, med afsæt i ovennævnte, indregnet bespa-
relser på 10,2 mio. kr. og yderligere er der hensat 
15,0 mio. kr. som båndlagte midler i 2014., tilsam-
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men en forbrugsreduktion på 25,2 mio. kr.

Dem der kan selv, skal selv, også i 2015 og fremti-
den
Regnskabsresultatet 2014, der er opgjort ekskl. de 
hensatte midler, viser at den politiske vision og stra-
tegi er blevet implementeret hurtigere og smidigere, 
end de første kalkulationer havde lagt til grund, og 
er nu allerede godt forankret i hele organisationen 
og hos de berørte borgere.
Det forbedrede økonomiske resultat i 2014, er så-
ledes en afledt virkning af denne forcerede indsats, 
idet ledere og medarbejdere har arbejdet målrettet 
på tilpasning af arbejdsopgaver/ressourcer, for at 
sikre at alle niveauer er tilpasset de nye budgetfor-
udsætninger i 2015, hvor der er indregnet yderligere 
besparelser på ca. 55 mio. kr., og at der i de kom-
mende budgetår er indlagt krav om produktivitets-
stigninger, i 2016 vil der således skulle genereres 
besparelser for ca. 13,0 mio. kr.

Center for handicap og Psykiatri
Det korrigerede budget vedr. Center for Handicap 
og Psykiatri udgør i 2014 kr. 88,9 mio. kr. netto.
Det faktiske forbrug i 2014 blev på kr. 88,1 mio. kr. 
Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reg-
lerne for økonomisk decentralisering, og indeværen-
de års drift udviser dermed et mindreforbrug på -0,8 
mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. 0,8%
Hertil kommer overført overskud fra 2013, hvoraf 
der henstår 3,0 mio. kr. på bankbogen.

Center for Handicap og Psykiatri er det udførende 
led for Frederikshavn Kommunes opgaver på vok-
senområdet i forhold til handicap, psykiatri og mis-
brug. Målgruppen for centrets tilbud er voksne med 
en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, en 
sindslidelse, en hjerneskade eller et misbrug.

Center for Handicap og Psykiatri består af en række 
forskellige tilbud, som er placeret rundt omkring i 
kommunen. Centret er inddelt i tre afdelinger.

Handicapafdelingen
Handicapafdelingen varetager opgaver efter Servi-
celoven i forhold til borgere med nedsat fysisk og 
psykisk funktionsnedsættelse (udviklingshæmmede 
og personer med en erhvervet hjerneskade). Han-
dicapafdelingens tilbud omfatter botilbud, dagtilbud 
og støtte i eget hjem.

Koktvedparken er beliggende i Frederikshavn og be-
står af et døgntilbud til 30 brugere, 2 enkeltmands-
tilbud og et aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud). 

Koktvedstien er et døgntilbud til 15 borgere med 
særligt komplekse problemstillinger. Borgerne på 
Koktvedstien har behov for en individuel og særlig 
tilrettelagt socialpædagogisk indsats.

Bofællesskaberne er opdelt i 4 enheder beliggende 
i Skagen, Sæby samt Odinsvej og Gl. Skagensvej i 
Frederikshavn. Bofællesskaberne består af 99 bo-
fællesskabspladser og 2 enkeltmandstilbud.

Dagtilbud og Hjemmevejledning består af Nord-
stjernen i Skagen, Loftet på Knivholt og Gimle i Fre-
derikshavn samt Aktiviteten og Røret i Sæby. Hjem-
mevejledningen yder støtte i eget hjem og dækker 
hele kommunen

SenhjerneskadeCenter Nord er et døgntilbud til bor-
gere med en moderat til meget svær erhvervet hjer-
neskade. Tilbuddet består af 22 permanente boliger 
og 2 midlertidige boliger samt et integreret dagtilbud 
til borgerne på centret.

Socialpsykiatrien
Socialpsykiatrien varetager opgaver efter Service-
loven i forhold til borgere med en sindslidelse el-
ler psykisk sårbare borgere. Socialpsykiatriens til-
bud omfatter botilbud, støttecentre og støtte i eget 
hjem.

De Socialpsykiatriske Støttecentre består af 3 cen-
tre, beliggende i Frederikshavn, Skagen og Sæby. 
Alle støttecentre har et aktivitets- og samværstil-
bud (støttecentrene) og en bostøtte- og kontaktper-
sonsordning. 

Mariested er et socialpsykiatrisk døgntilbud belig-
gende i Sæby med i alt 42 pladser og 2 aflastnings-
pladser. 

Afdelingen for misbrugsbehandling og socialt ud-
satte
Afdelingen for misbrugsbehandling og socialt udsat-
te varetager opgaver i forhold til socialt udsatte og 
en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehand-
ling. Afdelingen har blandt andet ansvaret for substi-
tutionsbehandling af misbrugere og udredning af 
borgere der ønsker misbrugsbehandling. Derudover 
udfører afdelingen opsøgende arbejde og leverer 
socialpædagogisk støtte til socialt udsatte borgere.
Afdelingen er fysisk placeret på Søster Annas Vej i 
Frederikshavn.

Afdelingen varetager:
Åben anonym rådgivning• 
Udredning af borgere, som ønsker behandling • 
for stof- eller alkoholmisbrug 
Substitutionsbehandling• 
Opsporing og forebyggelse af Hepatitis C• 
Opsøgende arbejde (§ 99) og støtte/kontakt til • 
socialt udsatte borger (§85). 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed
Center for Social- og Sundhedsmyndighed admini-
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strerer ca. 86 % af det samlede budget på Socialud-
valgets område. Det korrigerede budget vedr. Cen-
ter for Social- og Sundhedsmyndighed udgør i 2014 
kr. 753,8 mio. netto. Det faktiske forbrug i 2014 blev 
på kr. 731,7 mio. kr. 

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reg-
lerne for økonomisk decentralisering, og indevæ-
rende års drift udviser dermed et mindreforbrug på 
-22,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. 2,9%
Hertil kommer overført overskud fra 2013, hvoraf 
der henstår 1,0 mio. kr. på bankbogen.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed består 
af fire enheder: Visitationsenheden, Socialenheden, 
Hjælpemiddelenheden samt Kontrakt- og Tilsynsen-
heden.

Centret varetager følgende myndighedsopgaver in-
denfor Socialudvalgets område:

Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget • 
hjem og ældreboliger (frit valg) - SEL § 83 
Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejebo-• 
liger og lign. boenheder - SEL § 83
Varigt ophold i plejeboliger og lign. boenheder - • 
SEL § 192a 
Afløsning og aflastning (frit valg) - SEL § 84 • 
Aflastningsophold - SEL § 84b • 
Socialpædagogisk hjælp (fysisk og psykiske • 
handicappede i eget hjem) - SEL § 85
Madservice til borgere i eget hjem (frit valg) - • 
SEL § 83
Individuel befordring til træning - SEL § 117 • 
Køb og salg andre kommuner – omsorgsydel-• 
ser
Kontante tilskud - SEL § 95 • 
Hjælperordning - SEL § 96 • 
Plejeorlov SEL § 118 • 
Pasning af døende mv. §§119-122• 
Centrale Fællesudgifter - Handicap og Psykiatri• 
Køb og salg af pladser - Handicap og Psykiatri• 
Egne aktivitets og samværstilbud – Handicap • 
og Psykiatri
Socialt udsatte og misbrugsbehandling• 
Ledsagerordning § 97 og § 98• 
Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100• 
Personlige tillæg• 
Hjælpemidler SEL §§ 112-116• 

Udover de ovenfor anførte myndighedsopgaver, der 
indebærer kompetence til at træffe afgørelser, ligger 
budgettet for en række af driftsudgifterne på ældre-
området tillige ved centret.

Center for Sundhed og Ældre
Det korrigerede budget vedr. Center for Sundhed og 
Pleje udgør i 2014 kr. 32,7 mio. netto.
Det faktiske forbrug i 2014 blev på kr. 36,9 mio. kr.  
Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reg-

lerne for økonomisk decentralisering, og indevæ-
rende års drift udviser et merforbrug på 4,2 mio. kr.

De afsatte budgetter (32,7 mio.) vedr. væsentligst 
centrale udgifter såsom, Elever, Arbejdsmiljø, Ud-
dannelse, Beklædning mv. Herudover dækker net-
toresultatet over et kapitalflow på ca. 385 mio. kr. 
til lønninger m.v. finansieret af tilsvarende indtægter 
fra Social- og Sundhedsmyndighed. Det opgjorte 
merforbrug svarer således til en afvigelse på ca. 1,0 
%..

Hertil kommer overført overskud fra 2013, hvoraf 
der henstår 1,7 mio. kr. på bankbogen.

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i 
forbindelse med pleje og praktisk hjælp for kommu-
nens borgere, drift af plejeboliger, leve-bo enheder 
og ældreboliger, aktivitetsområdet, samt Madser-
vice. Herudover kommer administration af sund-
hedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, 
social- og sundhedsassistent og sygeplejersker 
m.fl.), arbejdsmiljøarbejde og administration, og ser-
vicering af Ældrerådet.  

Center for Sundhed og Pleje har foretaget en or-
ganisationsændring, og er fra 1.4.2014 opdelt i 
funktionsområderne Hjemmeplejen, Plejecentre, 
Sundhed og Sygepleje, Aktivitet og Træning, Cen-
terchefens område, samt den selvejende institution 
Caspershus.

Hjemmeplejen leverer personlig pleje og praktisk 
hjælp til visiterede borgere i hele Frederikshavn 
Kommune døgnet rundt. Hjemmeplejen består af en 
række grupper, som er delt op efter geografi.

Plejecentre dækker over de 14 plejeboligenheder 
der er i Frederikshavn Kommune.

I plejeboligen leveres der personlig pleje og prak-
tisk hjælp til beboerne. De fleste plejeboligenheder 
drives som leve-bo, men 3 plejeboligenheder drives 
som traditionelle plejeboligenhed med en tilhørende 
køkken eller med et modtagerkøkken.

Aktivitetsområdet består af 4 distrikter, som vareta-
ger opgaven med drift af aktivitetscentrene, tilhøren-
de caféer og daghjem for demente i hele Frederiks-
havn Kommune. Der er et aktivitetscenter tilknyttet 
de større plejeboligenheder.

Madservice omfatter produktionskøkkenet på An-
kermedet.  Madservice producerer og leverer mad 
til ca. 320 hjemmeboende borgere i fritvalg. 

Caspershus er en selvejende institution under Sam-
virkende Menighedsplejer som dermed sætter be-
styrelsen. Caspershus er indrettet med 6 leve- bo 
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miljøer hver med 10 boliger, i alt 60, hvoraf 10 er ind-
rettet som skærmet afsnit for borgere med demens, 
2 boliger er til borgere på indlagt genoptræningsop-
hold. Caspershus har træningscenter med ergo- og 
fysioterapeuter. Til træningscentret hører stort 35 
graders varmtvandsbassin. Der udføres vedligehol-
delsestræning og genoptræning for institutionens 
beboere. Caspershus har desuden udføreropgaver 
for Frederikshavn Kommune på områderne ambu-
lant træning og, i relation til de to genoptræningsbo-
liger, intensiv genoptræning.

SUNDhEDSUDvALGET

Driftsudgifter (netto):

(beløb i 1.000 kr.)
Positive tal er udgift
Negative tal er indtægt       

Forbrug 
2014

Korr. 
budget 

2014

Afvigelse 
2014

Over-
føres til 

2015

Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed 260.758 247.673 13.085 0

Center for Sundhed og Pleje 35.321 38.358 -3.037 3.466

Center for Familie Tandpleje og 
Sundhedstjeneste 25.396 26.422 -1.026 1.026

Direktørens område -244 3.583 -3.827 244

Samlet resultat 321.231 316.036 5.195 4.736

Hensatte beløb*

Båndlagte midler 0 1.000 -1.000

Bankbøger (overskud fra 2013) 0 9.931 -9.931

I alt 321.231 326.967 -5.736

*I forbindelse med overførsel fra 2013 til 2014 besluttede Øko-
nomiudvalget, at overførte beløb ikke skulle være en umiddelbar 
forbrugsmulighed i 2014, men blev hensat som bankbøger under 
hvert direktørområde. Midlerne herfra skulle søges frigivet fra sag 
til sag. Endvidere blev der i Økonomiudvalget truffet beslutning 
om, at der skulle hensættes et beløb i indeværende års driftsbud-
get (båndlagte midler), som tilsvarende ikke var en forbrugsmu-
lighed i 2014.

Uddrag af Direktørens vurdering af Sundheds-
udvalgets regnskab for 2014
Regnskabet udviser et merforbrug på 5,2 mio. kr. 
Fra 2013 henstod endvidere et overskud på -9,9 
mio. kr. 

Opnåede effekter
Regnskabsresultatet dækker dog over væsentlige 
forskydninger. Udgiften til betaling for de regionale 
sundhedsudgifter (aktivitetsbestemt medfinansie-
ring), har ikke haft den faldende tendens som forud-
sat i budgettet. 

Der har således været et merforbrug på dette områ-
de på ca. 13,0 mio. kr., - det har dog været muligt at 
neutralisere dette ved mindreforbrug på andre om-
råder samt ved anvendelse af overførte overskud 
fra 2013.

Center for Sundhed og Pleje der varetager de sund-
hedsfremmende og forbyggende aktiviteter, både 
isoleret og i samarbejde med f.eks. hjemmeplejen 
m.fl., er medvirkende til en bedre folkesundhed og 
selvhjulpenhed, der har afsmittende økonomisk virk-
ning på mange af kommunens udgiftsområder, men 
først og fremmest på betalinger til sygehusindlæg-
gelser (medfinansieringsudgifterne).  Det har dog 
ikke været muligt gennem disse tiltag at honorere 
de samlede indregnede besparelser på den aktivi-
tetsbestemte medfinansiering af Regionale sund-
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hedsudgifter.

Hvis der alene ses på udviklingen af disse betalin-
ger, så blev der i 2013 afregnet ca. 213,9 mio. kr. og 
i 2014 er dette opgjort til 213,6 mio. kr., og dermed 
ses der isoleret en positiv udvikling. 
 
De samlede indregnede besparelse i 2014 udgør 
23,1 mio.. kr., og det er nok for positivt at antage, at 
der på sigt kan generes op til 13 mio. kr. yderligere 
ved denne indsats.

Investeringsstrategi
Udvalget har i de seneste år bevidst investeret i 
ændrede løsninger for på sigt at reducere driftsud-
gifterne. Disse investeringer har bestået i flytning af 
midler fra behandling til forebyggelse, en investering 
der er foretaget gennem de sidste regnskabsår. 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed
Center for Social- og Sundhedsmyndighed admini-
strerer ca. 80 % af det samlede budget på Sund-
hedsudvalgets område. 

Det korrigerede budget vedr. Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed udgør i 2014 kr. 247,6 mio. 
netto.  Det faktiske forbrug i 2014 blev på kr. 260,7 
mio. kr. 

Indeværende års drift udviser dermed et merfor-
brug på 13,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 
ca. 5,3%.  Hertil kommer overført overskud fra 2013, 
hvoraf der henstår -4,2 mio. kr. på bankbogen.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed vareta-
ger samtlige myndighedsopgaver indenfor social- 
og sundhedsområdet. Myndighedsopgaverne på 
Sundhedsudvalgets område omfatter:

Vederlagsfri fysioterapi SUL § 140 a
Træning SUL § 140
Træningskørsel SUL § 172

Budget og budgetansvar vedr. træning og trænings-
kørsel ligger henholdsvis i Center for Sundhed og 
Pleje og Kommunens kørselskontor og beskrives 
der.

Udover de ovenfor anførte myndighedsopgaver, 
varetager centret betalingsforholdet vedr. medfinan-
siering og finansiering af de regionale sundhedsud-
gifter, herunder sygehusindlæggelser, sygesikrings-
ydelser mv. Hertil kommer 12’delsafregning til udfø-
rer vedr. hjemmesygeplejen.
 
Medfinansiering
Kommunerne har siden 1. januar 2007 været ind-
draget i finansieringen af sundhedsområdet. Pr. 1. 
juni 2011 er ” Lov om ændring af lov om regioner-

nes finansiering” vedtaget med virkning fra 1. januar 
2012. Loven har medført, at den kommunale medfi-
nansiering af sundhedsvæsnet siden 1. januar 2012 
udelukkende har været aktivitetsafhængig. 
 
Konkrete aktiviteter og mål: Somatik og psykiatri 
herunder færdigbehandlede patienter samt Syge-
sikringsydelser:

Det overordnede mål og ønske var at nedbringe ak-
tiviteten på somatik, psykiatri og sygesikringsydel-
ser ved forebyggende tiltag, samt formindske antal-
let af færdigbehandlede ved hurtigere hjemtagning 
fra sygehusene. 
 
Specialiseret genoptræning
At kommunernes indsats tilrettelægges i sammen-
hæng med de kommunale træningstilbud mv. i hen-
hold til anden lovgivning.

At kommunen skal tilvejebringe tilbud om genoptræ-
ning ved at etablere behandlingstilbud i eget regi, 
eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kom-
muner, regionen eller private institutioner.

Vederlagsfri fysioterapi
Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktise-
rende fysioterapeuter, men kommunerne har også 
mulighed for – men ikke pligt til – at oprette tilbud 
om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner el-
ler ved private institutioner, som kommunen indgår 
aftale med. Jf. Sundhedslovens § 140 a (og b).

Center for Sundhed og Pleje
Det korrigerede budget vedr. Center for Sundhed og 
Pleje udgør i 2014 kr. 38,4 mio. kr. netto.
Det faktiske forbrug i 2014 blev på kr. 35,3 mio. kr.  
Indeværende års drift udviser dermed et mindrefor-
brug på -3,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse 
ca. 7,8 %. Hertil kommer overført overskud fra 2013, 
hvoraf der henstår -4,4 mio. kr. på bankbogen.

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i for-
bindelse med sygepleje, sundhedsfremme og fore-
byggelse, træningsområdet samt centrale puljer.
 
Sunhedscentre
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved vareta-
gelsen af Kommunens opgaver i forhold til borgerne, 
at skabe rammer for en sund levevis, jf. Sundheds-
lovens § 119 og § 140.

Med Sundhedscentre i Skagen, Sæby og Frederiks-
havn har Frederikshavn Kommune valgt at sikre let 
adgang til sundhedsydelser i borgerens nærmiljø. 
Sundhedscentrene varetager både den borgerret-
tede og den patientrettede forebyggelse og rehabi-
litering.
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Den patientrettede sundhedsfremme og forebyg-
gelse
Frederikshavn Kommune har underskrevet 4 frivilli-
ge rammeaftaler, som vedrører sundhedscentrene: 

KOL• 
Diabetes• 
Hjerte-kar• 
Kræft• 

Kommunen har forpligtet sig til at varetage den pa-
tientrettede sundhedsfremme og forebyggelse.
Rehabiliteringen, som kræver henvisning fra læge 
eller sygehus, indeholder:

Sundhedsfremme-samtaler• 
Sygdomsspecifik undervisning• 
Kostvejledning• 
Træning• 
Rygestop undervisning• 

Sundhedscenter Sæby, - Skagen og – Frederiks-
havn varetager den almene rehabilitering så tæt på 
borgeren som muligt, og erstatter ikke den speciali-
serede rehabilitering, der foretages af sygehusene.

Træningsområdet
Træningsområdet omfatter Træningscenter Skagen, 
Træningscenter Sæby og Træningscenter Phønix i 
Frederikshavn, herudover afholdes de persona-
lemæssige udgifter i forbindelse med træning på 
Kastaniegården. Træningsområdet har desuden en 
intern kontrakt med Træningscenter Caspershus 
omfattende ambulant træning samt træningen på 
genoptræningspladserne, samt en kontrakt med de 
privatpraktiserende fysioterapeuter ”Fysioterapi på 
Toppen” om levering af genoptræning efter sygehu-
sindlæggelse jf. Sundhedslovens § 140.

Træningsområdet udfører, med afsæt i den politisk 
godkendte kvalitetskatalog på området, følgende 
ydelser på baggrund af bestillinger fra Center for 
Social- og Sundhedsmyndighed:
Genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sund-
hedslovens § 140.

Genoptræning uden forudgående sygehusindlæg-
gelse jf. SEL § 86 stk. 1. Genoptræningen skal sætte 
borgeren i stand til, efter sygdom eller ulykke, hur-
tigst muligt at genvinde sit tidligere funktionsniveau 
eller et så højt niveau som muligt.  

Vedligeholdende træning jf. SEL § 86 stk. 2. Vedli-
geholdende træning skal forhindre funktionstab og 
yderligere svækkelse ved borgere med nedsat funk-
tionsevne.

Fysio- og ergoterapeutisk vejledning og instruktion 
jf. SEL § 86 stk. 1 & 2. Denne ydelse skal gøre bor-
geren i stand til at forestå egen træning samt kvalifi-
cere borgeren, dennes pårørende og plejepersonale 

til at borgeren opnår størst muligt selvhjulpenhed og 
livskvalitet
     
Træningsområdet forestår endvidere fysisk træning 
og undervisning i forbindelse med rehabiliteringstil-
bud til borgere med kroniske lidelser i form af KOL, 
diabetes, hjerte-kar-sygdomme samt kræft. Dette 
sker i samarbejde med Sundhedscentrene og med 
afsæt i Sundhedsloven og den indgåede Sundheds-
aftale. Træningsområdet har indgået kontrakt med 
University College Nordjylland og er klinisk praktik-
sted for såvel fysioterapeut som ergoterapeut stu-
derende.

Sygepleje
Den kommunale sygepleje i Frederikshavn Kom-
mune retter sig mod alle personer med behov for 
sygepleje uanset alder. Sygeplejen kan ydes til alle 
borgere døgnet rundt og udføres i en sygeplejeklinik 
eller i eget hjem. 
Den kommunale sygepleje er gratis. Der skal dog 
betales for medicin, cremer og lignende, der skal 
anvendes i behandlingen. Sygeplejersken kan vej-
lede herom.
Der kan ydes sygepleje til:

Vejledning og rådgivning om sundhed og hel-• 
bredsforhold 
Vejledning og rådgivning ved kroniske sygdom-• 
me f.eks. diabetes 
Pleje af alvorligt syge og døende • 
Behandling af sår • 
Administration af medicin samt smertebehand-• 
ling

Center for Familie
Det korrigerede budget vedr. Center for Familie ud-
gør i 2014 kr. 26,4 mio. netto.

Det faktiske forbrug i 2014 blev på kr. 25,4 mio. kr., 
Indeværende års drift udviser dermed et mindrefor-
brug på -1,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse 
ca. 3,8 %.. Hertil kommer overført overskud fra 2013 
hvor der henstår 0,2 mio. kr. (bankbogen). 

Center for Familie, under Sundhedsudvalget vare-
tager, det forebyggende og behandlende kommu-
nale tandplejetilbud samt sundhedsfaglige opgaver 
i sundhedstjenesten målrettet mod spædbørn, små-
børn, skolebørn, konsulentfunktion i dagpleje, insti-
tutioner mv.

Sundhedstjenesten
Sundhedstjenesten yder sundhedsfaglig indsats i 
forhold til spæd, småbørn og  skolebørn samt  deres 
familier i.h.t. Sundhedslovens bestemmelser i § 120 
– 126 og jævnfør sundhedsstyrelsens vejledninger 
herom. Endvidere forestår sundhedstjenesten sund-
hedsfaglig vejledning af både individuel og generel 
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karakter til dagpleje og børneinstitutioner.

Tandplejen
Den centrale tandklinik på Hangårdsvej rummer 
tandplejens aktiviteter for 11.947 børn og unge fra 
0-17 år samt omsorgspatienter og specialpatienter. 
Ved klinikhuset i Skagen behandles ca. 1500 børn 
og klinikken er alene i drift 3 ugentlige dage af ef-
fektivitetshensyn.

Tandplejens målsætning omhandler en fortsat og 
kontinuerlig nedgang i tandsygdomsmængden for 
vores målgruppe
 
Tandplejens fysiske faciliteter på Hangårdsvej, Kli-
nik Smilla og klinikhuset i Skagen opleves som vel-
fungerende og egnede til at løse den fast definerede 
opgave det er, at levere fuld forebyggende og be-
handlende tandpleje til 0-18 årige borgere samt vore 
godt 250 handicappede voksne borgere, der ikke er 
i stand til at benytte Sygesikringstandplejen.

BØRNE- OG UNGDOMSUDvALGET

Driftsudgifter (netto):
(beløb i 1.000 kr.)
Positive tal er udgift
Negative tal er indtægt       

Forbrug 
2014

Korr. 
budget 

2014

Afvigelse 
2014

Over-
føres til 

2015

Center for Skole 425.504 429.710 -4.206 7.379

Center for Unge 142.368 131.886 10.482 -1.111

Center for Dag- og Fritidstilbud 208.765 211.358 -2.593 5.435

Center for Familie 116.068 128.586 -12.518 -5.730

Samlet resultat 892.705 901.540 -8.835 5.973

Hensatte beløb*

Bankbøger 0 -4.523 4.523

Båndlagte midler 1.700 -1.700

I alt 892.705 898.697 -5.992

*I forbindelse med overførsel fra 2013 til 2014 besluttede Øko-
nomiudvalget, at overførte beløb ikke skulle være en umiddelbar 
forbrugsmulighed i 2014, men blev hensat som bankbøger under 
hvert direktørområde. Midlerne herfra skulle søges frigivet fra sag 
til sag. Endvidere blev der i Økonomiudvalget truffet beslutning 
om, at der skulle hensættes et beløb i indeværende års driftsbud-
get (båndlagte midler), som tilsvarende ikke var en forbrugsmu-
lighed i 2014.

Direktørens vurdering af Børne- og Ungdomsud-
valget regnskab for 2014
De decentrale enheder under Børne- og Ungdoms-
udvalget har udarbejdet årsberetninger for de enkel-
te omkostningssteder. Center for Økonomi og Per-
sonale har udarbejdet centervise sammenfatninger 
med opsummering af det økonomiske årsresultat. 
Direktørens vurdering af regnskabet skal ses som 
et supplement til det øvrige materiale.

Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede budget i 
2014 er på 901,5 mio. kr., og regnskabsresultatet 
for 2014 er på 892,7 mio. kr., svarende til et min-
dreforbrug på 8,8 mio. kr. eller et mindreforbrug på 
budgetrammen på 0,9%.

2014 har på Børne- og Ungdomsudvalgets ressort 
været præget af en stram økonomisk styring. Der 
er gennemført to budgetrevisioner – den seneste pr. 
31. august 2014. Her forventedes et samlet mindre-
forbrug på 5,7 mio. kr. Det faktiske regnskabsresul-
tat for 2014 viser et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. 

På den baggrund må jeg betragte årets resultat som 
tilfredsstillende, men samtidig noterer jeg med til-
fredshed, at det samlet set er lykkedes at fastholde 
et årsresultat på linje med forventningen ved bud-
getrevisionen pr. 31. august 2014.
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Center for Skole
Undervisningsområdets budgetramme 2014 er på 
431,4 mio. kr., herfra skal modregnes en bunden op-
sparing på 1,7 mio., hvorefter budgetrammen 2014 
er på 429,7 mio. kr. Regnskabsresultatet udviser et 
overskud på 4,2 mio. kr., hvilket svarer til en budget-
afvigelse på 0,9%.
Der er følgende omkostningssteder på undervis-
ningsområdet:

Folkeskoler inklusiv heldagsskolen og skolebib-• 
liotek
Skole - Fællesområde• 
SFO - Fællesområde• 
Specialskole - Fællesområde• 
Tilskud til private skoler• 
Tilskud til efterskoler• 
Syge- og hjemmeundervisning• 
Sprogstimulering for tosprogede børn i førsko-• 
leområdet
Resursepædagoger 6 – 16 år• 
Konsulenter (it, skolebibliotek og pædagogisk / • 
administrativ)

Skole – fælleskonto
Fællesområdet udviser et overskud på 1,8 mio. kr. 
Dette skyldes bl.a. et mindreforbrug på betaling til 
og fra andre kommuner og på digitaliseringsstrategi-
en på skoleområdet, hvor der er afsat driftsmidler fra 
2012 til nødvendig genanskaffelse og vedligehold af 
netværk og infrastruktur.

Tilskud til efterskoler
Budgetrammen til betaling af tilskud til efterskoler 
udviser et overskud på 1,2 mio. kr. Budgetgrundla-
get i 2014 var beregnet ud fra, at 259 elever ville 
vælge en efterskole, idet der i 2013 var 269 elever, 
men det faktiske elevtal blev 221 elever. Taksten pr. 
elev udgør 35.054 kr. Budgetrammen finansierer 
endvidere et særligt tilskud til elever på efterskole. 
I 2014 var der 12 elever, som fik bevilget et særligt 
tilskud.

Tilskud til privatskoler
Budgetrammen til betaling af tilskud til privatskoler 
udviser et overskud på 1,0 mio. kr. Budgetgrundlaget 
var udregnet ud fra, at 804 elever ville vælge en pri-
vatskole, idet 813 elever havde valgt en privatskole 
i 2013, og at 300 børn skulle passes i SFO i 2014, 
men det faktiske elevtal blev 787 elever og 291 børn 
i SFO i 2014. Taksten pr. elev udgjorde 33.484. kr., 
og taksten pr. barn i SFO udgjorde 11.022 kr.

Syge- og hjemmeundervisning
Budgetrammen til betaling for hospitalsundervisning 
udviser et underskud på 0,1 mio. kr., selv om der er 
tilført 0,3 mio. kr. i løbet af 2014. 

Folkeskoler inklusiv heldagsskolen, SFO og skole-
biblioteket
Folkeskolerne, inklusiv heldagsskolen, SFO og sko-
lebiblioteket udviser i 2014 et underskud på 1,5 mio. 
kr. Det samlede resultat pr. skole i 2014 er som føl-
ger:

Skoler med overskud:
Bangsbostrand skole 0,09 %• 
Elling Skole 1,84 %• 
Frydenstrandskolen 0,65 %• 
Gærum skole 4,68 %• 
Heldagsskolen 0,69 %• 
Hørby-Dybvad Skole 1,09 %  • 
Sæby skole 0,62 %• 
Stensnæsskolen 2,06 %• 
Strandby Skole  0,16 %• 
Aalbæk Skole 1,93 %  • 

 
Skoler med underskud 

Jerup Skole 0,27 %• 
Nordstjerneskolen 3,75 %• 
Ravnshøj Skole 1,59 %• 
Skagen Skole 0,47 %• 
Sæbygaardskolen 0,56 %• 
Torslev Skole 0,96 %• 

Center for Unge
Budgetrammen for Center for Unge er på 131,9 mio. 
kr., og regnskabsresultatet for 2014 viser et under-
skud på 10,5 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug 
på 7,9%. 

Budgetrammen til overførselsudgifter, der primært 
er tabt arbejdsfortjeneste og beskæftigelsesforan-
staltninger, udviser et merforbrug på 4,4 mio. kr. 
Overførselsudgifter er ikke omfattet af ØKD, hvorfor 
regnskabsresultatet, i henhold til ØKD, er opgjort til 
et underskud på 6,1 mio. kr. 

Ungeenheden blev grundlagt med et sigte om, at 
etablere ny praksis og tænke ud af boksen så Fre-
derikshavn Kommunes ungeindsats har den unge i 
centrum og i mindre grad efter tidligere styrings- og 
budgetstrukturer. Center for Unge oplever øgede 
synergieffekter og fleksibilitet ved at have myndig-
hed og udfører så tæt samlet i det daglige arbejde. 
Lovgivningen bruges fuldt ud i både teori og praksis 
til at tænke i helhedsorienterede og forebyggende 
løsninger for de unge. 

Ved etableringen af Ungeenheden blev det ligeledes 
besluttet at evaluere Ungeenheden efter henholds-
vis et og tre års drift. I et års evalueringen peges der 
i evalueringsgruppens anbefalinger på, at afdække 
Ungeenhedens økonomiske og normeringsmæs-
sige forhold i forhold til sagstal og opgaveportefølje. 
En anbefaling som BDO i deres økonomiske analy-
se af Ungeenheden i sensommeren 2014 endvidere 
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peger på. 

Der er følgende omkostningssteder på ungeområ-
det: 

SSP konsulent• 
Ungdommens Uddannelsesvejledning Frede-• 
rikshavn (UU)
Erhvervsgrunduddannelse (EGU) • 
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)• 
Produktionsskole• 
Tilskud højskoler• 
Sygebefordring ungdomsuddannelse• 
Specialpædagogisk bistand til voksne• 
Plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner • 
og forebyggende foranstaltninger
Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 15-18 år • 
Sociale formål på arbejdsmarkedsområdet• 
Kommunal beskæftigelsesindsats• 
Beskæftigelsesordninger• 
Boenheden Birketoften• 
Bo-hjemme støtte• 
Ungevejledning• 
Midlertidige botilbud, støtte i hjemmet, aktivitets- • 
og samværstilbud samt misbrugsbehandling
Merudgifter over 18-25 år • 

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
På budgetrammen for STU er der i 2014 et under-
skud på 50.000 kr. Budgetrammen til STU er fra 
2012 til 2014 blevet reduceret med i alt 6,0 mio. kr. 

I de tidligere år har der været en stigning i antallet 
af unge elever, som startede på undervisning i STU-
regi i Frederikshavn Kommune. I 2011 var der 73 
elever, i 2012 88 elever og i 2013 95 elever. Omreg-
net til årsværk svarede det i 2011 til 59, i 2012 62 og 
i 2013 64 årsværk.

Regnskab 2014 viser et i fald i antal elever og antal 
årsværk. Samlet har der været 75 elever i gang med 
en STU svarende til et årsværk på 54,2.

Specialpædagogisk bistand til voksne
Budgetrammen for specialpædagogisk bistand til 
voksne viser et underskud på 0,3 mio. kr. Personer 
med behov for specialpædagogisk bistand til voksne 
henvises og visiteres af Frederikshavn Kommune til 
konkrete undervisningstilbud på:

Taleinstituttet i Aalborg • 
Institut for Syn og Hørelse i Aalborg • 
Specialskolen for Voksne • 
BORN, Specialskolen for syn • 
Lille-skolen for Voksne • 

Fra 1. januar 2014 overtog Aalborg Kommune den 
samlede opgaveportefølje, som Taleinstituttet tid-
ligere havde varetaget. Derved blev den speciali-
serede viden fastholdt i Nordjylland. I en 2-årig pe-
riode har kommunerne forpligtet sig til kollektivt at 

opretholde forbrug af ydelser svarende til niveauet 
i 2012. Finansieringsmodellen er sammensat af et 
forpligtende forbrug og en objektiv finansiering.

Forebyggelses- og anbringelsesområdet  
Forebyggelsesforanstaltninger omfatter bl.a. kon-
sulentbistand, praktisk eller anden støtte i hjemmet, 
familiebehandling af den unges problemer, aflast-
ningsordninger på institution eller i plejefamilie, ud-
pegning af fast kontaktperson, betaling af eftersko-
leophold eller betaling af godtgørelse til den unge 
under praktikophold.

På anbringelsesområdet er der tale om unge (15 - 18 
år), som bliver anbragt udenfor eget hjem, dels som 
frivillig anbringelse eller som tvangsmæssig foran-
staltning. Anbringelser kan være på kost-/eftersko-
ler, eget værelse, netværksanbringelse, plejefamilie, 
projektplejefamilie, døgninstitution, opholdssteder, 
sikrede institutioner og enkeltmandsprojekter.

Regnskabsresultatet på forebyggelses- og anbrin-
gelsesområdet viser i alt et merforbrug på 3,4 mio. 
kr., som fordeler sig på områderne – forebyggende 
foranstaltninger (merforbrug 1,7 mio. kr.), plejefami-
lier og opholdssteder (merforbrug 0,9 mio. kr.) samt 
døgninstitutioner (merforbrug 0,8 mio. kr.). I decem-
ber 2014 var der anbragt 92,4 unge til en gennem-
snitspris på 0,348 mio.kr. 

Der er fra januar 2015 udarbejdet køb- og salg lister 
i Center for Unge (efter samme princip som i Cen-
ter for Familie), så anbringelsesområdet kan følges 
tæt.  

Beskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesområdet omfatter jobindsatsen over-
for unge uddannelseshjælpsmodtagere og kan være 
alt fra intern og ekstern mentorstøtte, vejledning og 
afklaring (deltagelse på Step Up, højskole, hjælp til 
opstart af ordinær uddannelse) eller virksomheds-
rettede indsatser, såsom virksomhedspraktik eller 
løntilskudsjob.

Regnskabsresultatet på området viser i alt et merfor-
brug på 3,8 mio. kr., som fordeler sig på områderne 
kommunalt projekt ”Step Up” med et merforbrug 0,7 
mio. kr., der vedrører planlægning og opstart i pro-
jektet. På mentorer er der et merforbrug 2,1 mio. kr. 
og på virksomhedskonsulenter et merforbrug på 0,6 
mio. kr. Endelig ses et merforbrug på budgetram-
men til højskoleophold på 0,4 mio. kr.

Der arbejdes løbende med tilpasning af aktiverings-
strategien i Center for Unge i samarbejde med Cen-
ter for Arbejdsmarked, for at blive bedre til at få de 
unge i uddannelse eller beskæftigelse.



34

Handicap/psykiatri
Handicap/psykiatri-området omfatter midlertidige 
botilbud, støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse 
og samværstilbud for unge. Regnskabsresultatet på 
området viser et merforbrug på 4,6 mio. kr.

I den tidlige voksenalder er der i Center for Unge fo-
kus på en øget indsats for at gøre de svagere unge 
klar til voksenlivet – en periode, som ofte er noget 
turbulent for denne målgruppe.
Der er en skærpet indsats i forhold til misbrugere, 
hvor der efterfølgende etableres midlertidige botil-
bud, for at sikre vedvarende afholdenhed og for at 
gøre den unge så selvhjulpen i forhold til bolig, ud-
dannelse og beskæftigelse som muligt.

Der er fra januar 2015 udarbejdet køb- og salg lister 
i Center for Unge (efter samme princip som i Center 
for Familie), så handicap/psykiatri-området kan føl-
ges nærmere.

Center for Dagtilbud
Center for Dag- og Fritidstilbuds budgetramme er 
211,4 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2014 viser 
et overskud på 2,6 mio. kr., hvilket svarer til en afvi-
gelse på 1,2 %. 

Der er følgende omkostningssteder på Dag- og Fri-
tidstilbudsområdet: 

Fælleskonto• 
Dagplejen/pladsanvisning• 
Dagtilbudsområder• 
Specialgrupper• 
Selvejende daginstitutioner• 
Daginstitutioner i samdrift med skoler • 
Puljeinstitution• 
Fritidscentre og Aftenklubber• 

Dagplejen
Dagplejens overskud i 2014 er på 3 mio. kr. Over-
skuddet skyldes primært, at der er tilført budget til 
hver dagplejer, der indeholder udgifter til gæste-
plejevederlag, fratrædelsesgodtgørelse, jubilæer 
m.v. En medvirkende faktor er også, at dagplejen 
er normeret til 600 dagplejepladser i 2014, men det 
markante fald i antallet af børn gør, at det gennem-
snitlige antal børn er 501 ved årets udgang. 

Der arbejdes kontinuerligt med at tilpasse driften af 
dagplejen til et faldende børnetal og deraf afledte 
afskedigelser af dagplejere. Helt konkret gøres der 
en indsats for at tilpasse kapaciteten hurtigere og 
der arbejdes mere systematisk med udnyttelse af 
gæstepladser i dagplejen.

Dagtilbudsområder/daginstitutioner
Dagtilbudsområder/daginstitutioner har et samlet 
overskud på 0,5 mio. kr. i 2014. Ud af de 6 dagtil-
budsområder har 4 dagtilbudsområder et overskud 

og 2 et underskud i 2014. 

Fritidscentre og Aftenklubber
Budgetrammen til Fritidscentre og Aftenklubber er 
23,5 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2014 viser 
et underskud på 0,3 mio. kr., hvilket svarer til et mer-
forbrug på 1,2 %.

I forbindelse med skolereformens indførelse i august 
2014, blev åbningstiderne nedjusteret og derved 
skete der en del afskedigelser/ændringer af timetal 
af personalet i fritidscentrene. Da effekten af eksem-
pelvis afskedigelser og ændringer af timetal ikke har 
fuld gennemslag fra dag ét, har dette bevirket, at en 
del af institutionerne kommer ud med et underskud 
i 2014.

I løbet af 2014 er der arbejdet med at fusionere 
Bangsboklubben, Ungdomsgården Hånbæk og Kaj 
Bundvad Fritidscenter til en ny institution i Frede-
rikshavn by. Resultatet er HotSpot Frederikshavn. 
Herudover er der i 2014 arbejdet med udvikling af 
ny profil for fremtidens fritidstilbud.

Strandby Fritidscenter blev efter skolereformen delt 
op i en ny SFO under Strandby Skole og en ung-
domsklub. Ungdomsklubben kommer organisatorisk 
til at høre under HotSpot Frederikshavn. 

Som et nyt tilbud blev der fra august 2014 oprettet et 
Fritidscenter i Østervrå. Tilbuddet er placeret under 
Bødkergården. Af andre organisatoriske ændringer 
kan nævnes Ålbæk Ungdomsklub, som er blevet 
lagt inder under Ungdomshuset Sct. Laurentius. Af-
tenklubberne i Østervrå, Hørby og Voerså er blevet 
lagt ind under Fritidscentret Hans Aabelsvej.

Regnskabsmæssig fordeling af dag- og fritidstilbud 

Det samlede resultat pr. institution i 2014 uden bank-
bog er som følger:

Områder med overskud:
Ressourceteam 0,09 %• 
Dagtilbudsområde Fyrtårnet 2,14 %• 
Dagtilbudsområde Vest 0,22 %• 
Dagtilbudsområde Syd 0,55 %• 
Dagtilbudsområde Sæby 1,69 %• 
Den lille Børnehave 0,59 %• 
Børnehaven Humlebien 0,17 %• 
Voerså Børnehave 0,39 %• 
Ravnshøj Ungdomsklub 23,42 %• 
Hans Åbelsvej Fritidscenter 8,54 %• 
Ungdomsh. Sct. Laurentius 1,69 %• 
Ålbæk Ungdomsklub 16,49 %• 
Østervrå Ungdomsklub 0,55 %• 
Solsikken 3,98 %• 
Dagplejen 8,36 %• 
Oasen 2,10 %• 
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Områder med underskud:
Fælleskonto Dagtilbud 1,91% • 
Dagtilbudsområde Nord 1,58 %• 
Dagtilbudsområde Østervrå 2,23 %• 
Idrætsbørnehave Bispevang 0,30 %• 
Kernehuset 0,32 %• 
Kaj Bundvad Fritidscenter 12,87 % • 
Voerså Børnehave 10,99 %• 
Ungdomsgården Hånbæk 9,72 %• 
Strandby Fritidscenter 9,57 %• 
Hørby Ungdomsklub 5,42 %• 

Center for Familie
Budgetrammen for Center for Familie er 128,6 mio. 
kr. og regnskabsresultatet for 2014 viser et overskud 
på 12,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 
9,7%.

Der er følgende omkostningssteder i Center for Fa-
milie:

Familierådgivningen / dag & døgn• 
Pædagogisk Psykologisk Afdeling (PPA)• 
Krisecenteret• 
Frederikshavn Døgncenter • 

Budgetrammen til overførselsudgifter, der primært er 
tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som passer eget 
barn, udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Over-
førselsudgifter er ikke omfattet af overførselsadgan-
gen (ØKD), hvorfor regnskabsresultatet, i henhold til 
ØKD, er opgjort til et underskud på 9,8 mio. kr. 

Familierådgivningen forebyggelse og anbringelse
På budgetområdet yder forebyggelsesforanstaltnin-
ger til bl.a. konsulentbistand, praktisk eller anden 
støtte i hjemmet, familiebehandling af barnets eller 
den unges problemer, aflastningsordninger på insti-
tution eller i plejefamilie, udpegning af fast kontakt-
person, betaling af efterskoleophold eller betaling af 
godtgørelse til den unge under praktikophold.

På anbringelsesområdet er der tale om børn/unge, 
som bliver anbragt udenfor eget hjem, dels som 
frivillig anbringelse eller som tvangsmæssigt for-
anstaltning, som skal forelægges Børne- Og Ung-
domsudvalget til endelig beslutning. Anbringelser 
kan være på kost-/efterskoler, eget værelse, net-
værksanbringelse, plejefamilie, projektplejefamilie, 
døgninstitution, opholdssteder, sikrede institutioner 
og enkeltmandsprojekter.

Regnskabsresultatet for forebyggelse og anbrin-
gelse viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvoraf 
størstedelen kommer fra forebyggende foranstalt-
ninger, hvor der er en merindtægt på statsrefusion 
på døgnophold for forældre og børn samt en regu-
lering fra 2013. Der er desuden mindre forskydnin-
ger vedr. praktisk, pædagogisk eller anden støtte, 
aflastningsordninger, økonomisk støtte til forældre-

myndighedsindehaveren, støttepersonordningen 
samt Børnehus Nord. 

Budgetrammen reduceres i 2015 med 2,1 mio. kr. 
og med yderligere med 2,1 mio. kr. i 2016.  

Køb og salg af pladser på anbringelsesområdet 
I budgetforudsætningerne for 2014 var der budget-
lagt med et netto køb af 115,8 pladser for 0-14 årige 
til en gennemsnitspris på 0,31 mio. kr. Den ende-
lige opgørelse af køb og salg af døgntilbud, viser 
eksklusiv egne døgninstitutioner, et forbrug på 119,8 
pladser til en gennemsnitspris på 0,32 mio. kr. Netto 
har der i 2014 været en tilgang på 4 helårsanbrin-
gelser. 

Forklaringen på stigningen i gennemsnitsprisen skyl-
des hovedsageligt, at der er sket en højere stigning 
i familieplejevederlaget end der blev lagt ind i bud-
getforudsætningerne. Stigningen skyldes primært, 
at der er kommet flere komplekse anbringelser, og 
det udløser et højere vederlag.

Af de 119,8 faktiske anbringelser i 2014 tegner fa-
miliepleje og netværksfamilie sig for 108,2 hvilket 
svarer til 90,3 % af samtlige anbringelser for de 0-14 
årige, hvilket ligger i tråd med anbringelsesgrundla-
get og rammerne for valg af anbringelsessted. 

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
Området indeholder handicaprelaterede udgifter 
som bl.a. består af merudgifter, tabt arbejdsfortjene-
ste, aflastning og hjemmetræning. Regnskabsresul-
tat viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. 

I et forsøg på at styre udgiftsniveauet på handicap-
området, er der udarbejdet og politisk godkendt et 
nyt serviceniveau. Implementeringen er sket og der 
har været og er fortsat fokus på målgruppevurdering 
og videreudvikling af A-team. 

Frederikshavn Døgncenter
Døgncentres regnskabsresultat for 2014 viser et 
overskud på 2,2 mio. kr., svarende til et mindre-
forbrug på 15,3 %. Resultatet skyldes bl.a. en vi-
gende belægning i begyndelsen af året, og derved 
blev personaleressourcen tilpasset, og har efterføl-
gende været holdt på et lavere niveau på grund af 
den samlede økonomiske situation, dels tilpasning 
til fremtidigt pladsantal.

Frederikshavn Døgncenter omfatter Granly, som har 
8 pladser til unge 14 – 22 årige med anbringelses-
behov. Der ydes personlig støtte og socialpædago-
gisk rådgivning og behandling.
Derudover består Døgncentret af den nye afdeling 
på Suensonsvej, som blev taget i brug i 2014, hvor 
børn og unge fra de to gamle afdelinger Gaarden 
og Minibo flyttede ind. Afdelingen har 16 pladser til 
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børn/unge fra 8 – 18 år. Alderskriteriet vurderes kon-
kret i anbringelsessituationen. 

Fra 1. januar 2015 er 4 af de 16 plader på Suen-
sonsvej lukket ned, i henhold til beslutning omkring 
budget 2015. Budgetrammen reduceres derfor i 
2015 med 1,5 mio. kr.
   
Familiehusene
Regnskabsresultat for 2014 viser et overskud på 
1,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 14,5%., 
hvilket skyldes generel opbremsning på aktivitetsni-
veauet i starten af året, omlægning af stillinger og 
timetal, samt et tiltag omkring støtte til, og overvåg-
ning af samvær mellem forældre og deres anbragte 
børn.

Familiehusene har fysisk tilstede i lejede lokaler på 
Hjørringvej i Frederikshavn, i kommunale lokaler i 
Skansegade 2, Frederikshavn og i kommunalt ejet 
hus på Chr. Pedersensvej, Sæby. Endvidere benyt-
tes møde og samtalerum på Skagen Rådhus.

Familiehusene yder forebyggende indsats i form af 
praktisk pædagogisk støtte i familiernes hjem, fami-
lierådgivning og behandling. Endvidere støtte til og 
overvågning af samvær mellem forældre og deres 
anbragte børn. 

Krisecenter
Regnskabsresultatet, som viser et overskud på 1,2 
mio. kr. er sammensat dels af Frederikshavn Krise-
center og dels betalinger til og fra andre kommuner 
vedr. ophold på krisecentre. Der er 50% statsrefu-
sion på området. Størstedelen af resultatet kom-
mer fra betaling fra andre kommuner. I 2014 er der 
opkrævet betaling for kvinder fra andre kommuner 
for 687 døgn og der er afholdt betaling for kvinder 
fra Frederikshavn Kommune på krisecentre i andre 
kommuner i 212 døgn.

Krisecentret tilbyder døgnophold til børn med og 
uden børn, hvor kvinden har været udsat for fysisk 
eller psykisk vold, eller trusler om samme. Driften er 
reguleret via rammeaftalen i Regionen. Frederiks-
havn Krisecenter er normeret med 4 pladser samt 
1 akutplads.

Pædagogisk psykologisk afdeling (PPA)
PPA´s regnskabsresultat for 2014 viser et overskud 
på 2,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 11,3 
%.
Regnskabsresultatet ses samlet for PPA, særlige 
dagtilbud § 32 samt køb af ydelser hos institutter i 
Regionen. 

PPA løser opgaver i forhold til institutioner, skoler, 
familier og øvrige Centre.
Derudover yder PPA rådgivning til Læsø Kommune 

i henhold til driftsaftale, samarbejdsaftale med EUC 
Nord om psykologbistand til uddannelsessøgende   

PPA´s budget er altovervejende knyttet til løn og de 
med arbejdet forbundne udgifter, herunder udgifter 
til opkvalificering af medarbejdere, efter- og vide-
reuddannelse, testmaterialer samt transport efter 
Servicelovens § 32. Behovet herfor kan være ufor-
udsigeligt.

I 2014 har der ikke været udgifter til køb af pladser 
udenfor kommunen, hvilket tegner sig for det største 
overskud. Der har ved fratrædelser været perioder 
med vakante stillinger.
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KULTUR- OG FRITIDSUDvALGET

Driftsudgifter (netto):

(beløb i 1.000 kr.)
Positive tal er udgift
Negative tal er indtægt       

Forbrug 
2014

Korr. 
budget 

2014

Afvigelse 
2014

Over-
føres til 

2015

Borgerservice 107.023 108.965 -1.943 714

Fritid 22.569 22.805 -235 -47

Kultur 55.188 56.824 -1.636 2.613

Folkeoplysning 28.792 28.848 -56 536

Samlet resultat 213.572 217.442 -3.870 3.816

Hensatte beløb*

Bankbøger 0 -782 782

I alt 213.572 216.660

*I forbindelse med overførsel fra 2013 til 2014 besluttede Øko-
nomiudvalget, at overførte beløb ikke skulle være en umiddelbar 
forbrugsmulighed i 2014, men blev hensat som bankbøger under 
hvert direktørområde. Midlerne herfra skulle søges frigivet fra sag 
til sag.

Direktionens vurdering af Kultur- og 
Fritidsudvalgets regnskab for 2014
De decentrale enheder under Kultur- og Fritidsud-
valget har udarbejdet årsberetninger for de enkelte 
omkostningssteder og Økonomicentret har udarbej-
det en sammenfatning med opsummering af årets 
økonomiske resultat. Direktørens vurdering af regn-
skabet skal ses som et supplement til det øvrige 
regnskabsmateriale.

Kultur- og Fritidsudvalgets budget var i 2014 på 
217,4 mio. kr., og årets forbrug var på 213,6 mio. kr. 
Sammenlagt giver det et regnskabsoverskud på 3,9 
mio. kr., hvilket svarer til 1,8 % af budgetrammen.  

Budgetåret 2014 var præget af et krav om stram 
økonomisk styring. Der er blevet foretaget 2 
budgetopfølgninger – senest pr. 31. august 2014. Her 
forventedes et overskud på 1,0 mio. kr. Det faktiske 
regnskabsresultat for 2014 viser et overskud på 3,9 
mio. kr. I forhold til skønnet pr. 31. august 2014 er 
årsresultat dermed forbedret med 2,9 mio. kr. 

Center for Bibliotek og Borgerservice
Det samlede regnskabsresultat for Center for 
Bibliotek og Borgerservice (CBB) er et overskud på 
2,1 mio.kr. 

Centret består af følgende:
Centerdrift (borgerservice)• 
Boligstøtte/boligsikring• 
Lovbundne udgifter• 

Udbetaling Danmark• 
Kontrolenheden• 
Kørselskontoret • 
Biblioteket• 

• 
Centerdriften i Borgerservice dækker hovedsagligt 
de administrative konti. Regnskabsresultatet er et 
overskud på 1,7 mio. kr. og skyldes primært modtagne 
DUT-midler på 0,6 mio. kr. som grundet nye opgaver 
skal anvendes til en stilling på ydelsesområdet. 
Der har desuden været en periode med en del 
vakante stillinger grundet stillingsvurdering, der har 
været en stram styring af udgifterne, og en generel 
tilbageholdenhed i centret.

I 2014 har CBB haft stor fokus på at få så mange 
borgere som muligt over på digital postkasse. Det 
blev pr. 1. november 2014, lovmæssigt obligatorisk 
for alle danske borgere over 15 år, at bruge Digital 
Post.

Graden af selvbetjente borgere i kommunen er 
ganske høj indenfor visse løsninger, men for at 
nå målet for de danske kommuner i henhold til 
den nationale digitaliseringsstrategi om at 80 % af 
befolkningen skal betjene sig selv, er der behov 
for fortsat, at afsætte mange ressourcer til at guide 
borgerne digitalt.

Telefonomstillingen varetager omstilling af samtlige 
opkald til Frederikshavn Kommune. I 2014 var der i 
alt 197.212 opkald til omstillingen.

Boligstøtteudgifter repræsenterer samtlige udgifter 
på boligstøtteområdet, som er opdelt i boligsikring 
og boligydelse til pensionister. Specielt øgede 
udgifter til boligsikring har gjort, at området kommer 
ud med et underskud i 2014 på 0,7 mio. kr. Der er 
ingen overførsel på dette område til ØKD.

Lovbundne udgifter omfatter hovedsagligt 
begravelseshjælp, tinglysning af lån til betaling af 
ejendomsskatter, indtægter for ejendomsoplysninger 
samt gebyr på sundhedskort. Området er 
lovbestemt og CBB har derfor ingen indflydelse på 
regnskabsresultatet. Området kommer ud med et 
overskud på 0,7 mio. kr.

Udbetaling Danmark omfatter primært udgifter til et 
administrationsbidrag på ca. 0,7 mio. kr. månedligt. 
Området kommer ud med et regnskabsunderskud 
i 2014 på 0,8 mio. kr. Der er i de kommende år 
indregnet en samlet besparelse, grunden et faldende 
administrationsbidrag.
 
Kontrolenheden har i regnskabsår 2014 haft udgifter 
på 1,2 mio. kr. primært udgifter til administrativt 
personale. Der var i regnskabsår 2014 budgetteret 
med et indtægtskrav på 2,9 mio. kr.  Dette krav 



38

er fuldt ud indfriet og området kommer ud med et 
regnskabsoverskud på 0,6 mio. kr. 

Kørselskontoret i Frederikshavn Kommune 
administrerer al visiteret borgerkørsel i et fælles 
kørselskontor.  Regnskabsresultatet er et overskud 
på 0,3 mio. kr. Resultatet er lykkes ved stram styring 
og konstant fokus på optimering af de enkelte 
kørselsordninger. 

Regnskabsresultatet for Frederikshavn Kommunes 
biblioteker, er et overskud på 0,1 mio. kr.

Frederikshavn Kommune er en af 12 modelkom-
muner, hvor biblioteket deltager i Kulturministeriets 
Danmark Læser initiativ, de fik i 2014 et tilskud på 
0,5 mio. kr. fra Kulturministeriet og 0,02 mio. kr. i 
lokal støtte. Projektet løber til marts 2015, og i maj 
kåres Danmarks bedste læsekommune. Der er til 
projektet budgetteret med en egenfinansiering på 
0,2 mio. kr. 

Fusionen mellem Biblioteket og Borgerservice 
er tilendebragt, den nye teamstruktur trådte pr. 1. 
september for alvor i kraft. De enkelte teams er, 
for så vidt det har været muligt, flyttet sammen på 
mindre kontorer, og har derved etableret et tættere 
samarbejde i forhold til teamets respektive opgaver, 
vidensdeling og driftsoptimering.

Bibliotekerne er ubetinget kommunens mest besøgte 
kulturinstitutioner og mere end 500.000 har besøgt 
CBB’s afdelinger i Ålbæk, Østervrå, Sæby, Skagen, 
Frederikshavn samt bogbussen i 2014.

Over 17.000 af kommunens borgere er aktive lånere, 
og der blev lånt og fornyet 449.000 fysiske materialer 
fra bibliotekernes afdelinger i 2014. I e-ressourcer er 
der sket en stigning, og der er således i 2014 brugt 
600.000 kr. på området, og efterspørgslen er fortsat 
stigende.

Fritidsområdet
Fritidsområdets budgetramme er på 22,6 mio. kr. og 
regnskabsresultatet for 2014 viser et overskud på 0,2 
mio. kr., hvilket svarer til 0,9 % af budgetrammen.

Fritidsområdets decentrale enheder er:
Fritidsfaciliteter• 
Frederikshavn Stadion• 
Grønne områder - Teknisk Forvaltning / Park - • 
og Vej
Iscenter Nord• 
Frederikshavn Svømmehal• 
Bannerslundhallen• 
Syvstenhallen• 
Driftstilskud til selvejende haller• 

Iscenter Nord
Iscenter Nord har i 2014 et overskud på 25.886 
kr. Iscenter Nord har i 2014 fået en helt ny 
tagkonstruktion. Hallen er blevet renoveret, med 
nye møderum, omklædningsrum og badfaciliteter. I 
dag rummer hallen op til 4.000 tilskuere. 

Hallen har ikke kunnet benyttes i flere måneder 
i 2014, hvilket har bevirket færre indtægter. I 
perioden, hvor det har været muligt har der været 
flere private virksomheder der har afholdt forskellige 
personalearrangementer på isen, og der har igen i 
2014 været afholdt istølt, hvor folk fra hele Norden 
har deltaget, arrangementet er en stor succes. 

Bannerslundhallen
Bannerslundhallen har i 2014 et underskud på 
33.774 kr. Der har i 2014 været ekstraordinære 
udgifter til udskiftning af industriopvaskemaskine 
samt udskiftning af hallens hjertestarter. 

I 2014 har hallen været benyttet i 2718 timer, det er 
371 timer mere i forhold til 2013. Der er i 2014 ikke 
sket de store vedligeholdelsesopgaver af hallen.

Frederikshavn Svømmehal
Frederikshavn Svømmehal har i 2014 opnået et 
regnskabsoverskud på 172.103 kr. Overskuddet er 
fremkommet som følge af et fornuftigt besøgstal, 
der har været ca. 10.000 flere besøgende i 2014 
en i 2013. Overskuddet skal bruges til at nedbringe 
gælden på bankbogen.

Svømmehallen har i 2014 bl.a. fået renoveret 
sit ventilationssystem i omklædningsrummene, 
udskiftet sandet i to at sandfiltre til glas for en mere 
energivenlig filtrering. 

Syvstenhallen
Syvstenhallen har i 2014 et underskud på 3.584 kr., 
at underskuddet ikke er væsentligt større, skyldes 
mindre forbrug af el/vand i løbet af 2014. 

Der er i 2014 ikke sket nogen større vedligeholdelse 
af hallen. Taget på klubhuset er ikke blevet skiftet, 
og der er ikke blevet repareret stern og tagrender. 
Udlejningen af hallen var i 2014 på 1.063 timer, en 
lille tilbagegang i forhold til 2013.

Kulturområdet
Kulturområdets budgetramme er på 56,8 mio. kr., og 
regnskabsresultatet for 2014 viser et overskud på 
1,6 mio. kr., hvilket svarer til 3 % af budgetrammen.

Kulturområdet omfatter følgende decentrale 
institutioner/enheder:

Museer• 
Teatervirksomhed• 
Musikskoler• 
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Stadsarkivaren• 
Frie midler + projekter• 
Det Musiske Hus/Regionalt Spillested• 
Maskinhallen• 
Maigaarden• 
Kommandantboligen• 
Manegen - Sæby Kulturhus• 
Ålbæk Kulturhus• 
Kappelborg Skagen Kulturhus• 

Frederikshavn Kommunes Musikskole
Regnskabet viser et nettooverskud på 0,2 mio.
kr. hvilket hænger sammen med flere faktorer. 
Da ledelsen blev omstruktureret og ledelsestiden 
reduceret, blev der frigivet midler som blev 
disponeret til kerneydelsen samt til dækning af en 
reguleret refusion i 2015, der skyldes for meget 
modtaget refusion i 2013. Strukturændringer på 
folkeskole- og dagtilbudsområdet, har gjort, at det 
ikke har været muligt at igangsætte de samarbejder 
som var hensigten i 2014.  

Musikskolen har i 2014 haft et højt aktivitetsniveau 
med små 100 koncerter i løbet af året. Godt halvdelen 
af koncerterne er afholdt i egne lokaler, mens den 
anden halvdel er afholdt ude af huset i f.eks. kirker, 
i det fri, til festivaler osv. Endvidere har Musikskolen 
medvirket ved en række specielle arrangementer 
såsom Barndommens gade.  

Musikskolen har i løbet af 2014 også arbejdet med 
organisationsudvikling, hvor alle medarbejdere 
har deltaget. Der blev arbejdet med det faglige 
fællesskab, samt Musikskolen og lokalsamfundet. 
Resultatet er skrevet ind i virksomhedsplanen for 
2015, og flere initiativer er allerede søsat.

Med den nye skolelov forpligter musikskole og 
folkeskole sig til at samarbejde. Målet var at udvikle 
konkrete projekter, der kunne effektueres i 2014, 
men desværre har det af flere grunde ikke været 
muligt at omsætte projekterne, hvorfor de er planlagt 
til at forløbe i 2015.

Frederikshavn Stadsarkiv
Stadsarkivets regnskabsresultat for 2014 er et 
overskud på 107.597 kr. Overskuddet skyldes blandt 
andet refusion i forbindelse med barsel. En del af 
overskuddet skal bruges til nedbringelse af gælden 
på bankbogen, så det samlede resultat for 2014 er 
et overskud på 71.260 kr.

Stadsarkivet har i 2014 udbygget sit 
digitaliseringsprojekt, der er indkøbt scannere, hvor 
arkivalier og fotos bliver scannet og gjort tilgængelige 
via arkivets website. Således er der digitaliseret 
flere tusinde fotos i løbet af 2014 og der forventes 
en øget digitalisering i 2015. 

Stadsarkivet har desuden lavet en fotoudstilling med 
konferencen Barndommens Gade. 

Fælleskonto
Centerchefens fælleskonto har et overskud i 2014 på 
0,9 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. til projekt Bannerslund, 
0,1 mio. kr. til analyse på fritidsområdet 0,1 mio. kr. 
til børnekulturpuljen samt et mindre overskud på 
projekt Filmmaskinen.  

Frie midler
Puljen under Frie midler 632.870 kr. er i 2014 blevet 
brugt til at støtte mange forskellige arrangementer, 
alt fra sommerkoncerter til verdensballet i Skagen, 
Jazzfestival i Sæby, fritids- og ungdomsklubbernes 
eventdag, udstilling i Retfærdigheden fra 2. 
Verdenskrig, tilskud til filmproduktionen, samt støtte 
til kommunens lokalhistoriske arkiver og foreninger. 
Der udbetales enten et direkte tilskud til et specifikt 
arrangement eller der ydes en underskudsgaranti. 
Der er i 2014 et overskud på 77.431 kr., hvilket 
skyldes at færre projekter har fået bevilget tilskud 
fra puljen.

Manegen Sæby Kulturhus
Manegen Sæby Kulturhus har i 2014 et 
regnskabsoverskud på 23.855 kr. Det skyldes 
primært at der har været et mindre forbrug på el/
vand, varme og renovation, samt at der har været 
færre udgifter til vintervedligehold. 

Der har i 2014 været afholdt en workshop med 
Shane Brox, børneteater og foredrag med blandt 
andet Leif Davidsen, Thyra Frank og Frank Erichsen 
(bonderøven). Det skønnes at der i 2014 har været 
ca. 95.000 personer der har brugt Kulturhuset.

Kappelborg Skagen Kulturhus
Kappelborg Skagen Kulturhus kommer i 2014 
ud med et underskud på 16.988 kr. Den primære 
årsag til, at regnskabet viser et mindre underskud 
er, at der har været lidt mindre billetsalg til 
sæsonens sidste arrangementer end budgetteret. 
Samlet set har der hen over året dog været en 
stigende publikumsinteresse for Kappelborgs 
arrangementer. 

Det har i 2014 været nødvendigt med ekstraordinære 
investeringer i teknisk udstyr (lys og lyd) og 
forbedringer af scene og publikumsforhold. Disse 
udgifter er afholdt indenfor budgetrammen.

Arena Nord
Arena Nord, der består af Det Musiske Hus, 
Kommandantboligen og Maskinhallen, har i løbet 
af 2014 haft mange forskellige store som små 
arrangementer. Det Musiske Hus, har i 2014 haft 10 
års fødselsdag.
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Der har i 2014 ikke været større udgifter til udvendig 
vedligehold af Det Musiske Hus, og der er derfor et 
overskud på 0,2 mio. kr. 

Folkeoplysningsområdet
Folkeoplysningsområdets budgetramme er på 28,8 
mio. kr., og regnskabsresultatet for 2014 viser et 
overskud på 0,05 mio. kr., hvilket svarer til 0,2 % af 
budgetrammen.

Folkeoplysningsområdet dækker følgende:
folkeoplysningsudvalg• 
folkeoplysende voksenundervisning• 
folkeoplysende foreningsarbejde • 

 - lokaletilskud
 - aktivitetstilskud
 - leder og instruktørtilskud
 - trænertilskud
 - transporttilskud

tilskud til brugerforeningen Arena Nord, herunder • 
lokaletilskud og idrætspolitiske tiltag

Der i 2014 et beskedent overskud på hele 
folkeoplysningsområdet på 0,05 mio. kr. Der har 
i løbet af 2014, været ekstraordinære udgifter 
til blandt andet overnatning og rengøring på 
Nordstjerneskolen i forbindelse med lokaleudlejning 
og arrangementer.

Der er i 2014 kommet 3 nye foreninger, PH Vendelbo, 
MTB Frederikshavn og Skøjte og Sportsforening 
Nord.

TEKNISK UDvALG

Driftsudgifter (netto):

(beløb i 1.000 kr.)
Positive tal er udgift
Negative tal er indtægt       

Forbrug 
2014

Korr. 
budget 

2014

Afvigelse 
2014

Over-
føres til 

2015

Direktørens område -402 -505 103 366

Center for teknik og miljø 3.878 3.467 411 1.001

Ejendomscenter, Havne -199 -21 -178 522

Park og Vej - drift 38.860 38.874 -14 -7.549

Park og Vej - regnvand uge 42 4.288 0 4.288 -4.288

Park og Vej - Vintertjeneste 26.319 11.147 15.172 0

Samlet resultat 72.744 52.962 19.782 -9.948

Hensatte beløb*

Bankbøger (overført fra 2013) 0 -5.338 5.338

Teknisk tillægsbevilling afgivet i 
december 2014 0 23.500 -23.500

I alt 72.744 71.124 1.620

*I forbindelse med overførsel fra 2013 til 2014 besluttede Øko-
nomiudvalget, at overførte beløb ikke skulle være en umiddelbar 
forbrugsmulighed i 2014, men blev hensat som bankbøger under 
hvert direktørområde. Midlerne herfra skulle søges frigivet fra sag 
til sag. Endvidere blev der i Økonomiudvalget truffet beslutning 
om, at der skulle hensættes et beløb i indeværende års driftsbud-
get (båndlagte midler), som tilsvarende ikke var en forbrugsmu-
lighed i 2014.

Direktionens vurdering af Teknisk Udvalgs regn-
skab for 2014
Årets drift udviser et merforbrug på 19,8 mio. kr., 
heraf vedrører de 15,2 mio. kr. vintertjenesten. På 
anlægsområdet udviser regnskab 2014 et mindre-
forbrug på 1,3 mio. kr.

Af særlige områder kan nævnes at:
I 2014 har Center for Park og Vej forsat den • 
positive udvikling fra regnskab 2013. i 2014 er 
overskuddet på 14 tkr.
Regnvandsoversvømmelserne i uge 42 kostede • 
i 2014 Frederikshavn Kommune 4,3 mio. kr. og 
der forventes yderligere udgifter i 2015 i stør-
relsesordenen 2-2,5 mio. kr. til genoprettende 
arbejder.
Regnskabet er 5,0 mio. kr. dårligere end for-• 
ventningen 31. august. Forskellen kan primært 
henføres til udgifterne vedr. regnvandsover-
svømmelser i uge 42. 
Udgifterne til vintertjenesten har i 2014 været på • 
26,3 mio. kr. hvilket er den næstdyreste udgift 
siden kommunesammenlægningen. 2010 var 
den dyreste med 47,1 mio. kr. 2014 er 9,6 mio.
kr. højere end gennemsnittet for årene 2007-09 
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og 2011-13. 

Center for Teknik og Miljø
Center for Teknik og Miljø arbejder med nedenstå-
ende opgaver på Teknisk udvalgs område:

Vej og trafiksikkerhed - Myndighedsopgaver un-• 
der Lov om offentlige veje og Lov om fællesveje, 
herunder vejlovsadministration i forhold til be-
kendtgørelse og vedtægter. Tilladelser til at råde 
over vejarealer fx ved udlejning af udstillings- og 
serveringsarealer, arrangementstilladelser og 
gaderegulativer. Parkeringskontrol, parkerings-
fond, gravetilladelser, parkeringsregulativ/-be-
kendtgørelser. 
Skadedyrsbekæmpelse - har det grundlæg-• 
gende princip for fastsættelse af gebyret efter 
hvile-i-sig-selv-princippet. Takster på området 
skal være omkostningsbestemte. Der opkræves 
et beløb via ejendomsskatten svarende til 0,005 
% af ejendomsværdien til rottebekæmpelse

Ressourceforbrug og regnskabsresultat
På Teknisk Udvalgs område er der i 2014 tale om 
et underskud på 411.000 kr. hvilket primært skyldes 
færre indtægt fra parkeringsbøder. Underskuddet 
forventes dækket af bankbog.

Aktiviteter og aktivitetstal
Center for Teknik og Miljø har i 2014 opkrævet færre 
p-bøder end forudsat i budgettet. Herudover har 
centret arbejdet med at overdrage opkrævningen 
for udeservering, stadepladser og udlejningsbånd til 
Handelsstandsforeningen i Sæby, Foreningen Fre-
derik i Frederikshavn og til Turistforeningen i Ska-
gen.

Herudover har Center for Teknik og Miljø arbejdet 
med en parkeringsanalyse for Frederikshavn, Sæby 
og Skagen. 

Ejendomscenter – havne
Havne er administrativt en del af ejendomscenteret 
og er politisk placeret på Teknisk Udvalgs
Område.

Skagen Lystbådehavn er kommunalt drevet.• 
Sæby Havn er kommunalt ejet og kommunalt • 
drevet.
Aalbæk Havn, Rønnerhavnen, og Voerså Havn • 
er kommunalt ejet som er foreningsdrevet.

Havnene har stor betydning for såvel lokalbefolknin-
gen som for de mange turister, der hvert år besøger 
landsdelen. Drifts- og vedligeholdelsesindsatsen 
koordineres mellem Ejendomscenteret og de på-
gældende havne.
På Ålbæk havn, Rønnerhavnen og Voerså havn 
udføres der et stort frivilligt arbejde af foreninger i 

lokalområdet.

De 5 havne har 1200 faste pladser.
Skagen Lystbådehavn er en del af Skagen Havn og 
benyttes kun i perioden 1.4 – 1.10. Havnen benyttes 
udelukkende af gæstesejlere og anløbes årligt af ca. 
12.000 både.
Sæby Havn har 275 faste pladser. Havnen har ca. 
7.200 gæstesejlere pr. år. 

Aalbæk Havn har gennemført havneudvidelse. Der 
er 110 faste pladser. Havnen har ca. 1050 gæste-
sejlere om året.
Rønnerhavnen har 380 faste pladser, og har ca. 650 
gæstesejlere. 
Voerså Havn har 137 faste pladser og har ca. 50 
gæstesejlere.

Alle havne har besøg af autocampere. Betalingen 
for disse er alle steder blevet positivt modtaget.

Havneteamet, som om vinteren producerer flyde-
broer, har arbejdet i alle havnene og hjulpet til med 
diverse vedligeholdelsesopgaver.

Ressourceforbrug og regnskabsresultat
Området Havne har i 2014 haft et overskud på 
177.431 kr.

Der er indgået en aftale med de foreningsdrevne 
havne om, at de vedligeholdelsesbidrag der indbe-
tales, opspares i den enkelte havn, hvis de ikke bru-
ges inden for året. Dette medfører, at der står en op-
sparing på 521.792 kr. i de foreningsdrevne havne 
til brug i 2015 og senere år. Hovedårsagen til denne 
opsparing er, at det ud fra en faglig vurdering var 
bedre at vente med at foretage uddybning af havne 
og sejlrender til efter årsskiftet.
Lystbådehavnen i Skagen har ikke givet det forven-
tede overskud på 616.807 kr., men kun et overskud 
på 275.682 kr. Dette skyldes først og fremmest en 
ændring i ansættelsesforholdet for medarbejderne. 

Tidligere har det været muligt at finde beskæftigelse 
for havnens medarbejdere i andre afdelinger, men i 
forbindelse med budgetreduktioner i 2014, har dette 
ikke været muligt. Der er derfor indgået en fratræ-
delsesaftale med 3 faste medarbejdere på Skagen 
Lystbådehavn.

Bankbogen fra 2013 på et underskud på 700.174 kr. 
vedrører kun kommunale havne.

Park og vej - drift
Center for Park og Vej er et fagcenter, som politisk 
er forankret i Teknisk Udvalg. 

Centret varetager drift og vedligeholdelse af de 
grønne områder og infrastrukturen (veje og stier) i 
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kommunen, samt vintertjeneste og grøn udsmykning 
i det offentlige rum. Centeret har således ansvaret 
for kommunens gader, veje, stier, parker, strande, 
skove og grønne områder. Det betyder, at centret 
planlægger, koordinerer og udfører den daglige 
pasning og vedligeholdelse. Center for Park og Vej 
udfører derudover renoveringsopgaver og nyanlæg 
samt en række kontraktopgaver indenfor det grønne 
område, såsom pleje af boldbaner og græsarealer. 

Park og Vej udfører også mindre entreprenør – og 
renoveringsopgaver for kommunens forsyningssel-
skaber.

Ressourceforbrug og regnskabsresultat
Regnskab i balance:
Økonomien og forbruget er fulgt meget tæt igennem 
hele 2014 i Center for Park og Vej. Der er løbende 
iværksat ressourcemæssige effektiviseringstiltag og 
taget ledelsesmæssige beslutninger omkring forbrug 
og driftsinvesteringer. Således blev tilpasningen af 
organisationen i form af afskedigelser af næsten 10 
% af den samlede arbejdsstyrke iværksat rettidigt, 
således at besparelsen kunne have en vis effekt i 
regnskabet for 2014. 

Det øgede forbrug skyldes primært regnvejrshæn-
delsen i uge 42, hvor regnvandsmængderne forår-
sagede store skader på infrastruktur, bygværker og 
øvrige anlæg. Økonomien til udbedring af skaderne 
og en samlet forebyggende indsats i forhold til kli-
matilpasningen finansieres særskilt af statsligt låne-
tilsagn.

Klimatilpasning, klimaændringer og afvanding var 
generelt en afgørende faktor for en stor del af arbej-
det i 2014. 

Et fokusområde i 2014 har været afvanding og op-
rensning af kommunale rabatter og grøfter. Mange 
vejgrøfter er de senere år sprunget i skov eller er 
kraftigt på vej til det. Særligt langs de gamle amts-
veje Frederikshavn Kommune overtog i 2007 ved 
amternes nedlæggelse (Aalborgvej, Brønderslev-
vej, Brøndenvej m.fl.) var problemet stort. 

Samme problem gør sig gældende langs de kom-
munale veje, hvor der har været et stort efterslæb 
pga. af besparelser på området. Trævæksten er 
mange steder blevet så voldsom at den forvolder 
skade på vejanlæg, asfalt og grøfter m.m. samt for-
årsager forsikringskrav fra busser, vognmænd o.l. 
Desuden giver den megen skygge flere kolde og 
glatte områder ifm. frost, hvilket øger behovet for 
glatførebekæmpelsen. 

Center for Park og Vej valgte derfor i 2014 at lave 
en målrettet indsats for at reducere bevoksningen 
og genoprette vejanlæggets funktion. Nedenfor er 

skitseret nogle af de problemer fældningen og op-
rensningen kommer i møde.

Sikring af infrastruktur og vejkapital
Asfaltens levetid forlænges: Bedre og mere tørre • 
vejbaner (sol, vind) > mindre frostsprængninger. 
Vand i befæstelser og underbygning nedsætter 
vejbefæstelsens styrke og deformationsmod-
stand. Derved nedbrydes vejen hurtigere og 
dens levetid nedsættes. 
Bedre holdbarhed på sideanlæg: En tæt græs-• 
pels giver mindre erosion ved store regnskyl og 
afsmeltningssituationer. Ifm. træfældningen er 
der registreret store skylleskader under de tæt-
test bevoksede områder
Bedre afvanding: Mange grøfter er tilstoppede • 
som følge af trævækst, og deres funktion ned-
sættes. 

Trafiksikkerhed
Højere vejtemperatur: Mere lys og sol giver en • 
højere vejtemperatur og dermed mere effek-
tiv glatførebekæmpelse. Giver desuden bedre 
plads til at lægge sne ifm. med snerydning
Bedre oversigtsforhold: I kurvede forløb giver • 
en reduktion af trævæksten bedre oversigtsfor-
hold på ofte flere hundrede meter og dermed en 
bedre trafiksikkerhed og formentlig mindre risiko 
for påkørsler af vildt.
Rabatten skal kunne fungere som undvigeareal • 
for biler. Står der en skov er det ikke muligt. Her-
udover er træer en risiko ved afkørsler. Center 
for Park og Vej har allerede fjernet flere træer 
som er blevet påkørt i alvorlige sammenstød.
Færre forsikringsskader• 

Effektivisering og arbejdsmiljø
Mindre trævækst og buske giver en højere ef-• 
fektivitet på græsklipningen
Det giver et bedre arbejdsmiljø, når der er færre • 
genstande at tage højde for ved græsklipningen 
og færre vanskelige manøvrer med slagleklip-
per.

I 2014 er der endvidere indledt samarbejde med 
Hjørring Kommune på Park og Vej-området. 
Arbejdsgruppen har i første omgang valgt 3 temaer, 
Asfaltbelægning, Vintertjeneste og Fremtidens Bo-
ligveje, som vil være udgangspunkt for et fremtidigt 
samarbejde.

I 2014 blev arbejdet med omlægning og fornyelse 
af bede i byerne ligeledes videreført. Bedene om-
lægges på forskellig vis til typisk fra blomsterbede til 
mere nutidige og mindre vedligeholdelseskrævende 
anlæg. 
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Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes 
anvendt således: 
Park og Vej har i 2014 et samlet underskud på 4,3 
mio. kr. Når udgifterne til regnvandshændelserne i 
uge 42 er fratrukket, giver Park og Vej et overskud 
på 14.617 kr. 

Overskuddet afdrager på gælden på bankbogen. 
Udgifterne til regnvandshændelserne på 4.288.488 
kr. overføres til anlægsprojektet klimasikring.

Park og vej vintertjenesten 
Center for Park og Vej forestår kommunens vin-
tertjeneste, der omfatter snerydning og glatførebe-
kæmpelse på de kommunale veje og stier.
Vintertjeneste indebærer selve snerydningsarbej-
det, glatførebekæmpelse samt oprydningsindsatsen 
med evt. bortkørsel af sne, fornyelse af ødelagte 
vejskilte samt vedligeholdelse af opkørte rabatter.

Ressourceforbrug og regnskabsresultat
Der er indgået et 3 årigt kontrakt på vintertjenesten, 
hvoraf vinteren 2014/15 har været første erfarings-
år.   

Snesituationen i januar og februar betød, at der kom 
en del sne som efterfølgende gav fygning i en lang 
periode. Dette betød særligt behov for rydning af 
oplandsvejene op til flere gange i døgnet. Samtidig 
krævede denne situation ekstra saltning.

Generelt har der været meget fokus på vintertjene-
sten igennem hele 2014. Nye skoleruter har bl.a. 
medført behov for omlægning af ruter og tilførsel af 
nye ruter.

Der er stor opmærksomhed og opfølgning på øko-
nomien, på indsatsen og øvrige forudsætninger for 
vintertjenesten. Her spiller vejudstyr bl.a. en rolle, 
idet omlægning af trafikdæmpende tiltag fra bump til 
chikaner medfører ekstra udgifter til snerydning og 
saltning, idet arealer mellem chikaner og fortov skal 
udføres manuelt.

PLAN- OG MILJØUDvALGET

Driftsudgifter (netto):

(beløb i 1.000 kr.)
Positive tal er udgift
Negative tal er indtægt       

Forbrug 
2014

Korr. 
budget 

2014

Afvigelse 
2014

Over-
føres til 

2015

Kollektiv trafik 14.295 14.295 0 50

Digitaliseringspuljen -44 -44 0 0

Samlet resultat 14.251 14.251 0 50

Hensatte beløb*

Bankbøger (overført fra 2013) 0 50 -50

I alt 14.251 14.301 -50

*I forbindelse med overførsel fra 2013 til 2014 besluttede 
Økonomiudvalget, at overførte beløb ikke skulle være en 
umiddelbar forbrugsmulighed i 2014, men blev hensat som 
bankbøger under hvert direktørområde. Midlerne herfra skulle 
søges frigivet fra sag til sag. 

Opgaven med kollektiv trafik varetages af Nordjyl-
lands Trafikselskab (NT). NT vil i henhold til ”lov 
om trafikselskaber” fastholde og udvikle en effek-
tiv kollektiv trafik (bus/jernbane) i de tætbefolkede 
områder og en behovstilpasset kollektiv trafik i de 
tyndt befolkede områder. NT vil være orienteret mod 
den daglige pendlertrafik, men vil også udvikle nye 
transporttilbud rettet mod kultur og oplevelser i hele 
regionen.

NT tilbyder transport internt i kommunerne mellem 
de større byområder og til de større byområder. 
Denne transport skal bidrage til at binde kommunen/
kommunerne sammen.

Ligeledes tilbyder NT bybusruter i byområderne 
(Frederikshavn by), der binder byområdet sammen 
og medvirker til at minimere trængsel.

I tyndt befolkede områder vil betjeningen ske med 
mindst mulig ressourceindsats eksempelvis med te-
lebus, teletaxi eller Flextur.

Ressourceforbrug og regnskabsresultat
Resultatet på Plan og Miljøudvalget viser balance 
mellem budget og regnskab.

Aktiviteter og aktivitetstal
Der blev 2014 startet et arbejde op med en kollektiv 
trafikplan for hele kommunen. Der er tale om et tvær-
gående projekt, hvor der ses både på skolebusruter 
og den kollektive trafik. I projektet arbejdes der på, 
at sammentænke forbindelserne, så den kollektive 
trafik understøtter Frederikshavn by som uddannel-
sesby. Trafikplanen har til formål at fastlægge det 
fremtidige serviceniveau og er gældende fra køre-
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planstart 1. august 2015. 

Herudover er der ansøgt og modtaget tilskud i sam-
arbejde med Region Nordjylland til 2 gasbusser til 
bybustrafikken i Frederikshavn by. Udskiftning til 
gasbusser tager udgangspunkt i Frederikshavn 
Kommunes strategi som energikommune.

TAKSTFINANSIERET DRIFT - RENOvATION

(beløb i 1.000 
kr.)
Positive tal er 
udgift
Negative tal er 
indtægt       

Forbrug 
2014

Korr. 
budget 

2014

Årets 
Resultat 

Opspring 
Primo

Opsparing 
Ultimo

Teknik og Miljø 
- Renovationen 1.399 1.698 -299 -3.676 -2.277

Samlet 
resultat 1.399 1.698 -299 -3.676 -2.277

Et grundlæggende princip for fastsættelse af takster 
og gebyrer inden for affaldsområdet er hvile-i-sig-
selv-princippet. Takster på området skal være 
omkostningsbaserede. 

Husholdning 
Husholdningerne betaler for affaldsordningerne 
gennem en renovationsafgift på dagrenovations-
ordningen samt gennem en miljø- og genbrugsafgift, 
som dækker drift af genbrugspladser, indsamlings-
ordninger for glas, flasker, papir, pap og storskrald, 
udgifter til Modtagestation Vendsyssel I/S samt 
kommunens administrationsudgifter til opkrævning, 
vejledning m.v. herunder halvdelen af kommunens 
udgifter til drift af centrale affaldsregistre. 

Erhverv 
Virksomheder betaler et grundgebyr for administra-
tion af de ordninger som tilbydes i kommunen. 
Grundgebyret dækker udgiften til administration 
af abonnementsordningen for erhvervsadgang til 
genbrugspladserne, indsamling af farligt affald via 
Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens 
administrationsudgifter til opkrævning, vejledning 
herunder halvdelen af kommunens udgifter til drift af 
centrale affaldsregistre.

Ressourceforbrug og regnskabsresultat
For 2014 er der forbrugt 299.063 kr. mindre end 
budgetteret. Økonomien på affaldsområdet følger 
udgifterne ved Frederikshavn Affald A/S. 

Det konstaterede regnskabsoverskud i 2014 agtes 
anvendt således: 
For 2014 er der forbrugt 299.063 kr. mindre end 
budgetteret, hvilket tilføres opsparingen i henhold 
til hvile-i-sig-selv-principper. Opsparingen vil ultimo 
2015 være 2.277.439 kr.

Aktiviteter og aktivitetstal
Der har i 2014 været arbejdet med ressourceplanen 
for affald i hele kommunen. Ressourceplanen 
forventes at komme til politisk behandling i marts/
april 2015. Der er indledt et samarbejde med Hjørring 
og Brønderslev kommuner på området.
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ANLÆGSUDGIFTER - UDvALGTE ANLÆGSPROJEKTER

Negative tal angiver indtægt/mindreforbrug
(beløb i 1.000 kr.)

Regnskab
2014

Kor. budget
2014

Opr. budget 
2014

Afvigelse
regnskab - kor. 

budget

Udvalgte anlægsprojekter     

Køb og salg af jord og bygniger (ØU) -5.344 -56.432 -22.860 51.088

Ombygning af Ørnevejens skole til adm. formål (ØU) 2.316 34.942 10.914 -32.626

Vejprojekter (TU) 34.050 33.295 32.702 755

Ny Multihal ved Arena Nord (ØU) 4.417 23.000 20.280 -18.583

Renovering af Iscenter Nord (ØU) 20.082 21.200 3.200 -1.118

Helhedsplan daginstitutionsområdet - bygningsrelateret 
udgifter (ØU) -1.918 13.914 10.318 -15.832

Pulje vedr. digitalisering og velfærdstek. tiltag (ØU) 5.038 13.469 8.275 -8.431

Digitalisering af skoleområdet (BUU) 3.591 6.632 3.406 -3.041

Energirenoveringer (ØU) 5.078 6.512 6.056 -1.434

Renoveringer på skoleområdet (ØU) 0 6.350 0 -6.350

Planlagt bygningsvedligeholdelse - skoleområdet (ØU) 5.830 5.828 8.571 2

Sundhedshus Sæby (SUU) 0 4.982 4.982 -4.982

Planlagt bygningsvedligeholdelse - øvrige ejd. (ØU) 4.868 4.868 5.103 0

Udvidelse/hjemtagelse af pladser døgninstitutioner 
(ØU) 3.110 3.994 0 -884

Ny busterminal Frederikhavn (PMU) 223 3.926 1.100 -3.703

Solsikken (BUU) 0 -3.841 0 3.841

Investeringspulje til ældreboliger (SOU) 0 3.793 0 -3.793

Vejafvandingsbidrag (TU) 4.215 3.650 1.394 565

Ombygning af Håndbækskolen vedr. ungeenheden 
(ØU) 3.264 3.205 0 59

Forebyggelse på familieområdet (BUU) 2.524 3.067 3.067 -543

Pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag (SOU) 654 2.560 3.244 -1.906

Borgerportal og hjemmeside (ØU) 0 2.544 2.140 -2.544

Adm. af anlægsprojekter (BUU) 1.778 2.462 1.594 -684

Renoveringer af havne og bådebroer (TU) 2.140 2.234 2.028 -94

Etablering af lærearbejdspladser (ØU) 2.200 2.200 0 0

Øvrige anlægsprojekter (alle udvalg) 22.664 47.633 27.427 -24.969

Anlæg i alt 120.780 195.987 132.941 -75.207

I ovenstående oversigt er oplistet de budgetmæs-
sigt set største anlægsprojekter i 2014 og afsluttet 
med en sum for de resterende anlægsprojekter. For 
en fuldstændig oversigt over Frederikshavn Kom-
munes anlægsprojekter i 2014 henvises til bilaget 
til årsberetningen.
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RENTER

(beløb i 1.000 kr.) Regnskab 2014 Korrigeret 
budget 2014

Oprindeligt 
budget 2014 Regnskab 2013

Renter af likvide aktiver

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Renter af langfristede tilgodehavender

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder

Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter

Renter af kortfristet gæld til staten

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Renter af langfristet gæld

Kurstab og kursgevinster

 -2.653

 -289

 -794

 -48

 185

2

 719

 61.032

 -4.264

 -3.100

 270

-1.072

-115

250

0

 20

 60.496

 -2.100

 -3.100

270

 -1.072

 -115

250

0

 20

 25.220

-2.100

 -3.603

 -172

 -919

 -1.125

 122

13

 743

 21.351

 -2.195

I ALT 53.890  54.649  19.373  14.214

Renter af likvide aktiver
Kommunens gennemsnitslikviditet kunne i 2014 
opgøres til 56,4 mio. kr. Det var en forøgelse i forhold 
til 2013, hvor gennemsnitslikviditeten blev opgjort til 
29,5 mio. kr. 

Renteindtægten, som opgjort nedenfor, blev 
mindre end i 2013. Det skyldes dels den lave 
gennemsnitlikviditet, men også at rentesatserne har 
fortsat sit fald og således var på sit laveste niveau i 
mange år.  Nationalbankens indskudsbevisrente var 
således negativ gennem hele 2014.  

Renteindtægten af de likvide midler kan specificeres 
således:

(beløb i 1.000 kr.) 2014 2013

Indskud i pengeinstitutter 428,6 381,2

Realkredit- og statsobliga-
tioner -3.081,5 -3.984,7 

I alt -2.652,9 -3.603,5 

Renteindtægten omfatter, udover renter af 
kassebeholdningen også renter af de deponerede 
midler på ca. 11,1 mio. kr. De deponerede beløb 
er ikke inkluderet i gennemsnitslikviditeten, da 
de ikke må indgå i kommunens beregning af 
kassekreditreglen.

Renter af de likvide aktiver dækker over en renteudgift 
på 0,4 mio. kr. vedr. indskud i pengeinstitutter samt 
en renteindtægt på realkreditobligationer på 3,1 mio. 
kr. Afkastet af kommunens obligationsbeholdning, 
hvor en del af denne er anskaffet for at modvirke 
den modpartsrisiko, der er hos pengeinstitutter, når 
vi placerer kontantindskud hos disse, har i 2014 
givet et afkast på 1,74 %. Det tilsvarende afkast i 
2013 udgjorde 0,37 %. Forøgelsen skyldes bl.a. 
hjemtagelse af kursgevinster gennem omlægning af 

beholdning. 

Renter af kortfristede tilgodehavende i øvrigt
På området var der forventet en renteudgift på 0,3 
mio. kr. I stedet blev der realiseret en renteindtægt 
på 0,3 mio. kr. Den realiserede renteindtægt vedr. 
renter af tilgodehavender i betalingskontrollen. 
Den forventede rentebetaling vedr. tilbagebetaling 
af renter i forbindelse med SKAT´s regulering af 
ejendomsværdierne skal i regnskabsfasen konteres 
under renter af kortfristet gæld i øvrigt. 

Renter af langfristede tilgodehavender
Renteindtægten på dette området kommer 
overvejende fra lån til betaling af ejendomsskatter 
med ca. 0,7 mio. kr.

Rente af udlæg vedr. Forsyningsvirksomheder
Indtægten vedrører kommunens mellemværende 
med Kloakforsyningen som har givet en 
renteindtægt på 102.100 kr. samt en renteudgift 
til renovationsområdet på 54.600 kr. Lånet til 
Kloakforsyningen er indfriet i 1. kvartal 2014. 
Renovationens tilgodehavende er faldende – og 
udgør ved udgangen af 2014 2,3 mio. kr. 

Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter
Kommunen har i en periode af 2014 optaget 
en byggekredit, til finansiering af udlæg vedr. 
låneberettigede renteudgifter. Byggekreditten er 
indfriet i forbindelse med optagelse af ordinære lån i 
oktober måned. Renteudgiften vedr. byggekreditten 
udgør 0,2 mio. kr.

Renter af langfristet gæld 
Kommunens lånegæld, ekskl. finansielt leasede 
aktiver, udgjorde ved udgangen af 2014 1.220,9 
mio. kr. Renteudgiften i 2014 udgjorde 61,0 mio. kr. 
heraf udgjorde lånekonverteringen 40,8 mio. kr., og 
den ordinære renteudgift udgjorde 20,3 mod 21,4 
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I mio. kr. i 2013. 

Kurstab og kursgevinster
I forbindelse med køb og salg af obligationer fra 
kommunens formueplejedepot opstår der henholds-
vis kursgevinster og kurstab. Nettoudgiften på 0,2 
mio. kr. som udgift i 2014 dækker bl.a. over kursge-
vinster på 0,6 mio. kr. og kurstab på 0,8 mio. kr. inkl. 
handelsomkostninger.

Endvidere er der indgået en indtægt på 4,5 mio. kr. 
i forbindelse med opkrævning af garantiprovision fra 
forsyningsvirksomheder, i forbindelse med at Fre-
derikshavn Kommune stiller en kommunegaranti i 
forbindelse med en låneoptagelse. Indtægten er 1,5 
mio. kr. over det budgetterede. 
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BALANCEFORSKYDNINGER , AFDRAG PÅ LÅN SAMT LÅNEOPTAGELSE

(beløb i 1.000 kr.) Regnskab 
2014

Korrigeret 
budget 2014

Oprindeligt 
budget 2014

Regnskab 
2013

Forskydninger i likvide aktiver 40.037 -13.591 48.733 -85.523

Forskydninger i tilgodehavender hos staten -41.598 0 0 21.300

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 12.331 0 0 260.877

Forskydninger i langfristede tilgodehavender 4.414 20.727 3.512 -4.241

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -20.626 -20.626 -20.626 -22.653

Forskydninger i aktiver/passiver vedr. beløb til opkræv-
ning m.v. 0 0 0 0

Forskydninger i aktiver/passiver tilhørende fonds, 
legater m.v. -344 0 0 -327

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 40.097 0 0 -40.097

Forskydninger i kortfristet gæld til staten -90 -3 -3 7

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 3.698 0 0 -214.009

Forskydninger i langfristet gæld -100.217 -187.385 -61.030 17.065

Netto -62.297 -200.878 -29.414 -67.601

Indledningsvis gøres opmærksom på, at totalerne i 
denne opgørelse ikke svarer direkte til totalerne for 
balanceforskydningerne i Hovedoversigten, Finan-
sieringsoversigten og Resultatopgørelsen, som ses 
på siderne 7-12. Dette skyldes, at ovenstående op-
gørelse over Balanceforskydninger (i modsætning til 
de 3 nævnte oversigter) indeholder tal for afdrag på 
lån, låneoptagelse, samt opsparing af likvide mid-
ler.

Forskydninger i likvide aktiver
I det oprindelige budget var der indregnet en opspa-
ring på 48,7 mio. kr. 

I årets løb er der givet tillægsbevillinger til f.eks. 
overførsler fra 2013 til 2014, budgetopfølgninger 
samt øvrige tillægsbevillinger, så der nu er budget-
teret et forbrug af kassebeholdningen på -13,6 mio. 
kr. 

Regnskabet viser en opsparing på 40,0 mio. kr., som 
dækker tilvækst på de likvide midler i kalenderåret 
2014. Skal der beregnes et forbrug alene for regn-
skabsåret, skal beløbet justeres for de bevægelser, 
der er foretaget i supplementsperioderne vedr. regn-
skabsårene 2013, 2014 og 2015.

Forskydninger i tilgodehavender hos staten
Området indeholder primært refusionstilgodehaven-
der samt andre tilgodehavender. Området er ikke 

budgetlagt, da forbruget over år udlignes.

Indtægten på de -41,6 mio. kr. kan i store træk for-
klares således:
Forskydning i tilgodehavender hos staten

Manglende refusion vedr. 2013 er modta-
get fra staten -28,8 mio. kr.

Modtaget refusion vedr. 2015 -21,3 mio. kr.

Restanceføring af manglende refusion 
vedr. 2014 4,8 mio. kr.

Restanceføring af momsudligning vedr. 
2014 5,5 mio. kr.

Forskydninger vedr. dagpenge -2,1 mio. kr.

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i 
øvrigt
Området, som ikke er budgetlagt, dækker tilgodeha-
vender i betalingskontrollen, andre tilgodehavender, 
mellemregninger med foregående/følgende regn-
skabsår samt tilgodehavender hos andre kommuner 
og regioner, samt mellemværende med Forsyningen 
vedr. opkrævning af renovation, miljøgebyrer m.v.

De væsentligste poster er tilgodehavender hos bor-
gerne og mellemregning mellem regnskabsårene. 

Tilgodehavender hos borgerne er totalt nedbragt 
med 9,6 mio. kr. Beløbet afspejler dog ikke kun et 
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Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt
Området indeholder kirkelige skatter, anden kortfri-
stet gæld, en lang række mellemregningskonti samt 
selvejende institutioner med overenskomst. 
Den kortfristede gæld er i 2014 steget med 3,7 mio. 
kr. En mindre del af dette beløb skyldes en reduk-
tion af ventende udbetalinger til leverandører på 0,1 
mio. kr., 7,8 mio. kr. vedr. feriepenge. Herunder er 
der mindre forskydning på andre mellemregnings-
forhold.

Forskydninger i langfristet gæld
Området indeholder den langfristede gæld vedr. 
selvejende institutioner med overenskomst, andre 
kommuner og regioner, realkredit, kommunekredit, 
pengeinstitutter samt ældreboliger og finansielt lea-
sede aktiver.

De samlede låneberettigede udgifter for 2014 giver 
en låneadgang 45,9 mio. kr. Hertil skal tillægges 
50,0 mio. kr. vedr. likviditetslån og modregnes for 
meget optaget lån i 2013 7,3 mio. kr. Det giver en 
samlet låneadgang på 88,7 mio. kr. i 2014. Der er 
optaget lån i 2014 på 99,3 mio. kr. Der er således 
optaget 10,6 mio. kr. for meget i lån i 2014. Dette be-
løb vil blive modregnet i låneoptagelsen for 2015.

I 2014 er der foretaget en konvertering af 2 lån hvor 
restgælden var på 473,8 mio. kr. og der er optaget 
nye lån for 514,6 mio. kr. Forskelle mellem indfri-
elsen og nyoptagelsen skyldes, at der var tilknyttet 
2 renteswaps der også skulle indfries. Her var der 
en negativ markedsværdi på 40,8 mio. kr. Konver-
teringen blev foretaget for at reducere de samlede 
ydelsesomkostninger. I 2014 medførte låneomlæg-
ningen, at udgifterne til renter og afdrag af den lang-
fristede gæld blev 35,6 mio. kr. mindre. For perioden 
2015-2018 reduceres ydelsen med i alt 66,3 mio. 
kr.              

Kommunens langfristede gæld blev således i 2014 
forøget med 98,6 mio. kr., (ekskl. finansiel leasing 
og inkl. værdireguleringer samt indeksreguleringer) 
således at den ved udgangen af 2014 udgjorde 
1.220,9 mio. kr., ekskl. finansielt leasede aktiver.

Ændringen i kommunens langfristede gæld kan 
specificeres således (ekskl. ændring vedr. finansiel 
leasing):

Afdrag på lån 515.254.003 kr.

Optagelse af nye lån -613.815.109 kr.

Netto -98.561.106 kr.

fald i restancen, da den indeholder både påligninger 
af tilgodehavender, som først skal betales i 2015 og 
en række poster, som skal udkonteres til driftskon-
tiene. 

Forskydningen på mellemregning mellem regn-
skabsårene udgør 2,6 mio. kr. og vedr. de trans-
aktioner, der er foretaget i regnskabsår 2014 vedr. 
2013 og 2015 og de transaktioner der er foretaget i 
regnskabsårene 2013 og 2015 vedr. 2014.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender
Området indeholder forskydninger i pantebreve, ak-
tier og andelsbeviser, udlån til beboerindskud, ind-
skud i Landsbyggefonden, andre langfristede udlån 
og tilgodehavender samt deponerede beløb.

På området er der i 2014 registreret en udgift på 4,4 
mio. kr. 

De væsentligste poster i 2014 er:

Udlån til beboerindskud 1,1 mio. kr.

Indskud i Landsbyggefonden i forbindelse 
med diverse boligbyggerier i kommunen 1,7 mio. kr.

Lån til betaling af ejendomsskatter (betalte 
ejendomsskatter i 2014 fratrukket indfriel-
ser)

1,6 mio. kr.

Frigivelse af deponerede beløb -5,6 mio. kr.

Deponering vedr. Sundhedshus Sæby 4,8 mio. kr.

Efter frigivelse af de 5,6 mio. kr. og deponering af 
4,8 mio. kr. vedr. Sundhedshus Sæby er der fortsat 
deponeret 15,8 mio. kr., som frigives etapevis de 
kommende år.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyl-
des bl.a., at tilsagn vedr. Indskud i Landsbyggefon-
den ikke er effektueret i regnskabsåret. Budgettet 
forventes overført til 2015. 

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomhederne
I 2014 har Kloakforsyningen indfriet gælden med 
20,6 mio. kr. 

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinsti-
tutter
Pr. 1. januar 2014 havde Frederikshavn Kommune 
hjemtaget 40 mio. kr. af et lån på 50 mio. kr. som 
man havde fået tilsagn om. Hjemtagelsen var sket 
via byggekreditten. Den sidste del af byggekreditten 
er indfriet i forbindelse med hjemtagelse af ordinær 
låneoptagelse i oktober 2014, og ved udgangen af 
2014 er den kortfristede gæld til pengeinstitutter så-
ledes 0 kr.
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UDvALGTE FINANSIELLE POSTER

Kassebeholdning og likviditetsudvikling
Kassebeholdning
Ved budgetlægningen for 2014 var udgangspunk-
tet, at kommunen ved årets begyndelse ville have 
en negativ kassebeholdning på -157,1 mio. kr. Med 
en budgetteret opsparing på 48,7 mio. kr. ville kom-
munens forventede negative kassebeholdning være 
reduceret til -108,4 mio. kr. ved årets udgang.

Resultatet blev noget anderledes. Ved starten af 
2014 var der en negativ kassebeholdning på -159,2 
mio. kr., og med en opsparing jf. regnskabet på 40,0 
mio. kr. sluttede regnskabsåret med en negativ kas-
sebeholdning på -118,4 mio. kr. Kassebeholdningen 
ultimo 2014 er påvirket af en forudbetaling af tilskud 
vedr. 2015 på 10,0 mio. kr. vedr. særligt vanskeligt 
stillede kommuner. 

Den registrerede saldo primo og ultimo kalenderåret 
er dog ikke udtryk for den kassebeholdning, der er 
til rådighed i et budgetår, men den er et øjebliksbil-
lede, som alene viser kommunens kassebeholdning 
på en given dag, nemlig den 31.december.

Forbrug
I det oprindelige budget var indregnet en opsparing 
på 48,7 mio. kr. Ved budgetændringer i årets løb 
blev budgettet korrigeret til et forbrug på -13,6 mio. 
kr. Den faktiske opsparing, som fremgår af regnska-
bet, blev på 40,0 mio. kr. 

Grundet kommunens registreringsprincip er opspa-
ringen på de 40,8 mio. kr. et udtryk for kasseforbru-
get i kalenderåret 2014 og ikke regnskabsåret 2014. 
De 40,8 mio. kr. omfatter således posteringer vedr. 
2013, 2014 og 2015, da der i kalenderåret 2014 
registreres udgifter og indtægter vedr. alle 3 regn-
skabsår.

Likviditet
Hver måned er der et betydeligt likviditetsflow over 
kommunekassen. Omkring månedsskiftet modtages 
ca. 290 mio. kr. fra staten i form af skatter og gene-
relle tilskud. Hver måned er der  samlede udgifter 
på ca. 259 mio. kr. (bl.a. udgifter til lønninger) – så 
resten dækker sammen med øvrige indtægter drift, 
anlæg, renter og afdrag m.m. hver måned. I måne-
derne marts og september fik kommunen yderligere 
indtægter på 116 mio. kr. vedr. ejendomsskatter.

Kommunens likviditet har i 2014 haft en stigende 
tendens gennem hele året, efter at den var på sit 
laveste niveau ultimo 2013.

Likviditetsflowet betyder dog, at kommunen starter 
med en beholdning i begyndelsen af måneden, og 

denne falder så jævnt gennem hele måneden for at 
falde markant de sidste par dage i måneden hvor 
f.eks. lønudbetalingerne og øvrige sociale udgifter 
betales. Efter udgangen af 2013, hvor likviditeten 
var på det laveste niveau i Ny Frederikshavns leve-
tid, blev der iværksat tiltag, som skulle genoprette 
kassebeholdningen og styrke den gennemsnitlige 
likviditet. Som følge af disse tiltag er likviditeten ste-
get måned for måned.

Gennemsnitslikviditet
Kommunernes gennemsnitslikviditet må, når den 
opgøres for de foregående 365 dage, ikke være ne-
gativ, jf. kassekreditreglen. Kommunens gennem-
snitslikviditet var ikke negativ i 2014, og ved udgan-
gen af 2014 kunne gennemsnitslikviditeten for 2014 
beregnes til 56,4 mio. kr.

Obligationsbeholdning – aktiver
Kommunens obligationsbeholdning havde ved 
udgangen af 2014 en kursværdi på 171,3 mio. kr. 
Rådgivning omkring obligationsbeholdningen bliver 
foretaget af Nordea gennem den rådgivningsaftale 
der er indgået i forbindelse med seneste udbud af 
bankforretningerne. 

I forbindelse med det gennemførte bankudbud, har 
man indgået aftale med Nordea om en kredit der er 
så stor, at det er muligt at købe obligationer for et 
større beløb end den tidligere ramme på 100 mio. 
kr. Investeringen i obligationer er nu på 175 mio. kr., 
og denne investering skulle sikre, at der ikke bliver 
et indestående i pengeinstituttet som er større end 
det beløb der dækkes af indskydergarantien såfremt 
pengeinstituttet ikke kan leve op til sine forpligtigel-
ser.

I forbindelse med årets handler og udtræk kan kom-
munen registrere et nettokurstab på 0,2 mio. kr. inkl. 
handelsomkostninger. 

Afkastopgørelsen vedr. obligationsbeholdningen for 
2014 viste at der for året var opnået et afkast på 
1,74 %. Afkastet er beregnet i forhold til kursen pr. 
31.12.2013 og købskurserne i årets løb.

Pleje af kommunens lånegæld
Frederikshavn Kommunes langfristede gæld, som 
ved udgangen af 2014 udgjorde 1.284,5 mio. kr. be-
står hovedsagelig af lån i Kommunekredit. Herud-
over omfatter den langfristede gæld også finansielt 
leasede aktiver.

Ved opgørelse af kommunens lånegæld fratræk-
kes de finansielt leasede aktiver på 63,6 mio. kr., 
så lånegælden kan opgøres til 1.220,9 mio. kr. ved 
udgangen af 2014.

Kommunen forøgede i 2014 sin lånegæld med 98,6 
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mio. kr., da optagelsen af nye lån i 2014 var højere 
end afdragene på de eksisterende lån. Som følge 
af kommunens lave likviditet blev der omlagt lån på 
i alt 514,6 mio. kr. Omlægningen betød en lettelse 
af renter og afdrag i 2014 på 35,6 mio. kr. samt en 
ændret afdragsprofil, som i årene 2015-2018 bety-
der en lettelse af rente- og afdragsbyrden på i alt 
66,3 mio. kr.
(beløb i mio. kr.)

Afdrag på lån i 2014 513,6

Nye lån -613,8

Korrektioner på status 1,7

-98,5

Den finansielle strategi giver mulighed for låneom-
lægning indenfor visse rammer, eventuelt ved brug 
af finansielle instrumenter.
Kommunen anvender renteswaps til omlægning af 
variable lån til fast forrentede lån i en kortere eller 
længere periode. 

Kommunen har ved udgangen af 2014 8 rente-
swaps, hvor der var omlagt fra variabel til fast rente 
for 717,8 mio. kr. Der er i 2014 omlagt 2 renteswaps 
til 1 ny renteswap med øget løbetid.



52

BELØB DER SØGES GENBEvILGET I 2014        
             
Nedenstående tabel viser mindreforbruget og merforbruget opgjort i henhold til reglerne for økonomisk decen-
tralisering fordelt på udvalg samt drift og anlæg. Endvidere viser tabellen udvalgenes ønsker til overførsel til 
2015   

Byrådet behandler de ønskede overførsler i forbindelse med behandlingen af regnskab 2014 på sit møde d. 29. 
april 2015.

(beløb i 1.000  kr.) (1)
Mindreforbrug

ØKD

(1)
Merforbrug

ØKD

(2)
Overførsel

til drift 2015

(2)
Overførsel

til anlæg 2015DRIFT
Puljer til tværgående formål 0  0
Økonomiudvalget -391  391
Overf. til Kultur- og Fritidsudvalget -279
Arbejdsmarkedsudvalget -3.237 3.237
Socialudvalget -10.178 10.178
Sundhedsudvalget -4.736 4.736
Overf. fra Børne- og Ungdomsudvalget 205
Børne- og Ungdomsudvalget -5.768 5.768
Overf. til Sundhedsudvalget -205
Kultur- og Fritidsudvalget -3.816 3.816
Overf. fra Økonomiudvalget 279
Teknisk Udvalg 9.948 -9.948
Plan- og Miljøudvalget -50 50
DRIFT I ALT -28.660 9.948 18.712 0

ANLÆG
Økonomiudvalget -79.169 79.169
Arbejdsmarkedsudvalget 0 0

Socialudvalget -7.676 7.676
Sundhedsudvalget -1.670 1.670
Børne- og Ungdomsudvalget -4.004 1.151 2.853
Kultur- og Fritidsudvalget -1.654 1.654
Teknisk Udvalg -1.887 1.887
Plan- og Miljøudvalget -4.759 4.759
ANLÆG I ALT -100.819 0 1.159 99.668

SAMLET DRIFT OG ANLÆG -129.479 9.948 19.863 99.668

Overførsel Landsbyggefonden mv. (1) -6.180 6.180

OvERFØRSEL TOTAL -125.711 125.711
 
(1) Balanceforskydning     
(2) ”-” = mindreforbrug     
     ”+” = merforbrug     
(3) ”+” = overskud     
     ”-” = underskud     
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OMKOSTNINGSBASERET REGNSKAB

Frederikshavn Kommunes regnskab består af to 
forskellige regnskaber – et udgiftsbaseret og et om-
kostningsbaseret. I det udgiftsbaserede regnskab 
omfatter status alene de finansielle aktiver og pas-
siver. I det omkostningsbaserede regnskab, som 
kommunen indførte i 2004, omfatter status tillige 
kommunens aktiver i form af grunde, bygninger, 
tekniske anlæg og inventar. Herudover er der i det 
omkostningsbaserede regnskab optaget en række 
forpligtelser, som ikke tidligere har været indeholdt 
i kommunens regnskab -  f.eks. forpligtelser vedrø-
rende tjenestemandspensioner og skyldige ferie-
penge.

I modsætning til det udgiftsbaserede regnskab, 
hvor anlægsudgifter straksafskrives/udgiftsføres i 
anskaffelsesåret, aktiveres anlægsudgifter i det om-
kostningsbaserede regnskab. Det bevirker, at akti-
vet afskrives over den forventede levetid. Således 
påvirkes resultatopgørelsen i det omkostningsbase-
rede regnskab ikke af anskaffelsessummen på akti-
vet, men af afskrivningerne på de i året anskaffede 
aktiver samt afskrivningerne af tidligere års anskaf-
felser. Byrådet har vedtaget en regnskabspraksis, 
som beskriver, hvilke levetider de enkelte grupper 
af aktiver har. Denne praksis er optrykt i dette regn-
skab. 

Anlægsudgifter og større anskaffelser straksafskri-
ves altså ikke længere i det år, hvor udgiften bliver 
afholdt, som det sker i det udgiftsbaserede regn-
skab. I stedet fordeles anlægsudgifter og større 
anskaffelser som omkostninger på driften over det 
antal regnskabsår, som aktiverne efter afskrivnings-
reglerne skal afskrives over.

I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL 
om kommunernes økonomi for 2011 blev der ind-
ført en forenkling af reglerne for aflæggelsen af det 
omkostningsbaserede regnskab. Økonomi- og In-
denrigsministeriet har efterfølgende meddelt, at føl-
gende poster i det omkostningsbaserede regnskab 
er gjort frivillig:

Omkostningsbaseret driftsregnskab• 
Anlægsoversigt• 
Resultatopgørelse• 
Pengestrømsopgørelse• 
Omregningstabel• 
Feriepengeforpligtelse• 

Samtidig blev det frivilligt, at registrere ændringer på 
hovedkonto 8 balanceforskydninger for så vidt an-
går gæld vedr. finansielt leasede aktiver, materielle 
anlægsaktiver, immaterielle anlægsaktiver, omsæt-
ningsaktiver og hensatte forpligtelser. Fremover kan 
indregning af disse elementer foretages direkte på 

funktionen med modpost på egenkapitalen.

Frederikshavn Kommune har valgt at bibeholde det 
omkostningsbaserede regnskab med en uændret 
regnskabspraksis.

På de følgende sider er medtaget en række regn-
skabsopstillinger, som viser regnskabet opstillet ef-
ter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper.

Afsnittet vedrørende Frederikshavn Kommunes om-
kostningsbaserede regnskab for 2014 indeholder 
følgende opstillinger:

Resultatopgørelse• 
Regnskabsprincipper• 
Anlægsoversigt• 
Omregningstabel• 
Balance• 
Pengestrømopgørelse• 
Ordliste• 
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RESULTATOPGØRELSE - OMKOSTNINGSBASERET PRINCIP

(alle beløb i 1.000 kr.)
Positive tal angiver udgift/underskud
Negative tal angiver indtægt/overskud

2014 2013

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 

INDTÆGTER

Skatter -2.566.493 -2.489.498

Generelle tilskud, momsrefusion m.v. -1.184.989 -1.236.154

INDTÆGTER I ALT -3.751.482 -3.725.652

DRIFTSUDGIFTER, NETTO 
Økonomiudvalget 437.344 500.175

Arbejdsmarkedsudvalget 824.495 826.515

Socialudvalget 857.392 879.708

Sundhedsudvalget 321.097 308.860

Børne- og Ungdomsudvalget 891.853 899.690

Kultur- og Fritidsudvalget 213.112 106.447

Teknisk Udvalg 68.260 11.551

Plan og Miljøudvalget 14.251 60.105

DRIFTSUDGIFTER I ALT 3.627.803 3.593.052

RENTER M.v. 53.890 14.214

DRIFTSBIDRAG -69.789 -118.387
ANLÆGSPOSTER, SOM IKKE ER hENFØRT TIL STATUS 
Anlægsposter, som ikke er henført til status 

1 Økonomiudvalget 19.496 24.838

1 Socialudvalget -321 -192

1 Sundhedsudvalget 2.949 1.058

1 Børne- og Ungdomsudvalget 9.979 10.907

1 Kultur- og Fritidsudvalget 4.901 2.009

1 Teknisk Udvalg 45.504 66.867

Plan og Miljøudvalget 900 67

ANLÆGSPOSTER, IKKE AKTIvERET I ALT 83.407 105.554

Afskrivninger 110.457 108.487

Øvrige periodiserede omkostninger, netto -51.992 -37.087

A. RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 72.084 58.567
B. FORSYNINGSvIRKSOMhEDER

Driftsbidrag 1.399 2.201

Anlægsposter, som er ikke henført til status 0 0

Afskrivninger 71 71

Øvrige periodiserede omkostninger, netto -184 20

B. RESULTAT AF FORSYNINGSvIRKSOMhED 1.285 2.291

C. RESULTAT I ALT (A + B) 73.369 60.858
1Anlægsposter som ikke er henført til status
Ikke alle anlægsbeløb er aktiveret. Det skyldes flere forskellige forhold, herunder at infrastruktur ikke skal 
aktiveres, at beløb under 100.000 kr. ikke aktiveres samt at anlægstilskud ikke aktiveres.  
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ANvENDT REGNSKABSPRAKSIS
Bilag til Frederikshavn Kommunes ”Regler for øko-
nomisk styring” – afsnit 7.

Anvendt regnskabspraksis
I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regn-
skabspraksis, der er lagt til grund for udarbejdelsen 
af regnskabet for 2014 og den fremtidige regnskabs-
aflæggelse – herunder resultatopgørelse, balance 
og tilhørende opgørelser.

Frederikshavn Kommunes regnskab aflægges i hen-
hold til gældende lovgivning og inden for rammerne 
af de retningslinjer, som er fastlagt af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem 
for kommuner. 

Udgiftsregnskabet
Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der 
omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. 
Samtlige udgifter finansieres under ét af samtlige 
indtægter (centralisationsprincippet).

Generelt har Frederikshavn Kommune valgt at an-
vende transaktionstidspunktet som grundlag for re-
gistrering af indtægter og udgifter.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i indtje-
ningsåret. Forudsætningen er dog, at indtægten kan 
måles og opgøres pålideligt. I modsat fald indgår 
indtægten det følgende år. Ligeledes indregnes alle 
udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort 
og blevet faktureret. 

Supplementperioden løber indtil udgangen af januar 
måned det følgende år, men kan fastsættes til en 
kortere løbetid af hensyn til regnskabsafslutningen.

Fra og med regnskabsåret 2008 registreres pulje til 
asfaltarbejder som anlægsudgifter. 

Værdipapirer og kapitalandele
Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi 
(kursværdi) på balancedagen. Ikke-børsnoterede 
værdi-papirer måles til andel af indre værdi i hen-
hold til senest godkendte årsrapport for pågælden-
de selskab o.l. 

Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapi-
talen. 

Realiserede tab og fortjenester opgøres som for-
skellen mellem salgssum og bogført anskaffelses-
pris og registreres via resultatopgørelsen.

Finansielle gældsforpligtelser
Finansielle gældsposter indregnes til nominel rest-
gæld.

Moms
Næsten alle udgifter er eksklusive moms, idet moms-
udgifterne enten refunderes via en særlig momsud-
ligningsordning eller indgår i et momsregnskab.

Eventualforpligtelser 
Eventualforpligtelser, herunder hensættelser til imø-
degåelse af tab på tilgodehavender og andre mulige 
forpligtelser, indregnes ikke i balancen. Sådanne 
forpligtigelser anføres i årsregnskabets fortegnelse 
over eventualforpligtelser.
For eventualforpligtelser, herunder garantier, kau-
tioner og lignende, hvorpå der hviler aktuelle eller 
truende tabsrisici, tilføjes bemærkning herom i til-
knytning til forpligtelsen.

Afgivne garantier og kautioner
Afgivne garantier og kautionsforpligtigelser indreg-
nes ikke i balancen, men anføres i fortegnelsen i 
årsregnskabets fortegnelse over eventualforpligtel-
ser.

Eventualrettigheder
Eventualrettigheder, herunder ydede rente- og af-
dragsfrie udlån eller andre udlån på særligt favora-
ble vilkår, indregnes ikke i balancen. 

Lånet udgiftsføres i resultatopgørelsen i det år, hvori 
lånet bevilges af Byrådet og optages i fortegnelse 
over eventualrettigheder. Når lånet skal påbegynde 
tilbagebetaling optages restgælden på balancen.

Omkostningsregnskabet
Frederikshavn Kommunes regnskabspraksis for af-
læggelsen af det ”omkostningsbaserede” regnskab 
følger de regler, som Økonomi- og Indenrigsministe-
riet har fastlagt herfor, særligt vedrørende indreg-
ning og måling af aktiver og forpligtelser. 

Generelt for anlægsaktiver
For både materielle og immaterielle aktiver gælder 
følgende:

Aktivet forventes anvendt i flere år (dvs. at • 
brugstid / levetid udgør mere end 1 år).
Aktivets værdi kan måles pålideligt.• 
Der anvendes en bagatelgrænse på 100.000 • 
kr. for optagelse af aktiver i anlægskartoteket – 
dog kan fagforvaltningerne vælge at registrere 
aktiver mellem 50.000 og 100.000 kr., når særlig 
lovgivning eller vilkår i øvrigt betinger det.
Ejerskab/brugsret til aktivet skal kunne doku-• 
menteres i form af faktura, anlægsregnskab, 
tinglysning, finansiel leasingkontrakt eller lig-
nende bindende aftale.

Afskrivningsgrundlag mv.
Et aktiv optages i anlægskartoteket til kostpris dvs. 
anskaffelsesprisen med tillæg af direkte tilknyttede 
omkostninger. Eventuelle scrapværdier registreres 
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ikke i anlægskartoteket. Dette gælder uanset scrap-
værdiens størrelse og aktivtype.

Afskrivningsgrundlaget er derfor lig med kostprisen. 
Der fradrages således ikke en eventuel scrapværdi 
i beregningen af afskrivningsgrundlaget. Der afskri-
ves over de af Økonomi- og Indenrigsministeriets 
vejledende antal år. Der foretages i forbindelse med 
regnskabsafslutningen en gennemgang af anlægs-
aktiver med en bogført værdi på 0. Såfremt an-
lægsaktivet fortsat ejes og har værdi for kommunen 
bibeholdes aktivet, ellers fjernes aktivet fra anlægs-
kartoteket.
 
Et aktiv der har en restværdi (bogført værdi) under 
50.000 kr. vil således stadig være registreret i an-
lægskartoteket.

Med hensyn til kostpris er der nedenstående tilføjel-
ser vedrørende anskaffelser før 2007:

Grunde og bygninger anskaffet før den l. ja-• 
nuar 1999 værdiansættes til seneste offent-
lige vurdering før 1. januar 2004. Tilbygninger, 
ombygninger og forbedringer afsluttet før 2003 
forudsættes indeholdt i vurderingen pr. 1. okto-
ber 2003. Bygningsværdien indgår som afskriv-
ningsgrundlag pr. l. januar 2004.
Øvrige grunde og bygninger anskaffet efter 1. • 
januar 1999 indregnes til kostpris.
Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og • 
inventar medtages, hvor det enkelte aktiv har en 
bogført værdi pr. 31. december 2006 på mindst 
100.000 kr.

Klumpning
Indregning af aktiver i klumper og måling ved anven-
delse af gennemsnitspriser anvendes fra og med 
regnskab 2011 ikke længere.

Forbedring og vedligeholdelse
Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, 
mens vedligeholdelsesudgifter anses som drifts-
udgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, 
tilbygninger og udvidelser registreres sammen med 
det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægs-
kartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller 
udvidelsen registreres særskilt eller sammen med 
det oprindelige aktiv, afhænger af, om tilgangens 
afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs 
afskrivningsprofil.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner 
samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles 
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og ned-
skrivninger.

Ikke operative aktiver som for eksempel arealer til 
rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretnings-

formål samt infrastrukturelle aktiver som for eksem-
pel veje værdiansættes ikke.

Billedkunst, andre kunstværker, historiske samlinger 
og lignende registreres ikke i balancen, da der ikke 
kan fastsættes nogen pålidelig værdi herfor.

Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver:
Aktiver under udførelse.• 
Grunde.• 
Grunde og bygninger bestemt til videresalg. • 

Disse skal fremgå af en særskilt regnskabspost un-
der omsætningsaktiver, når der foreligger en politisk 
beslutning om, at de pågældende grunde og bygnin-
ger skal sælges.

Afskrivningernes størrelse
Der foretages lineære afskrivninger over forventet 
levetid baseret på følgende vurdering af aktivernes 
forventede brugstider:

Administrationsbygninger, beboelsesejendom-• 
me m.m. 50 år.
Øvrige bygninger (skoler, daginstitutioner m.m.) • 
15-30 år.
Tekniske anlæg i øvrigt 20 – 50 år• 
Maskiner, specialudstyr, transportmidler 5 – 15 • 
år
Inventar, herunder computere, IT- og AV-udstyr • 
3 – 10 år
Investeringer til indretning i lejede lokaler samt • 
installationer i disse skal afskrives over lejeaf-
talens varighedsperiode, dog max. 10 år. For-
udbetalt leje / deposita klassificeres som et om-
sætningsaktiv, som der ikke afskrives på.

I øvrigt anvendes de af Økonomi- og Indenrigsmini-
steriet og KL udmeldte vejledende levetider for spe-
cifikke aktiver.
For anskaffelser før 1. januar 2007 er der foretaget 
beregnede akkumulerede afskrivninger fra anskaf-
felsesåret og frem til 31. december 2006. For ejen-
domme anskaffet før 1. januar 1999 er der alene 
beregnet afskrivninger fra l. januar 2004.

Op- og nedskrivninger
Der kan ske indregning af op- og nedskrivninger, når 
der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der re-
sulterer i en varig ændring i kvalitet, kapacitet eller 
fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet.

Vurderes det, at der er væsentlige forskelle mellem 
den bogførte værdi og den reelle værdi, kan der 
foretages op- eller nedskrivning heraf.

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver
Leasing af materielle anlægsaktiver af finansielle år-
sager, hvor hovedstolen udgør mindst 100.000 kr., 
optages både som et anlægsaktiv og som en finan-
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siel forpligtelse. Indregning og måling sker efter de 
af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte ret-
ningslinjer, herunder om beregning af nutidsværdi 
for anlægget og kapitaliseret restforpligtelse. 

Finansiel forpligtelse under 100.000 kr. optages ale-
ne på status.

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver defineres som identifi-
cerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans 
til vedvarende eje eller brug. Der vil typisk være tale 
om omkostninger til udviklingsprojekter f.eks. inve-
stering i systemudvikling eller visse udgifter til køb 
af software. Ofte er der høj risiko for teknologisk 
forældelse, og derfor sker afskrivning over en kort 
årrække. 

Der gælder følgende særlige begrænsninger for re-
gistrering af immaterielle anlægsaktiver:

at der som udgangspunkt kun aktiveres aktiver, • 
som er erhvervet mod vederlag (faktura)
at der foretages lineære afskrivninger over den • 
forventede brugstid på grundlag af kostpris/an-
skaffelses-pris uden fradrag af restværdi
at afskrivninger normalt foretages over et • 
3-5-årigt forløb ud fra en konkret økonomisk/
teknisk levetidsvurdering for det enkelte aktiv. 
Der kan i særlige tilfælde maximalt afskrives 
over 10 år.
at internt oparbejdede immaterielle aktiver kun • 
indregnes i anlægskartotek og balance, når an-
lægsaktivet er centralt og væsentligt for opga-
vevaretagelsen, og værdien heraf kan opgøres 
pålideligt.

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Der sker altid registrering af varebeholdninger, når 
værdien overstiger 1 mio. kr.

Varebeholdninger under 1 mio. kr. skal indregnes, 
såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets 
størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger 
bagatelgrænsen på 100.000 kr. Hvorvidt en forskyd-
ning i lagerbeholdningen kan anses som væsentlig 
må afgøres på baggrund af en konkret vurdering, 
men skal dog hvile på et dokumenteret grundlag 
f.eks. den historiske udvikling i varebeholdningens 
størrelse.

Grunde og bygninger til videresalg
Herunder opføres grunde og bygninger, der er an-
skaffet med henblik på videresalg samt andre grun-
de og bygninger, hvor der er truffet beslutning om 
salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i ser-
viceproduktion.
Der foretages ikke afskrivning på bygninger til vide-
resalg.

Grunde og bygninger til videresalg optages som ho-
vedregel i balancen til kostpris. Enkelte grunde er 
dog undtagelsesvist optaget til den mindst forven-
tede salgspris. 
Udgifter til forbedringer, herunder omkostninger til 
eksempelvis byggemodning, tillægges kostprisen i 
det år, hvori udgiften afholdes. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sæd-
vanligvis svarer til nominel værdi.
Der foretages efter en vurdering nedskrivning til 
imødegåelse af forventet tab til nettorealisations-
værdien.

Forpligtelser og hensættelser
Tjenestemandspensionsforpligtelser
Kommunens samlede nettoforpligtelser til tjeneste-
mandspensioner er opgjort som den aktuarmæssigt 
beregnede kapitalværdi med fradrag af værdien af 
forsikringsmæssigt afdækkede ordninger og fastsat 
ud fra forudsætningen om, at det gennemsnitlige 
pensioneringstidspunkt er 62 år og en nettorente på 
2 %.

Der foretages hvert 3. år – i forbindelse med regn-
skabsafslutningen - en aktuarmæssige beregning 
af nettoforpligtelsen, med efterfølgende regulering 
i regnskabet. Beregningen er foretaget primo 2007 
og ved regnskabsafslutningen for 2012. Næste be-
regning foretages således ved regnskabsafslutnin-
gen for 2015.

Feriepengeforpligtelser
Der foretages beregning og hensættelser af skyl-
dige feriedage og feriefridage over for bl.a. funktio-
nærer. Feriepengeforpligtelsen beregnes som 12½ 
% af den ferie-pengeberettigede løn optjent i det 
forløbne kalenderår. Feriefridagene beregnes som 
2½ % af den feriepengeberettigede løn optjent i det 
forløbne kalenderår.

Feriepengeforpligtelserne indregnes som hensæt-
telse fra og med regnskabsåret 2008. 
 
Arbejdsskadeforpligtelser
Kommunen er selvforsikret på arbejdsskadeområ-
det. Der skal hvert år – ved hjælp af kommunens 
forsikringsmægler – foretages en beregning af kom-
munens forpligtelse til ikke afgjorte skader og ren-
tesager.

Kommunal forpligtelse i forbindelse med åremålsan-
sættelser
Kommunen kan fortage åremålsansættelser for vis-
se personalekategorier. Der skal i den forbindelse 
foretages en beregning af kommunens fremtidige 
forpligtelse i forbindelse med disse åremålsansæt-
telser. Der skal medtages den fulde forpligtelse, dvs. 
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det beløb, som kommer til udbetaling, hvis ansæt-
telseskontrakterne løber til udløb. Ved førtidig afslut-
ning af kontrakterne nedsættes forpligtelsen.

Øvrige hensatte forpligtelser
Fra regnskabsår 2008 indregnes også følgende for-
pligtelser som hensættelser. 

Indfrielse af garantier til enkeltpersoner• 
Retssager• 
Erstatningskrav• 
Miljøforurening• 
Værdi af afspadseringssaldi• 

Der skal – forinden indregning af forpligtelser på 
ovennævnte områder - foretages en væsentligheds-
betragtning i forhold til beløbsstørrelsen.

Indregning af omkostninger i resultatopgørel-
sen
Følgende poster, som påvirker statusbalancen skal i 
henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler 
føres over i resultatopgørelsen:

Afskrivninger.• 
Forskydninger i varebeholdninger.• 
Forskydning i feriepengeforpligtelser (fra 2008).• 
Forskydning i tjenestemandsforpligtelser.• 
Nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgode-• 
havender (fra 2008).

Fagcentrene kan efter behov udvide de interne 
omkostningsregistreringer og -fordelinger, når det 
anses for hensigtsmæssigt til opfyldelse af særlige 
regler og aftaler.

Ordliste 
Denne ordliste giver en kort forklaring på grundbe-
greberne som indgår i det omkostningsbaserede 
regnskab.

Afskrevet betyder, at aktivets økonomiske levetid er 
udløbet, og at aktivet derfor ikke længere er bogført 
med nogen værdi. 

Aktiver er de ressourcer (værdier), som kommunen 
har, fx bygninger, inventar, biler, værdipapirer og 
kontanter.

Anlægskartotek er en del af kommunens økonomi-
styringssystem. Kartoteket indeholder oplysninger 
om kommunens aktiver, så som anskaffelsespris, 
levetid, nuværende værdi, m.m.

Anskaffelsespris/kostpris er den pris, der oprinde-
ligt er betalt for aktivet excl. moms og rabatter, men 
incl. eventuelle tilslutningsudgifter og lign. Hvis kom-
munen selv har produceret aktivet, er kostprisen de 
samlede udgifter ved at producere aktivet.

Hensættelser er beregnede fremtidige udgifter, der 

bogføres som gæld for at reservere penge til frem-
tidige betalinger af forpligtelser, der er kendte, men 
endnu ikke forfaldne på statustidspunktet.

Immaterielle anlægsaktiver defineres som identifi-
cerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans 
til varigt eje eller brug. I den kommunale sektor vil 
det typisk være omkostninger til udviklingsprojekter, 
fx investeringer i systemudviklinger eller visse soft-
wareudgifter.

Inventar er fx møbler, computere mv.

Levetid er det antal år, hvor det kan forventes, at 
aktivet som minimum kan anvendes til levering af 
serviceydelser, eksempelvis forventes, at en bil til 
en hjemmesygeplejerske kan anvendes i 7 år.

Lineær afskrivning betyder, at aktiverne afskrives 
med lige meget hvert år over deres levetid. D.v.s. 
at en sygeplejebil til en værdi af 140.000 kr., som 
har en levetid på 7 år, afskrives med 20.000. kr. om 
året.

Materielle anlægsaktiver defineres som anlægsak-
tiver med fysisk substans til vedvarende eje eller 
brug, fx fast ejendom, maskiner, transportmidler og 
inventar.

Omsætningsaktiver defineres som aktiver, der ikke 
er bestemt for vedvarende brug eller eje. Eksempler 
herpå er grunde/bygninger bestemt for videresalg, 
varebeholdninger, samt værdipapirer og likvide be-
holdninger.

Passiver er de forpligtigelser kommunen har, ek-
sempelvis lån og fremtidige pensionsudbetalinger.

Scrapværdi er aktivets forventede salgspris, når det 
udgår af produktionen. Værdien vil typisk være nul, 
men kan dog ved leasing være højere (dette frem-
går af leasingaftalen).

Type/Kategorier: Alle aktiver inddeles i forskellige 
kategorier. Der er 4 hovedkategorier: Bygninger og 
grunde, Tekniske anlæg, Inventar og Aktiver under 
opførelse. Formålet eller hensigten med et aktiv er 
afgørende for, hvilken kategori den skal placeres 
under. 

Værdi/måling: Et aktivs værdi skal generelt opgøres 
ud fra kostprisen. Dvs. at det skal opgøres til hvad 
der oprindeligt er betalt for det.

Åbningsbalance er en samlet oversigt over, hvilke 
ressourcer kommunen kontrollerer (aktiver), og 
hvilke pligter kommunen har (passiver) pr. 1. januar 
2007.
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ANLÆGSOvERSIGT

(beløb i 1.000 kr.) Grunde Bygninger Tekniske 
anlæg mv.

Inventar 
mv.

Materielle 
anlægsak-
tiver under 

udførelse 
mv.

Immateriel-
le anlægs-

aktiver
I alt

Kostpris 01.01.2014 264.644 1.924.584 182.404 51.767 72.826 19.225 2.515.450

Tilgang 2014 0 11.837 30.332 2.006 34.848 0 79.023

Afgang 2014 -672 -1.385 -386 0 -2.443

Overført -1.733 42.970 -228 124 -65.714 -24.581

Kostpris 31.12.2014 262.239 1.978.006 212.122 53.897 41.960 19.225 2.567.449

Ned- og afskrivninger 
01.01.2014 0 -731.464 -109.847 -37.697 0 -12.263 -891.271

Årets afskrivninger 0 -77.711 -23.527 -6.232 0 -3.058 -110.528

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger af bygnin-
ger sat til salg 0 14.782 213 0 0 0 14.995

Af- og nedskrivninger af afhæn-
dede aktiver 0 388 323 0 0 0 711

Ned- og afskrivninger 
31.12.2014 0 -794.005 -132.838 -43.929 0 -15.321 -986.093

Regnskabsmæssig værdi 
31.12.2014 262.239 1.184.001 79.284 9.968 41.960 3.904 1.581.356

Samlet ejendomsvurdering 
31.12.2014 jf. ejendomsforteg-
nelsen

527.738 2.034.864

Forskelsværdi i forhold til ejen-
domsfortegnelsen. 265.499 850.863

Afskrivninger (over antal år) 15 - 50 år 5 - 50 år 3 - 10 år 3 - 5 år
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PENGESTRØMSANALYSE 
  
positive tal angiver udgift/underskud
(beløb i 1.000 kr.)  2014 2013

Resultat omkostningsbaseret regnskab 73.369 60.858

 + afskrivninger skattefinansieret område -110.457 -108.487

 + afskrivninger brugerfinansieret område -71 -71

 +/- andre periodiserede poster 52.176 37.067

 = Likviditetsbidrag fra resultatopgørelsen 15.017 -10.632

 - Netto til- og afgang af skattefinansierede investeringer, aktiveret på status 47.280 78.233

 - Netto til- og afgang af brugerfinansierede investeringer, aktiveret på status 0 0

 - Afdrag på lån 513.598 64.315

 + Optagelse af lån -613.815 -47.250

 +/- ændring i pengebinding i langfristede tilgodehavender -16.212 -26.894

 +/- ændring i pengebinding i kortfristede tilgodehavender/gæld og fonds- legater 14.094 27.751

 +/- Kursregulering likvide aktiver -855 1.720

 = LIKvIDITETSFORSKYDNING -40.892 87.243

 + LIKVIDE MIDLER PRIMO 159.243 72.000

 = LIKvIDE MIDLER ULTIMO 118.351 159.243

Pengestrømsanalysen viser regnskabsårets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansierings-
aktviteten. Pengestrømsanalysen viser endvidere regnskabsårets forskydninger i likvider samt likviderne ved 
periodens begyndelse og slutning.
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OMREGNINGSTABEL

postive tal angiver udgift/underskud
(beløb i 1.000 kr.) 2014

Årets driftsresultat fra omkostningsregnskab  hovedart 0-9) 73.369

- Aktiverede anskaffelser (art 0.0) 47.280

+ Af- og nedskrivninger (art 0.1) -110.528

+/- Evt. lagerregulering ( art 0.2) 0

Pensionshensættelser ( art 0.3) 23.979

+ Øvrige periodiserede omkostninger, netto  ( art 0.6) 21.471

Feriepenge (art 0.7) 6.726

Årets resultat efter udgiftsregnskabet (hovedart 1-9) 62.297

Omsætningstabellen har til formål at forklare forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbasere-
de resultat. Omregningstabellen skal vise, hvordan der ”bygges bro” mellem det omkostningsbaserede resultat 
og det udgiftsbaserede resultat, som det er opgjort i resultatopgørelsen.
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BALANCE FOR FREDERIKShAvN KOMMUNE - REGNSKAB 2014

(beløb i 1.000 kr.)

Noter Primo 2014 Bevægelse Ultimo 2014

AKTIvER

ANLÆGSAKTIvER

Materielle anlægsaktiver

Grunde 264.644 -2.405 262.238

Bygninger 1.193.120 -9.119 1.184.000

Tekniske anlæg m.v. 72.557 6.727 79.284

Inventar 14.069 -4.101 9.968

Igangværende anlægsarbejder 72.826 -30.866 41.959

I alt 1.617.215 -39.765 1.577.450

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIvER 6.962 -3.058 3.904

Finansielle anlægsaktiver

1 Langfristede tilgodehavender 2.956.033 109.128 3.065.161

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 16.950 -19.227 -2.277

I alt 2.972.983 89.901 3.062.884

OMSÆTNINGSAKTIvER

Varebeholdninger 346 0 346

2 Fysiske anlæg til salg 111.737 369 112.107

Tilgodehavender hos staten 56.776 -41.598 15.178

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 98.717 10.962 109.679

Værdipapirer 4.731 -251 4.479

Likvide beholdninger -159.243 40.892 -118.351

I alt 113.064 10.374 123.437

AKTIvER I ALT 4.710.224 57.451 4.767.675

1Langfristede tilgodehavender   
Omfatter bl.a. kommunens aktiebeholdninger, andelsbeviser, ejerandele m.v.  som registreres på kommunens status.
En gang årligt reguleres værdien af disse beholdninger. Frederikshavn Kommune har ingen børsnoterede aktier, som skal reguleres i 
henhold til kursværdien pr. 31.12. Kommunen har alene ikke-noterede aktier og andre kapitalandele. Disse opgøres efter den indre vær-
dis metode i henhold til seneste aflagte regnskab, som kommunen har kapitalandele i.
For at sikre, at værdierne på kommunens status er opgjort ensartet (alle optaget med værdien for samme regnskabsår) 
er det besluttet, at der ikke sker op- eller nedskrivninger i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Reguleringen på status sker således ikke løbende i den takt regnskaberne indgår, men sker i løbet af foråret, når alle regnskaber er 
indgået. At denne metode er valgt, skyldes at regnskaberne for stort set alle selskaber modtages så sent, at det ikke er muligt at foretage 
eventuelle værdireguleringer inden regnskabet for Frederikshavn Kommune lukkes.
  
2Fysiske anlæg til salg   
Omfatter grunde og bygninger til videresalg, der som hovedregel er optaget til kostpris. Enkelte grunde er dog undtagelsesvist optaget til 
mindste forventede salgspriser.
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BALANCE FOR FREDERIKShAvN KOMMUNE - REGNSKAB 2014

(beløb i 1.000 kr.)

Noter Primo 2014 Bevægelse Ultimo 2014

PASSIvER

EGENKAPITAL

Modpost for takstfinansierede aktiver -9.175 71 -9.104

Modpost for selvejende institutioners aktiver -6.890 2.831 -4.059

Modpost for skattefinansierede aktiver -1.720.196 39.552 -1.680.644

Balancekonto -653.719 -60.330 -714.048

I alt -2.389.979 -17.876 -2.407.855

ØvRIGE hENSATTE FORPLIGTIGELSER

3 Pensionsforpligtigelser -497.711 3.275 -494.435

HENSATTE FORPLIGTIGELSER -497.711 3.275 -494.435

Ældreboliglån -64.139 5.149 -58.990

Andre langfristede lån -1.058.172 -103.710 -1.161.883

Leasingforpligtigelser -65.549 1.930 -63.619

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER -1.187.860 -96.631 -1.284.491

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -5.137 -344 -5.481

PASSIVER VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, 
DEPOSITA M.V. -5.137 -344 -5.481

Kortfristet gæld til pengeinstitutter -40.097 40.097 0

Kortfristet gæld til staten -10.597 150 -10.446

Kortfristet gæld i øvrigt -294.350 6.043 -288.307

Feriepengeforpligtelser -284.493 7.834 -276.659

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER -629.537 54.125 -575.412

PASSIVER I ALT -4.710.224 -57.450 -4.767.675

Heri er indregnet (beløb i hele kr.):

3 Forpligtigelse i forbindelse med åremålsansæt-
telser -1.609.627 65.145 -1.544.482

3 Arbejdsskadeforpligtigelser -28.434.255 -15.772.745 -44.207.000

3 Tjenestemandspensioner (akturaberegnet ult. 
2012 - reguleret iht. konteringsreglerne) -467.666.929 18.982.926 -448.684.003

Kautions- og garantiforpligtigelser. Se særskilt afsnit for 
specifikation af forpligtigelser og eventualrettigheder samt 
swapaftaler i Bilag til Årsberetning 2014 side 105 og side 
84

2.418.939 312.909 2.731.848
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KAPITALFORKLARING 

(beløb i 1.000 kr.)

2014

Noter 2013 Egenkapital ultimo 2.389.979

2014 Egenkapital primo, beregnet 2.389.979

2014 Egenkapital primo, bogført 2.389.979

Årets resultat (incl. forsyningsvirksomhederne), jf. resultatopgørelsen -73.369

Automatiske posteringer på balancen:

Ændring af mellemværende med forsyningsvirksomhederne 1.399

Sociale lån, m.v. 1.399

Direkte posteringer på balancen:

HF 09.68 værdiregulering /tab/gevinst på grunde, byggemodninger 0

HF 09.58, 09.62 værdiregulering, fysiske anlægsaktiver 0

HF 09.32 værdiregulering langfristede tilgodehavender (aktier, landsbyggefond, 
tabsvurdering) 104.463

HF 09.35 Forsyningsvirksomhederne, værdireguleringer -1

HF 09.22 og 09.55, kurs-/indexregulering obl. og lån 2.511

Funktion 9.55.79 Leasingforpligtelser 1.252

HF 09.25, 09.28, afskrivninger mv. korte tilgodehavener -1.370

HF 09.50, 09.51, 09.52 værdireguleringer mv., kort gæld 3.694

Funktion 9.75.94 Ændring i opskrivningsreserve for fysiske anlæg 0

Øvrige afskrivninger og værdireguleringer -20.703 89.846

2014 Egenkapital ultimo 2.407.855

Kapitalforklaringen viser udviklingen i egenkapitalen i regnskabsåret. Egenkapitalen er forøget  med 17,9  mio. 
kr. i regnskabsåret 2014. 
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 REGNSKABSSAMMENDRAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt 
over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret. 
 
Regnskabssammendraget, som er specificeret på hovedfunktioner, er 
opdelt i: 
 

A. Driftsvirksomhed 
B. Anlægsvirksomhed 
C. Renter 
D. Finansforskydninger 
E. Afdrag på lån 
F. Finansiering 

 
Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 
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Regnskabssammendrag
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
5.190.173 -5.190.173 4.747.716 -4.747.716 603.619 -603.619

1 Drift 4.454.092 -368.981 4.406.806 -340.176 55.731 -6.648

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger 139.680 -26.762 83.989 -9.869 3.165 -456

0022 Jordforsyning 268 -2.937 0 -1.311 2 -456
0025 Faste ejendomme 54.597 -3.640 10.838 -3.181 -1.311 0
0028 Fritidsområder 14.478 -457 16.157 -324 -46
0032 Fritidsfaciliteter 28.591 -4.343 32.507 -4.034 -298
0038 Naturbeskyttelse 5.920 4.506 0 -17
0048 Vandløbsvæsen 2.602 2.776
0052 Miljøbeskyttelse m.v. 806 789 2.926
0055 Diverse udgifter og indtægter 2.668 -2.653 0 0
0058 Redningsberedskab 29.750 -12.732 16.416 -1.018 1.909

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 67.003 -65.604 70.331 -68.634
0122 Forsyningsvirksomheder 931 -931 2.513 -2.513
0138 Affaldshåndtering 66.072 -64.673 67.818 -66.120

02 Transport og infrastruktur 99.595 -36.052 54.310 -9.935 14.737
0222 Fælles funktioner 45.960 -27.921 20.104 -793 22.459
0228 Kommunale veje 31.341 33 10.438 315 -7.074
0232 Kollektiv trafik 14.299 14.295 53
0235 Havne 7.996 -8.164 9.473 -9.457 -701

03 Undervisning og kultur 663.911 -60.070 669.255 -43.943 13.690 -145
0322 Folkeskolen m.m. 534.359 -49.466 544.550 -37.439 8.334 -145
0330 Ungdomsuddannelser 19.960 -1.175 19.008 104
0332 Folkebiblioteker 25.985 -1.471 25.907 -1.366 -164
0335 Kulturel virksomhed 42.382 -5.469 41.282 -4.381 4.820

0338 Folkeoplysning og 
fritidsaktiviteterm.v. 41.226 -2.489 38.508 -757 595

04 Sundhedsområdet 299.641 -9.912 282.139 -676 -36.630 -402
0462 Sundhedsudgifter m.v. 299.641 -9.912 282.139 -676 -36.630 -402

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 
m.v 2.771.712 -131.701 2.874.008 -189.929 42.605 -2.229

0525 Dagtilbud til børn og unge 275.961 -62.971 296.561 -65.386 2.235 0

0528 Tilbud til børn og unge med særlige 
behov 157.768 -18.027 136.615 -3.932 -18.454

0532 Tilbud til ældre og handicappede 843.112 -86 970.505 -94.444 76.227 -2.229
0535 Rådgivning -2.182 -194 -3.990 0 0

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 139.420 -15.169 145.885 -6.310 25.551 0

0546 Tilbud til udlændinge 33.137 -6.717 19.433 -5.534 -13

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 339.258 -14.476 338.180 -8.904 -6.967

0557 Kontante ydelser 521.831 -4.428 532.269 -4.558 -2.425 0
0558 Revalidering 236.149 -84 233.611 -862 -47
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 223.644 -9.550 198.265 6.073

0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 
øvrige so 3.616 6.672 -39.575

06 Fællesudgifter og administration 
m.v 412.550 -38.880 372.774 -17.189 18.164 -3.416

0642 Politisk organisation 11.513 -56 10.225 801
0645 Administrativ organisation 346.053 -29.200 351.708 -16.374 6.945 -3.416

0648 Erhvervsudvikling, turisme og 
landdistrikter 15.361 -504 15.830 -90 -968

0652 Lønpuljer m.v. 39.623 -9.119 -4.989 -725 11.385
2 Statsrefusion 2 -446.004 -800 -413.010 -1.524 -2.167

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger -118

0025 Faste ejendomme -118
03 Undervisning og kultur -1.111 -1.576

0335 Kulturel virksomhed -1.111 -1.576

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 
m.v 2 -444.775 -800 -411.434 -1.524 -2.167

0522 Central refusionsordning -27.282 -18.273

0528 Tilbud til børn og unge med særlige 
behov -371 -225

0535 Rådgivning -272

Samlet resultat

Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger
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Regnskabssammendrag
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

0538 Tilbud til voksne med særlige behov -4.562 -4.541

0546 Tilbud til udlændinge -15.936 -6.925

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 2 -6.600 -7.392 78

0557 Kontante ydelser -123.215 -800 -113.741 -1.524 -105
0558 Revalidering -134.684 -125.087
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -131.853 -135.250 -2.140

3 Anlæg 139.432 -18.652 158.601 -25.660 89.802 -26.755

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger 49.767 -15.553 24.696 -25.660 44.405 -26.755

0022 Jordforsyning 6.265 -3.325 -22.860 -526 -26.755
0025 Faste ejendomme 12.195 -12.198 16.959 -2.800 -642 0
0028 Fritidsområder 2.005 565 1.786
0032 Fritidsfaciliteter 28.129 6.044 42.927
0038 Naturbeskyttelse 228 -30 1.128 66
0052 Miljøbeskyttelse m.v. 794 794
0058 Redningsberedskab 151

02 Transport og infrastruktur 43.049 -901 38.803 3.276
0228 Kommunale veje 40.627 -901 36.775 2.320
0235 Havne 2.422 2.028 956

03 Undervisning og kultur 18.207 35.351 -6.130
0322 Folkeskolen m.m. 15.191 34.552 -7.809
0335 Kulturel virksomhed 3.015 799 1.679

04 Sundhedsområdet 2.520 7.014 3.233
0462 Sundhedsudgifter m.v. 2.520 7.014 3.233

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 
m.v 13.519 -1.760 20.256 22.488

0525 Dagtilbud til børn og unge 1.301 12.213 1.154

0528 Tilbud til børn og unge med særlige 
behov 5.678 3.147 4.415

0532 Tilbud til ældre og handicappede 4.480 4.390 15.202

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 2.060 -1.760 506 1.717

06 Fællesudgifter og administration 
m.v 12.370 -439 32.481 22.531

0645 Administrativ organisation 12.370 -439 27.781 26.156

0648 Erhvervsudvikling, turisme og 
landdistrikter 4.700 -3.625

4 Renter 63.147 -9.257 26.690 -7.317 35.275

07 Renter, tilskud, udligning og skatter 
m.v. 63.147 -9.257 26.690 -7.317 35.275

0722 Renter af likvide aktiver 421 -3.074 -3.100

0728 Renter af kortfristede tilgodehavender 
i øvrigt -289 270

0732 Renter af langfristede 
tilgodehavender -794 -1.072

0735 Renter af udlæg vedrørende 
forsyningsvirksomheder -48 300 -415

0750 Renter af kortfristet gæld til 
pengeinstitutter 185 250

0751 Renter af kortfristet gæld til staten 2
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 719 20
0755 Renter af langfristet gæld 61.032 25.220 35.275
0758 Kurstab og kursgevinster 789 -5.053 900 -3.000

5 Balanceforskydninger -14.475 52.395 31.619 -3 -45.109
08 Balanceforskydninger -14.475 52.395 31.619 -3 -45.109

0822 Forskydninger i likvide aktiver 40.037 48.733 -62.324

0825 Forskydninger i tilgodehavender hos 
staten -41.598

0828 Forskydninger i kortfristede 
tilgodehavender i øvr 7.344 4.988

0832 Forskydninger i langfristede 
tilgodehavender 4.414 3.512 17.215

0835 Udlæg vedrørende forsynings- 
virksomheder -20.626 -20.626
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Regnskabssammendrag
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

0842 Forskydninger i aktiver tilhørende 
fonds, legater -1.008

0845 Forskydninger i passiver tilhørende 
fonds, legater 664

0850 Forskydninger i kortfristet gæld til 
pengeinstitut 40.097

0851 Forskydninger i kortfristet gæld til 
staten -91 -3

0852 Forskydninger i kortfristet gæld i 
øvrigt -3.038 6.736 0

6 Afdrag på lån og leasing 513.598 0 69.070 444.395
08 Balanceforskydninger 513.598 0 69.070 444.395

0855 Forskydninger i langfristet gæld 513.598 0 69.070 444.395
7 Finansiering 34.375 -4.399.673 55.729 -3.961.550 25.049 -568.050

07 Renter, tilskud, udligning og 
skatter m.v. 34.375 -3.785.857 55.729 -3.831.450 25.049 2.700

0762 Tilskud og udligning 24.749 -1.209.784 48.535 -1.256.575 26.244 2.700
0765 Refusion af købsmoms 46 107 0 -600
0768 Skatter 9.581 -2.576.073 7.087 -2.574.875 -595

08 Balanceforskydninger -613.815 -130.100 -570.750
0855 Forskydninger i langfristet gæld -613.815 -130.100 -570.750
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 REGNSKABSOVERSIGT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og 
har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i 
forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægs-
bevillinger. 
 
Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor 
såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
4.454.094 -814.985 4.406.006 -753.186 54.207 -8.815

499.479 -58.120 565.733 -26.279 -94.274 -3.551
31.071 -15.425 15.234 5.737 -6.590

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

1.418 565 853

0022 Jordforsyning 2 2
002202 Boligformål 2 2

1 Drift 2 2
2 2

0025 Faste ejendomme 813 -13 826
002510 Fælles formål 376 11 365

1 Drift 376 11 365
8 11 -3

368 368
002511 Beboelse 5 -21 26

1 Drift 5 -21 26
4 4

-21 21
1 1

002513 Andre faste ejendomme 433 -2 435
1 Drift 433 -2 435

1 1
3 3
1 1

14 14
15 -2 17

4 4
2 2
1 1
2 2
5 5
0 0
1 1
1 1

15 15
1 1
1 1
1 1
3 3
1 1
2 2
0 0
0 0
1 1
3 3
3 3
1 1
8 8
1 1
2 2
2 2
9 9
4 4
1 1
1 1
1 1
2 2

19 19
11 11
13 13
55 55
19 19
38 38
13 13
43 43
11 11
21 21

Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

Drift og vedligehold Midt Syd
Renhold Midt Syd

Drift og vedligehold Nord
Renhold Nord
Drift og vedligehold Midt Nord
Renhold Midt Nord
Drift og vedligehold Midt Øst
Renhold Midt

Hjørringvej 200
Læsøgade 11
Ousenvej 16, Sæby
Stenvej 11, Frederikshavn
Toftegårdsvej 54, Frederikshavn
Drift og serviceafdeling

Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn
Solsbækvej 271 - DCH - Profess. 
Stationspladsen 2, Sæby rutebilstation
Fyrvej 2, Skagen - det hvide fyr
Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61
Buttervej 39, familiecenter

Nordre Strandvej 22, Frederikshavn
Nordre Strandvej 66, Frederikshavn
Paketvej 2, Skagen
Rødspættevej 8-10, Skagen
Rugskellet 41-45. Strandby
Skolegade 6, Sæby Musikhus

Tomgangsudgifter bygninger

Servicearealer
Køb og Salg - Fælles
Ny Skovgårdsvej 7, Voerså

Krystalgade 1 Sæby
Caspersvej 6

Samlet resultat
Økonomiudvalget

Forsikring

Køb og Salg - Fælles

Offentlige toiletter

Kandebakkevej 16, Kandestederne
Læsøgade 3, Frederikshavn
Læsøgade 5, Frederikshavn
Læsøgade 13, Frederikshavn
Læsøgade 15, Frederikshavn
Markvej 1, Skagen - Vandtårnet

Chr. X´s Vej 39, Skagen
Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn
Hirtshalsvej 32, Ålbæk
Hjørringvej 196, Ravnshøj
Klostergyden 9, Sæby - fiskesalg
Knivholtvej 20, Frederikshavn

Er solgt - Strandgade 1, Sæby
Algade 3, Sæby
Fælles - faste ejendomme
Anlægsvej 12A, Dybvad, Skyttekælder
Boensgade 10, Frederikshavn
Brønderslevvej 263, Østervrå
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

19 19
56 56

0028 Fritidsområder 45 -45

002820 Grønne områder og 
naturpladser

45 -45

1 Drift 45 -45
45 -45

0032 Fritidsfaciliteter 220 235 -15
003231 Stadion og idrætsanlæg 220 235 -15

1 Drift 220 235 -15
27 235 -208
77 77
16 16
16 16
84 84

0038 Naturbeskyttelse 5 22 -17
003853 Skove 5 22 -17

1 Drift 5 22 -17
5 22 -17

0058 Redningsberedskab 377 275 102
005895 Redningsberedskab 377 275 102

1 Drift 377 275 102
300 23 24

4 4
8 8

13 13
253

26 26
26 26

02 Transport og infrastruktur 889 887 14
0222 Fælles funktioner 343 842 -500

022201 Fælles formål 343 736 -393
1 Drift 343 736 -393

736 -736
343 343

022205 Driftsbygninger og -pladser 106 -106
1 Drift 106 -106

106 -106
0228 Kommunale veje 518 10 508

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 518 518
1 Drift 518 518

9 9
509 509

022814 Vintertjeneste 10 -10
1 Drift 10 -10

10 -10
0232 Kollektiv trafik 4 4

023231 Busdrift 4 4
1 Drift 4 4

4 4
0235 Havne 24 35 2

023540 Havne 13 1 12
1 Drift 13 1 12

1 1
12 1 11

023541 Lystbådehavne m.v. 11 34 -10
1 Drift 11 34 -10

11 34 -10
03 Undervisning og kultur 3.538 3.523 12

0322 Folkeskolen m.m. 3.021 3.104 -83
032201 Folkeskoler 2.595 3.072 -477

1 Drift 2.595 3.072 -477
21 3.072 -3.051

215 215
38 38
79 79
75 75

Elling Skole
Gærum Skole
Jerup Skole

Kollektiv trafik

Havne diverse
Sæby Havn udligningsmoms

Skagen Lystbådehaven

Skole - fællesområde
Bangsbostrand Skole

Lager
Intern drift

Plan

Byg, Plan og Vej - TU
Værksted

Vintervedligehold

Flådestyring
Kommunalt brandvæsen
Nordjysk Brand- & Redningsskole
Frivilligenheden
Serviceafdeling
Vagtcentral

Frederikshavn Svømmehal
Bannerslundhallen
Syvstenhallen
Iscenter Nord

Driftsleder 4 toldmoms

Administration

Drift og vedligehold Syd
Renhold Syd

Driftsleder 2

Stadion og idrætsanlæg
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

174 174
114 114

45 45
141 141
220 220

15 15
150 150
113 113
146 146

93 93
4 4

498 498
231 231

8 8
185 185

24 24

6 6

032204 Pædagogisk psykologisk 
rådgivning m.v.

66 66

1 Drift 66 66
66 66

032205 Skolefritidsordninger 185 33 152
1 Drift 185 33 152

33 -33
17 17

6 6
9 9

13 13
11 11
10 10
11 11

6 6
34 34
15 15
38 38

4 4
4 4
4 4
4 4

032208 Kommunale specialskoler, jf. 
folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 158 158

1 Drift 158 158
41 41
56 56
19 19
38 38

4 4

032214 Ungdommens 
Uddannelsesvejledning

17 17

1 Drift 17 17
17 17

0332 Folkebiblioteker 156 304 -151
033250 Folkebiblioteker 156 304 -151

1 Drift 156 304 -151
156 304 -151

0335 Kulturel virksomhed 209 66 143
033560 Museer 33 33

1 Drift 33 33
33 33

033563 Musikarrangementer 38 27 10
1 Drift 38 27 10

38 27 10
033564 Andre kulturelle opgaver 138 39 99

1 Drift 138 39 99
39 -39

UU Frederikshavn

Frederikshavn Kommunes biblioteker

Museer

Frederikshavn Kommunale Musikskole

Fælleskonto

Gærum skolefritidsordning

Frydenstrandskolen svær generel 
Frydenstrandskolen strukturklasser
Nordstjerneskolen - autistgruppe
Nordstjerneskolen - kontaktklasser
Frydenstrand - strukturklasser - adm

Frydenstrandskolen skolefritidsordning
Skagen Skole SFO
Nordstjerneskolen - SFO
Elling skolefritidsordning
Strandby skolefritidsordning
Torslev skolefritidsordning

Ravnshøj Skolefritidsordning
Sæbygaardskolen - skolefritidsordning
Sæby Skole - skolefritidsordning
Stensnæsskolen - skolefritidsordning
Dybvad Skole - skolefritidsordning
SFO Ålbæk

10. klassecenter
10. klassecenter - Ledelse og 
administration

PR / SPR

SFO - fællesområde
Bangsbostrand Skolefritidsord.
Søhesten

Ålbæk skole
Skolebibliotek
Frydenstrandskolen
Skagen Skole
Skagen Skole Specialklasse
Nordstjerneskolen

Torslev Skole
Sæbygaardskolen
Sæbygaardskolen - Heldagsskolen
Sæby Skole
Stensnæsskolen
Hørby/Dybvad skole

Strandby Skole
Ravnshøj Skole
Heldagsskolen
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

16 16
51 51
47 47
16 16

8 8

0338 Folkeoplysning og 
fritidsaktiviteterm.v.

153 49 104

033876 Ungdomsskolevirksomhed 153 49 104
1 Drift 153 49 104

131 49 83
1 1
9 9
4 4
0 0
2 2
4 4

04 Sundhedsområdet 237 237
0462 Sundhedsudgifter m.v. 237 237

046282 Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

96 96

1 Drift 96 96
6 6

34 34
31 31
26 26

046285 Kommunal tandpleje 81 81
1 Drift 81 81

81 81

046288 Sundhedsfremme og 
forebyggelse

30 30

1 Drift 30 30
30 30

046289 Kommunal sundhedstjeneste 30 30

1 Drift 30 30
30 30

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

6.400 2.956 2.383

0525 Dagtilbud til børn og unge 1.478 1.572 -94
052510 Fælles formål 92 1.043 -951

1 Drift 92 1.043 -951
8 1.043 -1.036

26 26
58 58

052511 Dagpleje 316 316
1 Drift 316 316

316 316
052512 Vuggestuer 35 -35

1 Drift 35 -35
35 -35

052513 Børnehaver 52 322 -270
1 Drift 52 322 -270

14 14
271 -271

4 4
9 15 -5

13 20 -7
11 11

16 -16
052514 Integrerede daginstitutioner 811 44 767

1 Drift 811 44 767
17

3
5 5

11 11
5 5
3 3

Kernehuset Intgr.Inst.Gærum
Børnehaven Fyrrekrat
Børnehaven Mattisborgen
Børnehaven Pilekrattet
Børnehaven Trindelvej
Børnehaven Havblik

Centerchefens område
Aalbæk Børnehave
Frelsens Hærs Børnehave - Humlebien
Den Lille Børnehave
Børnehaven Bispevang
Ålbæk Børnehave

Centerchefens område
Ressourceteam
PAU-elever

Dagplejen/pladsanvisning

Centerchefens område

Voerså Børnehave

Træningscenter Frederikshavn
Træningscenter Sæby
Træningscenter Skagen

Tandplejen

Sundhedscentre

Sundhedstjenesten

Tranåsskolen
Garagen Sæby
Dybvad Ungdomsklub
Voerså Ungdomsklub
Skoletilbud - "Jyllandsgade"

Fælles Træningsafdeling

Manegen Sæby Kulturhus
Kappelborg
Maskinhallen
Stadsarkiv

Frederikshavn Kommunes 
Ravnshøj Ungdomsklub

Det Musiske Hus
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

4 4
7 7
1 1
2 2
9 9
5 5
1 1
9 9
3 3
9 9
9 9
1 1

13 13
8 8

25 25
7 7
3 3
5 5
1 1
4 4
5 5

18 18
4 4

87 87
111 111

88 44 44
132 132
105 105

91 91
17

3

052516
Klubber og andre 
socialpædagogiske 
fritidstilbud

156 127 29

1 Drift 156 127 29
32 32
37 37
16 16
10 10
37 37
18 18

7 7
0 127 -127

052517 Særlige dagtilbud og særlige 
klubber

41 41

1 Drift 41 41
22 22

8 8
11 11

052519 Tilskud til privatinstitutioner, 
privat dagpleje, private fr

9 9

1 Drift 9 9
9 9

0528 Tilbud til børn og unge med 
særlige behov

158 108 50

052821 Forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge 34 57 -23

1 Drift 34 57 -23
24 -24
25 -25

1 1
29 29

9 -9
4 4

052823 Døgninstitutioner for børn og 
unge

124 51 73

Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ

Thorshøj Børnehus

Familieafdelingen - familie
Fællesudgifter/indtægter
Familiehuset Sæby
Familiehus Fr.-havn
Familieafdelingen Handicap

Ungdomshuset Sct. Laurentii
Ålbæk Ungdomsklub
Småbørnsklubben Mælkebøtten Inst.

Solsikken
Kaj Bundvads Fritidscenter funk. 5.17
Abildgård Specialbørnehave

Dagstilbudsomr. Frh. III - administratio

Kaj Bundvad Fritidscenter
Ungdomsgården Hånbæk
Strandby Fritidscenter
Bangsboklubben
Fritidscentret Hans Åbelsvej

Frederikshavn Nord almindelig drift
Frederikshavn Vest almindelig drift
Frederikshavn Syd almindelig drift
Sæby og Opland almindelig drift
Bødkergården
Special dagtilbud

Børnehaven Violvej
Børnehuset i Hørby
Dybvad Børnehave
Børnehuset Sættravej
Børnegaarden
Fyrtårnet

Børnehuset Mælkevejen
Intg. Troldehøj/Skærum
Landbørnehaven
Børnehaven Brolæggervej
Børnehaven Stationsvej
Børnehaven Sæbygaardvej

Børnehaven Bølgen
Børnehuset Bangsbo
Børnehuset Hånbæk
Børnehuset Pilekvisten
Børnenes Hus Lærkereden
Børnehaven Øster Dahl

Børnehaven Spiloppen
Børnehaven Stjernen
Børnehaven Tangloppen
Børnehaven Mariehønen
Børnehaven Spiren
Strandby Børnehave
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

1 Drift 124 51 73
6 6

10 10
5 51 -46

10 10
73 73
21 21

0532 Tilbud til ældre og 
handicappede

4.002 899 2.042

053230 Ældreboliger -35 49 20
1 Drift -35 49 20

3 49 -36
4 20
1 1

-34 23
-4 1
-8 4
3 7

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre 
og handicappede

2.808 704 965

1 Drift 2.808 704 965
264 264

2.212 647 493
14 14
48 1
23 23

1 1
65 65

1 1
69 69

4 1
16 16

3 3
7 6
3 3

34 -34
23 -23

15
14 14
25 25

7 7
7 6
8 8

053233 Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede

1.143 129 989

1 Drift 1.143 129 989
3 3

21 21
30 21
17 17
90 90

107 104
21 21
17 17
51 51
36 36
22 129 -107
45 45
13 13
11 11
21 21

143 143
58 58
58 58

115 115
15 15
27 15

Koktvedstien
Enkeltmandsprojekt Aalbæk
Mariested

Odinsvej 25, enkeltmandsprojekt
Kronen
Stygge Krumpensvej
Senhjerneskade Center Nord
Gl. Skagensvej - Bofællesskaber
Kirkevej, Skagen

Koktvedparken 3
Koktvedparken 5
Specialtilbuddet
Hjemmevejledning
Bofællesskaber Fælles
Odinsvej

Skagen Daghjem
Bangsbo Aktivitetscenter
Dagcenter Ingeborgvej
Rådhuscentret servicearealer
Forebyggende hjemmebesøg
Koktvedparken

Fællesudgifter Sæby Ældrecenter
Servicearealer Sæby Ældrecenter
Dybvad Ældrecenter
Præstbro Ældrecenter
Fællesudgifter Rosengården
Østervrå Ældrecenter

STAB Hjemmeplejen
LeveBo Abildparken Øst
LeveBo Abildparken Vest
LeveBo Søparken Vest
Decentrale driftsudgifter/indtægter
Præstbro ældrecenter-decentrale 

Strandgården
Drachmannsvænget
Ankermedet
Lindevej
Kastaniegården
Strandby/Aalbæk (dag)

Ældreboliger Dybvad
Ældreboliger Hørby

Hjemmepleje - bestiller
Centerchefens område SOU
Drift - Caspershus
STAB Plejecentre

Bo-hjemme støtte

Ældreboliger Skagavej 136 a-z
Ældreboliger Chr. d. X vej 52-60
Ældreboliger Skovvej 13
Ældreboliger Skagavej 134 a-c
Ældreboliger Præstbro

Minibo
Granly
Gården Skagen
Skansen
Frederikshavn Døgncenter
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

13 13
15 15
43 43
36 36
38 38
45 45

8 8
13 13
11 11

053234 Plejehjem og beskyttede 
boliger

18 -18

1 Drift 18 -18
18 -18

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 82 82

1 Drift 82 82
24 24
41 41
17 17

053237 Plejevederlag og hjælp til 
sygeartikler o.lign. ved pasning 4 4

1 Drift 4 4
4 4

0538 Tilbud til voksne med særlige 
behov

196 196

053842
Botilbud for personer med 
særlige sociale problemer (pgf. 
10

11 11

1 Drift 11 11
11 11

053845
Behandling af stofmisbruger 
(servicelovens pgf. 101 og 
sundh

4 4

1 Drift 4 4
4 4

053853
Kontaktperson- og 
ledsageordninger (pgf. 45, 97-
99)

11 11

1 Drift 11 11
8 8
4 4

053859 Aktivitets- og samværstilbud 
(pgf. 104)

169 169

1 Drift 169 169
1 1

13 13
67 67
13 13
13 13
32 32

4 4
8 8
4 4

14 14

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning
er

566 377 189

056895
Løn til forsikrede ledige og 
personer under den særlige 
udda

149 377 -228

1 Drift 149 377 -228
149 377 -228

056897 Seniorjob til personer over 55 
år

143 143

1 Drift 143 143

Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn

Forsikrede ledige - ydelser

BV Nordstjernen
Aktiviteten/Røret
Gimle - Baldersvej
Dagtilbud Knivholt
Psykiatrisk Støttecenter Sæby
Psykiatrisk Støttecenter Skagen

Overordnet drift udredning rengøring mv.

Ledsagerordning/administration
Støttekontakt §99

Temateam
Koktvedparken 2 - Dagtilbud
Dagtilbud

Bangsbo Daghjem

Hjælpemidler
Personaleudgifter Hjælpemidler
Hjælpemidler - Sæby

Pl.vederlag pårørende - bestiller

Krisecenter i Frederikshavn

Mariested Vest
Mariested Syd
Mariested Nord
Substitution
Boenheden Birketoften
Ungevejledning

§85 Bostøtte Sæby
§85 Bostøtte Skagen
§85 Bostøtte Frederikshavn
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

143 143
056898 Beskæftigelsesordninger 274 274

1 Drift 274 274
274 274

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

18.588 -15.425 7.302 2.238 -6.590

0642 Politisk organisation 0 16 -16

064241 Kommunalbestyrelsesmedlem
mer

0 16 -16

1 Drift 0 16 -16
16 -16

064242 Kommissioner, råd og nævn 0 0
1 Drift 0 0

0 0
0645 Administrativ organisation 10.005 -6.590 7.285 -1.280 -6.590

064550 Administrationsbygninger 286 589 -303
1 Drift 286 589 -303

589 -589
1 1

72 72
55 55

158 158
064551 Sekretariat og forvaltninger 9.420 -6.590 6.677 -1.257 -6.590

1 Drift 9.420 -6.590 6.677 -1.257 -6.590
2

21 21
9 9

23 23
98 98

6 6
8 8

49 49
83 83

8.149 -6.590 6.677 -2.440 -6.590
8 8

12 12
83 83
11 11

6 6
88 2

2 2
23 23

6 6
19 19
24 24
17 17
11 11

8 8
6 6

30 30
9 9
4 4
4 4

24 24
8 8

15 15
87 87

256 256
38 38
13 13
17 17
68 68
15 15
17 17
47 47

064552 Fælles IT og telefoni 62 20 42
1 Drift 62 20 42

Familie Administration Myndighed
Familie Øvrig administration
Unge øvrig administration
Unge - myndighed

Serviceassistentuddannelsen
Drift og vedligehold Nord
Drift og vedligehold Midt Øst
Drift og vedligehold Syd
Park og Vej konto 6
BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin

Strategi & Arealudvikling
Kantinen Frederikshavn- 
Kantinen Sæby - udligningsmoms
Energiudgifter
Ejendom, Bygherre og Anlæg
Knivholt Hovedgård

Plan - myndighedsudøvelse
Miljø - myndighedsudøvelse
Ejendomsdata - myndighedsudøvelse
Scanning - øvrig administration
Ejendomsdata - øvrig administration
P-vagter

Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig 
Energibyen
TF - fællesomkostninger
Natur og Vandmiljø
Centerchefens område - øvrig admin
Centerchefensområde - 

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift
Økonomi
Forsikringer
Indkøbskontoret
IT Support
Social og Sundhedsmyndighed - 

Udvikling og Erhverssekretariatet
Direktionen
Ledelsessekretariat
Borgerservice
Borgerservice Kontrolenheden
Kørselskontoret

Frederikshavn Rådhus
AF - bygning Knivholtvej
Værkergrunden
Sæby Rådhus
Biblioteket Frederikshavn

Kommunalbestyrelsen

Forsikrede ledige - ydelser

Projektafdelingen - alm- drift

Ledelsessekretariat

Kulturelt Samråd
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

20 -20
62 62

064553 Jobcentre 171 171
1 Drift 171 171

26 26
6 6

15 15
40 40
38 38
47 47

064554 Naturbeskyttelse 13 13
1 Drift 13 13

13 13
064555 Miljøbeskyttelse 6 6

1 Drift 6 6
6 6

064556 Byggesagsbehandling 21 21
1 Drift 21 21

21 21

064557 Voksen-, ældre- og 
handicapområdet

26 26

1 Drift 26 26
9 9

17 17
0652 Lønpuljer m.v. 8.583 -8.835 3.534

065274 Interne forsikringspuljer 8.583 -8.835 3.534
1 Drift 8.583 -8.835 3.534

8.583 -8.835 3.534
36.663 -513 47.538 -4.240 -1.323 0

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

4.447 -461 10.338 -321 -1.709 0

0022 Jordforsyning 1
002201 Fælles formål 1

1 Drift 1
1

0025 Faste ejendomme 3.171 -461 4.243 -321 -1.709 0
002510 Fælles formål 589 128 0

1 Drift 589 128 0
589 128 0

002511 Beboelse 437 367 -321 0 0
1 Drift 437 367 -321 0 0

99 315 0
56 28 0

269 -321 0
0 4 0

13 19 0
002513 Andre faste ejendomme 2.145 -461 3.748 -1.709

1 Drift 2.145 -461 3.748 -1.709
1.776 -461 2.926 -1.709

10 32 0
49 63

15 0
36 66 0
24

40 0
0 3 0

13 37 0
2

38 49 0
67 36 0

9 18 0
31 19 0

6
50 0
57 0

1 0
45 0

Rugskellet 41-45. Strandby
Benyttes ikkeSolsbækvej 241, Sæby
Benyttes ikke Stationsvej 2, Sæby

Brønderslevvej 61, Fr.havn - Cloostårnet
Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn
Læsøgade 3, Frederikshavn
Læsøgade 13, Frederikshavn
Læsøgade 15, Frederikshavn
Nørregade 38, Hørby

Algade 3, Sæby
Fælles - faste ejendomme
Østkystvejen 312, Voerså
Anlægsvej 12A, Dybvad, Skyttekælder
Boensgade 10, Frederikshavn
Brønderslevvej 263, Østervrå

Ny Skovgårdsvej 7, Voerså
Stygge Krumpensvej 72

Energiudgifter
Krystalgade 1 Sæby
Caspersvej 6
Er solgt - Strandgade 1, Sæby

Energiudgifter

Køb og Salg - Fælles

Offentlige toiletter

Servicearealer
Servicearealer
Energiudgifter

Natur og Miljø - naturbeskyttelse

Miljø - miljøbeskyttelse

Byg, Plan og Vej - ØKU - 

Sundhed og Pleje - Myndighed
Handicap og Psykiatri - øvrig admin

Forsikringer

Styringsenhed
Læsø
Jobcenter - fælles
Ledige - fælles
Specialteam - fælles
Sygedagpenge - fælles

IT Drift
IT Fælles
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

4 49 0
28 47 0
26 18 0

148 0
27 27 0
-1
1

0028 Fritidsområder 2 552 0

002820 Grønne områder og 
naturpladser

2 552 0

1 Drift 2 552 0
453 0

99 0
1
1
1

0032 Fritidsfaciliteter 1.240 5.250 0
003231 Stadion og idrætsanlæg 1.223 5.250 0

1 Drift 1.223 5.250 0
712 949 0
151 183 0
119 1.941 0

11 200 0
230 1.977 0

003235 Andre fritidsfaciliteter 17
1 Drift 17

17
0038 Naturbeskyttelse -0 17 0

003853 Skove -0 17 0
1 Drift -0 17 0

17 0
-0

003854 Sandflugt -0
1 Drift -0

-0
0058 Redningsberedskab 33 276 0

005895 Redningsberedskab 33 276 0
1 Drift 33 276 0

32 0
1 276 0

02 Transport og infrastruktur 257 164 0
0222 Fælles funktioner 251 164 0

022205 Driftsbygninger og -pladser 251 164 0
1 Drift 251 164 0

251 164 0
0

022207 Parkering 0
1 Drift 0

0
0228 Kommunale veje -0

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 1
1 Drift 1

-0
1

022812 Belægninger m.v. -3
1 Drift -3

-3
022814 Vintertjeneste 2

1 Drift 2
2

0235 Havne 6
023541 Lystbådehavne m.v. 6

1 Drift 6
6

03 Undervisning og kultur 101 0 13.894 -58 0 0
0322 Folkeskolen m.m. -37 0 12.612 -58 0 0

032201 Folkeskoler -37 0 12.612 -58 0 0

Driftsleder Anlæg

Driftsleder Brolægning

Vintertjeneste

Skagen Lystbådehaven

Administration
Beredskab

Plan
Intern drift

Parkeringsordning

Driftsleder Parker

Bannerslundhallen
Iscenter Nord

Drift og vedligehold Midt Nord

Driftsleder 4 toldmoms
Driftsleder Natur

Driftsleder Natur

Driftsleder Parker
Driftsleder Natur
Driftsleder Gartneri

Energiudgifter
Stadion og idrætsanlæg
Frederikshavn Svømmehal

Kappelborgskolen
Læsøgade 11
Stenvej 11, Frederikshavn
Toftegårdsvej 54, Frederikshavn

Driftsleder 2
Plan

Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn
Buttervej 39, familiecenter
Hjørringvej 200
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

1 Drift -37 0 12.612 -58 0 0
-37 0 -58 0

1.064 0
706 0
209 0
434 0
686 0

1.435 0
473 0

37 0
371 0
452 0
730 0
512 0

0 477 0
624 0

0 567 0
2.416 0
1.114 0

306 0
0332 Folkebiblioteker 240 0

033250 Folkebiblioteker 240 0
1 Drift 240 0

240 0
0335 Kulturel virksomhed 138 949 0

033562 Teatre 0
1 Drift 0

0
033564 Andre kulturelle opgaver 138 949 0

1 Drift 138 949 0
27 388 0

251 0
111 310 0

0338 Folkeoplysning og 
fritidsaktiviteterm.v.

0 94 0

033876 Ungdomsskolevirksomhed 0 94 0
1 Drift 0 94 0

94 0
04 Sundhedsområdet 210 387 0

0462 Sundhedsudgifter m.v. 210 387 0

046282 Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

175 227 0

1 Drift 175 227 0
98 115 0
17 112 0
60

046285 Kommunal tandpleje 14 161 0
1 Drift 14 161 0

14 161 0

046288 Sundhedsfremme og 
forebyggelse

21

1 Drift 21
21

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

6.126 -52 13.461 -3.861 0 0

0525 Dagtilbud til børn og unge 154 3.997 -4 0 0
052511 Dagpleje 10

1 Drift 10
10

052513 Børnehaver 63 824 -4 0 0
1 Drift 63 824 -4 0 0

-4 0
0 89 0
6 508 0

19 50 0
27 40 0

Energiudgifter
Voerså Børnehave
Dagtilbudsområde Frederikshavn III
Frelsens Hærs Børnehave - Humlebien
Den Lille Børnehave

Træningscenter Frederikshavn
Træningscenter Skagen
Drift og vedligehold Nord

Tandplejen

Sundhedscentre

Drift og vedligehold Midt Øst

Frederikshavn Kommunes biblioteker

ØKD (Økonomisk decentralisering)

Det Musiske Hus
Manegen Sæby Kulturhus
Maskinhallen

Tranåsskolen

Stensnæsskolen
Hørby/Dybvad skole
Ålbæk skole
Frydenstrandskolen
Skagen Skole
Nordstjerneskolen

Ravnshøj Skole
Heldagsskolen
Volstrup Skole
Torslev Skole
Sæbygaardskolen
Sæby Skole

Bangsbostrand Skole
Hånbækskolen
Elling Skole
Gærum Skole
Jerup Skole
Strandby Skole

Energiudgifter
Skole - fællesområde
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

66 0
11 71 0

052514 Integrerede daginstitutioner 5 2.528 0
1 Drift 5 2.528 0

31 0
1 407 0

178 0
191 0
241 0
254 0

3 284 0
546 0
141 0

1 255 0

052516
Klubber og andre 
socialpædagogiske 
fritidstilbud

75 646 0

1 Drift 75 646 0
23

157 0
164 0

74 0
52 86 0

96 0
35 0
33 0

0528 Tilbud til børn og unge med 
særlige behov

113 303 0

052821 Forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge 44 26 0

1 Drift 44 26 0
44 26 0

052823 Døgninstitutioner for børn og 
unge

69 277 0

1 Drift 69 277 0
29 61 0
24 80 0

136 0
15

0532 Tilbud til ældre og 
handicappede

5.308 7.370 -3.507 0 0

053230 Ældreboliger 2.119 1.488 -1.075 0 0
1 Drift 2.119 1.488 -1.075 0 0

186 0
0 190 0

53 0
234 284 0

128 0
10 203 0

59 0
390

1.484 386 -1.075 0 0

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre 
og handicappede

2.842 5.350 -2.057 0 0

1 Drift 2.842 5.350 -2.057 0 0
769 0

198 297 0
432 0

5 0
0 1.397 0

134 1.107 0
323 98 0

131 0
104 0
782 0

60 0
Decentrale driftsudgifter/indtægter
Hørby Ældrecenter

Aalbæk - decentrale udg/indt
Kastaniegården drift
Servicearealer
Ingeborgvej Dagcentret
Decentrale driftsudgifter/indtægter
Rosengården - decentrale udg/indt

Ældreboliger Hørby
Eksternt administreret ældreboliger
Energiudgifter

Løn - Caspershus
Rådhuscenter
Strandgården - decentrale udg/indt.

Ældreboliger Skagavej 136 a-z
Ældreboliger Chr. d. X vej 52-60
Ældreboliger Skovvej 13
Ældreboliger Skagavej 134 a-c
Ældreboliger Præstbro
Ældreboliger Dybvad

Småbørnsklubben Mælkebøtten Inst.

Familiehuset Sæby

Minibo
Granly
Gården Skagen
Frederikshavn Døgncenter

Kaj Bundvad Fritidscenter
Ungdomsgården Hånbæk
Strandby Fritidscenter
Fritidscentret Hans Åbelsvej
Ungdomshuset Sct. Laurentii
Ålbæk Ungdomsklub

Firkløveren Bangsbostrand
Dagtilbudsområde Frederikshavn V
Sæby og Opland almindelig drift
Dagtilbudsområde Sæby II
Bødkergården

Drift og vedligehold Syd

Ålbæk Børnehave

Kernehuset Intgr.Inst.Gærum
Fyrtårnet
Frederikshavn Nord almindelig drift
Frederikshavn Vest almindelig drift
Frederikshavn Syd almindelig drift

Børnehaven Bispevang
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

396
-2

127
27

1.639 168 -2.057 0 0

053233 Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede

346 533 -375 0 0

1 Drift 346 533 -375 0 0
240

95 533 -375 0 0
10

1

0538 Tilbud til voksne med særlige 
behov

546 -52 1.286 -351 0 0

053842
Botilbud for personer med 
særlige sociale problemer (pgf. 
10

86 100 0

1 Drift 86 100 0
86 100 0

053850 Botilbud til længerevarende 
ophold (pgf. 108)

65 601 -351 0 0

1 Drift 65 601 -351 0 0
65 601 -351 0 0

053859 Aktivitets- og samværstilbud 
(pgf. 104)

396 -52 585 0

1 Drift 396 -52 585 0
61 0

346 128 0
101 0

69 0
114 0

11
39 -52 111 0

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning
er

6 505

056898 Beskæftigelsesordninger 6 505
1 Drift 6 505

6 505

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

25.522 9.293 386

0645 Administrativ organisation 25.517 9.293 386
064550 Administrationsbygninger 9 0

1 Drift 9 0
9

064551 Sekretariat og forvaltninger 25.508 9.293 386
1 Drift 25.508 9.293 386

5
774 4.124 -1
211

2.626 410 0
7

6.323 194
5

6.330 3.323 0
4

4.369 0
4.851 1.437 0

3
193

0648 Erhvervsudvikling, turisme og 
landdistrikter

5

064862 Turisme 5
1 Drift 5

5
431.745 -42.181 502.961 -22.039 -98.161 2.940

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

80.325 -19.011 22.340 -5.171 1.778 -456

Drift og anlæg

Renhold Midt
Drift og vedligehold Midt Syd
Drift og vedligehold Syd
Renhold Syd
Unge øvrig administration

Vestre Strandvej 10 - kommunen som 

OPP kontrakt
Drift og vedligehold Nord
Renhold Nord
Drift og vedligehold Midt Nord
Renhold Midt Nord
Drift og vedligehold Midt Øst

Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn
Energiudgifter

Projektafdelingen - alm- drift

Biblioteket Frederikshavn

TF - fællesomkostninger
Energiudgifter

Mariested

Koktvedparken 2 - Dagtilbud
Dagtilbud
BV Nordstjernen
Aktiviteten/Røret
Psykiatrisk Støttecenter Sæby

Energiudgifter

Forebyggende indsats - bestiller
Specialtilbuddet
Bofællesskaber Fælles
Mariested

Krisecenter i Frederikshavn

Fællesudgifter Sæby Ældrecenter
Fællesudgifter Rosengården
Rosengården servicearealer
Servicearealer Østervrå
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

0022 Jordforsyning 262 -2.934 -1.311 -456
002201 Fælles formål 183 -2.934 -1.311 -456

1 Drift 183 -2.934 -1.311 -456
183 -2.934 -1.311 -456

002203 Erhvervsformål 72
1 Drift 72

72
002204 Offentlige formål 2

1 Drift 2
2

002205 Ubestemte formål 5
1 Drift 5

5
0025 Faste ejendomme 50.389 -3.156 6.217 -2.642 -455

002510 Fælles formål 2.558 2.181 0
1 Drift 2.558 2.181 0

288 288
2.243 1.894 0

28
002511 Beboelse 4

1 Drift 4
4

002513 Andre faste ejendomme 45.515 -3.116 1.305 -2.642 -155
1 Drift 45.515 -3.116 1.305 -2.642 -155

83 96
1 23
6 71 1

109 -166
187 -1.465 568 -2.303

11
41 -11

2
149 -56

38
15
22

-54
13 -10

115 -1
4
3
1 0
9 -30

12 -75 -41
0 -10

-1.137 381 68
3 -139 125 -246
2
0

-14
1
3 41

1.889 -26
-0

1.843 -232
7.786 3.409
3.376 -233
5.750 -4.899
3.028
5.960 3.101
1.705 122
2.969 -2.333

-1.319 -1.157
3.396 -277
8.299 2.300

5
002515 Byfornyelse 1.610 -40 973

Drift og vedligehold Syd
Renhold Syd
Renhold fællesudgifter

Renhold Midt Nord
Drift og vedligehold Midt Øst
Renhold Midt
Drift og vedligehold Midt Syd
Renhold Midt Syd
Indtægter Midt Syd

Toftegårdsvej 54, Frederikshavn
Drift og serviceafdeling
Midlertidig placering af løn
Drift og vedligehold Nord
Renhold Nord
Drift og vedligehold Midt Nord

Knivholt Hovedgård
Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61
Læsøgade 11
Ousenvej 16, Sæby
Nordvej 4-6, Vangen, toldmoms
Stenvej 11, Frederikshavn

Læsøgade 15, Frederikshavn
Nørregade 38, Hørby
Rugskellet 41-45. Strandby
Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn
Stationspladsen 2, Sæby rutebilstation
Fyrvej 2, Skagen - det hvide fyr

Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn
Hjørringvej 196, Ravnshøj
Jyllandsgade 4-6, Frederikshavn
Klostergyden 9, Sæby - fiskesalg
Læsøgade 3, Frederikshavn
Læsøgade 13, Frederikshavn

Algade 3, Sæby
Fælles - faste ejendomme
Anlægsvej 12A, Dybvad, Skyttekælder
Boensgade 10, Frederikshavn
Brønderslevvej 263, Østervrå
Brønderslevvej 61, Fr.havn - Cloostårnet

Offentlige toiletter
Vagtcentral

Køb og Salg - Fælles

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift
Krystalgade 1 Sæby
Caspersvej 6

Køb og Salg - Fælles

Køb og Salg - Fælles

Køb og Salg - Fælles

Køb og Salg - Fælles

Udvikling og Erhverssekretariatet
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

1 Drift 1.610 -40 973
1.608 973

2 -40
002518 Driftssikring af boligbyggeri 703 1.757 -300

1 Drift 703 1.757 -300
703 1.757 -300

0028 Fritidsområder 115 -189 105 -200

002820 Grønne områder og 
naturpladser

115 -189 105 -200

1 Drift 115 -189 105 -200
115 105

0 -189 -200
0032 Fritidsfaciliteter 218 155

003231 Stadion og idrætsanlæg 219 155
1 Drift 219 155

219 155
003235 Andre fritidsfaciliteter -0

1 Drift -0
-0

0058 Redningsberedskab 29.340 -12.732 15.864 -1.018 2.233
005895 Redningsberedskab 29.340 -12.732 15.864 -1.018 2.233

1 Drift 29.340 -12.732 15.864 -1.018 2.233
617 6.516 -15
271 228
692 1.501

2
349

3.131 -394 2.299 -59
14 -811 -201

5.043 -5.459 -1.313
1.093 -1.062 -238

142 207
-489

5 -67 -2
1.157 988
5.265 4.996
3.055 -112 2.336
-138 -552 -658

-1.233 -373
42 2 -263

-2 -50
143 182
439 -193 -190

1.155 -348 -1.366
6.766 -879 1.942 806

448 -504 -152
-630 0 -392

02 Transport og infrastruktur 257 -165 0
0222 Fælles funktioner 257 -165 0

022201 Fælles formål 257 -165 0
1 Drift 257 -165 0

126
0

197 -165
-66

03 Undervisning og kultur 7.179 -5 24.855 -16.783
0322 Folkeskolen m.m. 3.490 0 22.565 -17.750

032201 Folkeskoler 3.490 7.125 -2.500
1 Drift 3.490 7.125 -2.500

3.045 6.685 -2.500
445 440

032205 Skolefritidsordninger 190
1 Drift 190

190

032206 Befordring af elever i 
grundskolen

0 0 15.250 -15.250

1 Drift 0 0 15.250 -15.250

Direktør Christian Roslev
Flådestyring
Serviceafdeling

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift
IT Projekt og Digitalisering

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

Bygninger
Værksted
Vagtcentral
Nødkald
Vagtcentral Toldmoms

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

Post & Bud
Serviceafdeling
Serviceafdeling brandmaterial - 
HMI relaterede ydelser
HMI relaterede ydelser - toldmoms
Indkøb & vedligehold

Madtransport
Frivilligenheden
Kursusaktiviteter toldmoms
Frivilligenheden toldmoms
Myndighed
Falck

Flådestyring
Beredskab
Operationel indsats
Kommunalt brandvæsen
Operationel indsats- brandvæsen 
Nordjysk Brand- & Redningsskole

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift
Kolonihaver

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

Drift og vedligehold Midt Nord

Administration
Redningsabonnement

Boligforanstaltninger
Centerchefens område - øvrig admin

Boligforanstaltninger
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

0 0 15.250 -15.250
0332 Folkebiblioteker 912 386

033250 Folkebiblioteker 912 386
1 Drift 912 386

640
272 386

0335 Kulturel virksomhed 2.777 -5 1.904 968
033564 Andre kulturelle opgaver 2.777 -5 1.904 968

1 Drift 2.777 -5 1.904 968
193 -5 172

2.283 1.393 968
1

100 115
200 224

04 Sundhedsområdet 359 7.679 -7.328
0462 Sundhedsudgifter m.v. 359 7.679 -7.328

046282 Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

0 2.131 -2.131

1 Drift 0 2.131 -2.131
2.131 -2.131

046288 Sundhedsfremme og 
forebyggelse

0 1.672 -1.672

1 Drift 0 1.672 -1.672
1.672 -1.672

046290 Andre sundhedsudgifter 359 3.876 -3.525
1 Drift 359 3.876 -3.525

0 1.873 -1.873
0 1.652 -1.652

359 351

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

9.114 -211 68.198 -87 -56.906 -5

0525 Dagtilbud til børn og unge 2.106 7.533 -3.053
052510 Fælles formål 1.586 6.441 -2.555

1 Drift 1.586 6.441 -2.555
1.586 3.886

0 2.555 -2.555
052513 Børnehaver 244 302

1 Drift 244 302
244 302

052514 Integrerede daginstitutioner 276 291
1 Drift 276 291

276 291

052517 Særlige dagtilbud og særlige 
klubber

498 -498

1 Drift 498 -498
498 -498

0528 Tilbud til børn og unge med 
særlige behov

0 232 -232

052820 Plejefamilier og opholdssteder 
mv. for børn og unge 0 77 -77

1 Drift 0 77 -77
0 77 -77

052821 Forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge 155 -155

1 Drift 155 -155
155 -155

0532 Tilbud til ældre og 
handicappede

6.996 -17 10.526 8 -1.068

053230 Ældreboliger 439 548
1 Drift 439 548

439 548

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre 
og handicappede

3.882 4.913

1 Drift 3.882 4.913
3.882 4.913

Kørselskontoret

Kørselskontoret

Boligforanstaltninger

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift
PAU-elever

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

Kørselskontoret

Nellemanns Have
Tilskud til Sæbygård

Kørselskontoret

Kørselskontoret

Borgerservice
Kørselskontoret

Kørselskontoret

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift
IT Projekt og Digitalisering

Kommunalbestyrelsen
Udvikling og Erhverssekretariatet
Ledelsessekretariat
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 2.675 -17 5.064 8 -1.068

1 Drift 2.675 -17 5.064 8 -1.068
0 1.068 -1.068

2.675 -17 3.996 8
0535 Rådgivning -2.454 -194 -3.990 103 -100

053540 Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner

-2.454 -194 -3.990 103 -100

1 Drift -2.454 -194 -3.990 103 -100
-2.454 -194 -3.990 103 -100

0538 Tilbud til voksne med særlige 
behov

2.197 0 1.741 -499

053850 Botilbud til længerevarende 
ophold (pgf. 108)

1.880 828

1 Drift 1.880 828
1.880 828

053852 Botilbud til midlertidigt ophold 
(pgf. 107)

309 397

1 Drift 309 397
309 397

053859 Aktivitets- og samværstilbud 
(pgf. 104)

9 0 515 -499

1 Drift 9 0 515 -499
0 499 -499

9 16
0546 Tilbud til udlændinge 13 -13

054660 Integrationsprogram og 
introduktionsforløb mv.

13 -13

1 Drift 13 -13
13 -13

0557 Kontante ydelser 0 0 51.254 -95 -51.254 95
055772 Sociale formål 0 1.524 -1.524

1 Drift 0 1.524 -1.524
0 1.524 -1.524

055776 Boligydelse til pensionister - 
kommunal medfinansiering

0 0 32.573 -95 -32.573 95

1 Drift 0 0 32.573 -95 -32.573 95
0 0 32.573 -95 -32.573 95

055777 Boligsikring - kommunal 
medfinansiering

0 0 17.156 -17.156

1 Drift 0 0 17.156 -17.156
0 0 17.156 -17.156

0558 Revalidering 47 -47

055881 Løntilskud m.v. til personer i 
fleksjob og personer i løntil

47 -47

1 Drift 47 -47
47 -47

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning
er

270 295 -295

056898 Beskæftigelsesordninger 270 295 -295
1 Drift 270 295 -295

270
295 -295

0572 Støtte til frivilligt socialt 
arbejde og øvrige so

0 548 -548

057299 Øvrige sociale formål 0 548 -548
1 Drift 0 548 -548

0 548 -548

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

334.510 -22.789 379.888 -16.780 -18.922 3.401

0642 Politisk organisation 11.459 -56 10.061 817
064240 Fælles formål 422 -8 985

1 Drift 422 -8 985
341 -4 685

81 -5 300

Borgerservice

Kommunalbestyrelsen
Ledelsessekretariat

Kørselskontoret

Borgerservice

Borgerservice

Forsikringer

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift
Forsikringer

Hjælpemidler - Sæby

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

Kørselskontoret
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

Forsikringer

Kørselskontoret
Hjælpemidler - Sæby
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

064241 Kommunalbestyrelsesmedlem
mer

8.633 -21 6.005 262

1 Drift 8.633 -21 6.005 262
8.633 -21 6.005 262

064242 Kommissioner, råd og nævn 736 -23 972 410
1 Drift 736 -23 972 410

35 203
71 10

4 10
113

50 10 -0
282

220
0 553

13 -9 12
106 -11 140

61 -3 34
190

064243 Valg m.v. 1.668 -4 2.098 145
1 Drift 1.668 -4 2.098 145

1.668 -4 2.098 145
0645 Administrativ organisation 276.585 -22.229 337.078 -16.374 -24.110 3.401

064550 Administrationsbygninger 625 0 491 -2.661
1 Drift 625 0 491 -2.661

271 142
354 349

-2.661
0

-0
064551 Sekretariat og forvaltninger 135.819 -11.886 186.777 -14.350 -10.591 3.401

1 Drift 135.819 -11.886 186.777 -14.350 -10.591 3.401
912 1.236

7.079 -14 7.971 -26
12 -276 -0

8.579 -4 7.699 -22
394

15
4 238

6.659 -68 7.005 -3
-0 0 21.847 -226 -21.347 226
0 -2.681 2.681
0 1.561 -2.061

17.573 -25 19.604 -68
21.344 0 22.228 133

1.328 -5 2.125 -474 -175
369 -183 -0

4
4.460 -1.371 4.692 -1.243 971
-206 -203
213 222

40 58
38 54

2.174
6 384 -153

17.438 -3 19.684 -768
2.200 2.153 -0

-37
-74

1.766 -12 3.460 -1.564 -2
209

10 -10
81

610 1.208 -210
422 -491

4.301 -3.635
30

TF - fællesomkostninger
Sekretariat Myndighed
Natur og Vandmiljø
Journal og Arkiv - Myndighed

Sundhed og Pleje - Myndighed
Handicap og Psykiatri - øvrig admin
Energibyen
ØKD (Økonomisk decentralisering)
Energibyen m/toldmoms
Direktør Christian Roslev

IT Support
IT Fælles
ØKD (Økonomisk decentralisering)
Direktørens område
Social og Sundhedsmyndighed - 
Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig 

Indkøbskontoret
Fornyelsesfonden - Innovative indkøb
Differencekonti
Fælles funktioner
Administrationsandele overf. fra Forsyn.
IT Projekt og Digitalisering

Ledelsessekretariat
Borgerservice
Borgerservice Kontrolenheden
Kørselskontoret
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift
Økonomi

Markis - Kompetence og 
Direktionen
ØKD (Økonomisk decentralisering)
Direktørens område
Økonomi og Personale
Intern udvikling

IT Projekt og Digitalisering
ØKD (Økonomisk decentralisering)
Frederikshavn Rådhus
Rådhuset Skagen

Kommunalbestyrelsen
Udvikling og Erhverssekretariatet

Hegnsyn
Huslejenævn
Beboerklagenævn
ØKD (Økonomisk decentralisering)

Kommunalbestyrelsen

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

Bevillingsnævn
Handicapråd
Integrationsråd
Ældrerådet
ØKD (Økonomisk decentralisering)
Social og Sundhedsmyndighed - 

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen
Øvrige råd og nævn
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

434 55 140
16 -30

2.388 -33 338 696
2.141 -97 2.107 -3 -36

-879 -834
200 -3.175 -4.020

0 -50 50
5.196 4.925 -1

401 223
72 75
39 51

6.994 -6 7.222 -71
4.046 -19 3.481

-86 150
1.006 1.113

-51
7.700 10.419 -4.630

223
-584 -8.610 -3.124 4.305 3.124

37 -1 323 -323
-7 -26

489 -996 -3 -984
1.591 -512 2.460 -724 -1

166 -241 -570
636 1.237 -306 -1

2.182 -38 2.927
1.565 -26 -1
-320 -9.159

6.588 7.656 6.080
-965 0
698 370 2.570
370 3.352 408

-7.778 -3.747 -3.819
2.434 2.851 3.406

474 14.714 -3.801
-19.115 -17.743 -1.188

700 33 2.477
291 186 998

-6.242 -38 -219 -5.965
2.112 10.053 923

261 0 5.339 161
-7.487 -5 -15.442 7.938
1.432 2.322 2.445

574 8.018 -3.077
-11.333 -103 -10.467 -518

1.860 1.865
422 -4 375

3.948 -2 5.064 -22
-978

250 1.063 -250
14.412 21.770 -90

4.132 3.512 -72
5.302 -5 1.122

10.687 -11 5.211
-0
62 -62

0 -3
064552 Fælles IT og telefoni 72.651 -1.868 73.506 -1.220 217

1 Drift 72.651 -1.868 73.506 -1.220 217
7.008 -14 5.494

38.424 38.210
6.182 -16 6.923 -22

18.288 21.450 -7
-0

781 -1.838 -330 -1.220
1.968 1.758 246

064553 Jobcentre 52.657 -8.420 49.301 -3.166

IT afdelingen - toldmoms
IT Social og Sundhed

UE Administration - Myndighed

IT Drift
IT Projekt og Digitalisering
IT Support
IT Fælles
IT Skole

Familie Administration Myndighed
Familie Øvrig administration
Unge øvrig administration
Unge - myndighed
Fælles administrationsudgifter
Administration vedr. Læsø

Indtægter Syd
Park og Vej konto 6
Serviceafdeling
BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin
ØKD (Økonomisk decentralisering)
BK-Administrationsafdeling - Myndighed

Indtægter Midt Øst
Drift og vedligehold Midt Syd
Renhold Midt Syd
Indtægter Midt Syd
Drift og vedligehold Syd
Renhold Syd

Indtægter Nord
Drift og vedligehold Midt Nord
Renhold Midt Nord
Indtægter Midt Nord
Drift og vedligehold Midt Øst
Renhold Midt

Knivholt Hovedgård
OPP kontrakt
Drift og serviceafdeling
Serviceassistentuddannelsen
Drift og vedligehold Nord
Renhold Nord

Grafikafdelingen - toldmoms
Kantinen Frederikshavn- toldmoms
Kantinen Frederikshavn- 
Kantinen Sæby - toldmoms
Kantinen Sæby - udligningsmoms
Ejendom, Bygherre og Anlæg

Ejendomsdata - øvrig administration
Ejendomsdata Toldmoms
Strategi & Arealudvikling
Udgifter i forbindelse med 
Indtægter/ effektiviseringskrav
Grafikafdelingen

Byg, Plan og Vej - ØKU - 
Plan - øvrig administration
Byg, Plan og Vej - ØKU - fællesudgifter
Miljø - myndighedsudøvelse
Ejendomsdata - myndighedsudøvelse
Scanning - øvrig administration

Centerchefens område - øvrig admin
Centerchefensområde - 
Gebyr for miljøtilsyn
Gebyr for byggesagsbehandling
Stadepladser
Plan - myndighedsudøvelse

Kort og Gis - Øvrig administration
Kort og Gis - toldmoms
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

1 Drift 52.657 -8.420 49.301 -3.166
721

178
2.214 1.999
7.765 11.516 -42
2.688 -3.035 -1

171
577 3.763
185

2.936 -82
5.269 -5.303 -2
3.434 3.311 -1
8.834 9.245 -3
7.896 8.939 -6

10.632 10.350 -3.832
55

0 -1
0 -0

-0
064554 Naturbeskyttelse 2.119 -24 3.356 121

1 Drift 2.119 -24 3.356 121
70 -24 142

2.049 3.214 121
064555 Miljøbeskyttelse 626 -7 1.782 -804 -0

1 Drift 626 -7 1.782 -804 -0
178 61
448 1.721 -804 -0

-7
064556 Byggesagsbehandling 4.628 -25 5.871 -0

1 Drift 4.628 -25 5.871 -0
4.628 -25 5.871 -0

064557 Voksen-, ældre- og 
handicapområdet

7.460 7.971 -6

1 Drift 7.460 7.971 -6
2.261 2.159 -3
5.199 5.813 -3

064559 Administrationsbidrag til 
UdbetalingDanmark

0 8.023 -8.023

1 Drift 0 8.023 -8.023
0 8.023 -8.023

0648 Erhvervsudvikling, turisme og 
landdistrikter

15.356 -504 15.830 -90 -968

064860 Diverse indtægter og udgifter 
efter forskellige love 13 -65 30 -90

1 Drift 13 -65 30 -90
13 -65 30 -90

064862 Turisme 7.538 -440 8.675 -968
1 Drift 7.538 -440 8.675 -968

6.650 8.559 -968
876 -440 115

12

064863 Udvikling af menneskelige 
ressourcer

-0

1 Drift -0
-0

064867 Erhvervsservice og 
iværksætteri

7.336 6.488

1 Drift 7.336 6.488
7.336 6.488

064868 Udvikling af yder- og 
landdistriktsområder

468 638

1 Drift 468 638
468 638

0652 Lønpuljer m.v. 31.110 16.920 -316 5.338
065270 Løn- og barselspuljer 660 -13.089 -316 5.812

1 Drift 660 -13.089 -316 5.812

Udvikling og Erhverssekretariatet
Vestre Strandvej 10 - kommunen som 
Vestre Strandvej 10 - kommunen som 

Direktør Christian Roslev

Udvikling og Erhverssekretariatet

Udvikling og Erhverssekretariatet

Miljø - Toldmoms

Byg, Plan og Vej - ØKU - 

Sundhed og Pleje - Myndighed
Handicap og Psykiatri - øvrig admin

Borgerservice

Hyrevognsbevillinger

UE Sygedagpenge - fælles
UE Styringsenheden

Miljø - myndighedsudøvelse
Natur og Miljø - naturbeskyttelse

Miljø - myndighedsudøvelse
Miljø - miljøbeskyttelse

Jobcenter - fælles
Ledige - fælles
Specialteam - fælles
Sygedagpenge - fælles
Flexjob og løntilskud
UE Specialteam - fælles

Tilskudsprojekter
Tilbud til udlændinge
Kontante ydelser
Revalidering
Kontante ydelser
Læsø

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift
IT Projekt og Digitalisering
Styringsenhed
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

-124
-6.000 6.000

-314
718 3.301 -316 -1.356

-10.390 5.100
-290
-344

-36
-87

-531
-1.261

-57 -57
-642

-88
499

-274
-383

065272 Tjenestemandspension 30.450 30.009 -474
1 Drift 30.450 30.009 -474

4.262 30.009 -241
701

36
401

1.255
15.948

3.124 0
4.504 -232

219 0
-0 0 0 -528 100

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

-0 0 0 -425

0058 Redningsberedskab -0 0 0 -425
005895 Redningsberedskab -0 0 0 -425

1 Drift -0 0 0 -425
-0
0 -425

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

0 -103 100

0535 Rådgivning 0 -103 100

053540 Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner

0 -103 100

1 Drift 0 -103 100
0 -103 100

0 0 0 0

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

0 0 0 0

0645 Administrativ organisation 0 0 0 0
064551 Sekretariat og forvaltninger 0 0 0 0

1 Drift 0 0 0 0
0

1.236.926 -412.431 1.225.699 -387.594 -9.912
1.226.480 -404.970 1.197.321 -385.341 -6.623

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

140 -118 210 -171

0025 Faste ejendomme 140 -118 210 -171
002511 Beboelse 140 -118 210 -171

1 Drift 140 210 -171
140 210 -171

2 Statsrefusion -118
-118

03 Undervisning og kultur 0 485
0330 Ungdomsuddannelser 0 485

033044 Produktionsskoler 0 485
1 Drift 0 485

0 485

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

1.226.340 -404.852 1.196.626 -385.170 -6.153

Kontante ydelser

Forvaltning/administration

Natur og Vandmiljø
Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcenter

Integration

Integration

Tjenestemand adm pers genforsikring
Supplementsunderstøt

Beredskab

Værksted
Vagtcentral

Hjælpemidler - Sæby

Tjenstemandspension Frh. Fors. A/S
Tjenenstemænd adm. og tek. personale
Tjenestemænd øvrige forsyning
Folkeskoleområdet
Øvrige områder
Tjenestemand Lærer genforsikring

Styringsenhed
BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin
ØKD (Økonomisk decentralisering)
Direktørens område
Familie Administration Myndighed

Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

Social og Sundhedsmyndighed - 
Sundhed og Pleje - Myndighed
Handicap og Psykiatri - øvrig admin
Centerchefensområde - 
Strategi & Arealudvikling
Park og Vej konto 6

Udvikling og Erhverssekretariatet
Direktionen
Ledelsessekretariat
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift
Fælles funktioner
IT Fælles
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

0535 Rådgivning 272 -272

053540 Rådgivning og 
rådgivningsinstitutioner

272 -272

1 Drift 272
272

2 Statsrefusion -272
-272

0538 Tilbud til voksne med særlige 
behov

771

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 
103)

771

1 Drift 771
771

0546 Tilbud til udlændinge 33.137 -22.653 19.420 -12.459

054660 Integrationsprogram og 
introduktionsforløb mv.

11.847 -12.570 9.164 -10.333

1 Drift 11.847 -6.670 9.164 -5.534
2.694 -6.670 9.164 -5.534
9.153

2 Statsrefusion -5.900 -4.799
-5.900 -4.799

054661
Kontanthjælp til udlændinge 
omfattetaf 
integrationsprogramme

20.914 -9.708 9.921 -1.956

1 Drift 20.914 -47 9.921
20.914 -47 9.921

2 Statsrefusion -9.661 -1.956
-9.661 -1.956

054665 Repatriering 376 -376 335 -170
1 Drift 376 335

376 335
2 Statsrefusion -376 -170

-376 -170

0548 Førtidspensioner og 
personlige tillæg

323.087 -14.476 320.404 -8.904 -6.811

054868
Førtidspension med 50 pct. 
kommunal medfinansiering 
tilkendt

20.308 -679 20.071 -781

1 Drift 20.308 -679 20.071 -781
20.308 -679 20.071 -781

054869
Førtidspension med 65 pct. 
kommunal medfinansiering - 
tilken

52.792 -631 56.486 -937

1 Drift 52.792 -631 56.486 -937
52.792 -631 56.486 -937

2 Statsrefusion 0
0

054870
Førtidspension med 65 pct. 
kommunal medfinansiering - 
tilken

249.987 -13.166 243.847 -7.186 -6.811

1 Drift 249.987 -13.166 243.847 -7.186 -6.811
249.987 -13.166 243.847 -7.186 -6.811

0557 Kontante ydelser 427.637 -100.307 449.623 -102.608 -4.152
055771 Sygedagpenge 137.699 -41.663 138.751 -41.609

1 Drift 137.699 -2.128 138.751 -2.200
137.699 -2.128 138.751 -2.200

2 Statsrefusion -39.535 -39.409
-39.535 -39.409

055772 Sociale formål 2.715 -1.243 3.618 -1.939
1 Drift 2.715 3.618 -260

2.715 3.618 -260
2 Statsrefusion -1.243 -1.679

-1.243 -1.679

055773 Kontant- og uddannelseshjælp 101.443 -31.024 101.751 -32.468

1 Drift 101.443 -1.394 101.751 -1.878
101.443 -1.394 101.751 -1.878

Kontante ydelser

Kontante ydelser

Førtidspensioner og pers. tillæg

Førtidspensioner og pers. tillæg

Førtidspensioner og pers. tillæg

Kontante ydelser

Kontante ydelser

Kontante ydelser

Tilbud til udlændinge

Tilbud til udlændinge

Tilbud til udlændinge

Tilbud til udlændinge

Tilbud til udlændinge

Førtidspensioner og pers. tillæg

Tilbud til udlændinge

Tilbud til udlændinge

ØKD (Økonomisk decentralisering)

Tilbud til udlændinge
Tilbud til udlændinge ejersted 4
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

2 Statsrefusion -29.629 -30.591
-29.629 -30.591

055774 Kontanthjælp vedrørende visse 
grupper af flygtninge

-2 2 557 -557

1 Drift -2 557
-2 557

2 Statsrefusion 2 -557
2 -557

055775 Aktiverede kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere 62.672 -24.371 60.544 -26.035

1 Drift 62.672 -203 60.544 -125
62.672 -203 60.544 -125

2 Statsrefusion -24.168 -25.910
-24.168 -25.910

055778 Dagpenge til forsikrede ledige 117.718 143.401 -4.152

1 Drift 117.718 143.401 -4.152
117.718 143.401 -4.152

055779
Særlig uddannelsesordning og 
midlertidig 
arbejdsmarkedsydels

5.392 -2.008 1.000

1 Drift 5.392 0 1.800
5.392 0 1.800

2 Statsrefusion -2.008 -800
-2.008 -800

0558 Revalidering 236.149 -134.768 233.565 -125.949
055880 Revalidering 33.318 -19.292 29.040 -16.702

1 Drift 33.318 -7 29.040 -208
33.318 -7 29.040 -208

2 Statsrefusion -19.285 -16.494
-19.285 -16.494

055881 Løntilskud m.v. til personer i 
fleksjob og personer i løntil

193.765 -112.579 195.184 -105.857

1 Drift 193.765 -77 195.184 -653
193.765 -77 195.184 -653

2 Statsrefusion -112.502 -105.204
-112.502 -105.204

055882 Ressourceforløb 9.066 -2.897 9.340 -3.390
1 Drift 9.066 9.340

768
8.298 9.340

2 Statsrefusion -2.897 -3.390
-2.897 -3.390

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning
er

206.059 -132.376 173.615 -135.250 4.039

056890
Driftsudgifter til den 
kommunale 
beskæftigelsesindsats

56.545 -20.268 29.501 -22.079

1 Drift 56.545 29.501
23.687
16.777 29.501

2.698
12.210

1.173
2 Statsrefusion -20.268 -22.079

-20.268 -22.079

056891 Beskæftigelsesindsats for 
forsikrede ledige

114.261 -97.832 114.747 -96.364 142

1 Drift 114.261 -3.611 114.747 142
142

161 -13
114.100 -3.598 114.747

2 Statsrefusion -94.220 -96.364
-94.220 -96.364

Tilskudsprojekter
Forsikrede ledige - ydelser

Forsikrede ledige - ydelser

Forsikrede ledige - ydelser
Revalidering
Kontante ydelser
Flexjob og løntilskud

Kontante ydelser

ØKD (Økonomisk decentralisering)

Flexjob og løntilskud

Flexjob og løntilskud

Kontante ydelser
Sociale opgaver og beskæftigelse

Sociale opgaver og beskæftigelse

Kontante ydelser

Kontante ydelser

Forsikrede ledige - ydelser

Udd.ord. ledige, har brugt dagpengeret

Udd.ord. ledige, har brugt dagpengeret

Revalidering

Revalidering

Kontante ydelser

Kontante ydelser

Kontante ydelser

Kontante ydelser
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Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

056895
Løn til forsikrede ledige og 
personer under den særlige 
udda

2.199 4.492 3.897

1 Drift 2.199 4.492 3.897
3.897

2.199 4.492
056896 Servicejob 353 -353

1 Drift 353
353

2 Statsrefusion -353
-353

056897 Seniorjob til personer over 55 
år

23.924 -10.819 24.010 -10.560

1 Drift 23.924 24.010
23.924 24.010

2 Statsrefusion -10.819 -10.560
-10.819 -10.560

056898 Beskæftigelsesordninger 8.778 -3.104 865 -6.247
1 Drift 8.778 -83 865

1.518
7.260 -83 865

471
3.165

-3.636
0

2 Statsrefusion -3.022 -6.247
-3.022 -6.247

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

-470

0652 Lønpuljer m.v. -470
065270 Løn- og barselspuljer -470

1 Drift -470
-470

10.423 -7.449 28.377 -2.253 -3.288

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

10.423 -7.449 28.377 -2.253 -3.288

0538 Tilbud til voksne med særlige 
behov

4.082 -1.709 4.903 -2.253

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 
103)

4.082 -1.709 4.903 -2.253

1 Drift 4.082 -1.709 4.903 -2.253
3.291 -32 2.614

790 -1.678 2.289 -2.253

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning
er

6.342 -5.740 23.475 -3.288

056898 Beskæftigelsesordninger 6.342 -5.740 23.475 -3.288
1 Drift 6.342 -5.740 23.475 -3.288

2.369
-9.579 -5.395 23.475 -3.288

174 -235
212 -110
422

12.744
22 -11

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

22 -11

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning
er

22 -11

056891 Beskæftigelsesindsats for 
forsikrede ledige

22 -11

1 Drift 22
22

2 Statsrefusion -11
-11

908.045 -50.693 1.043.906 -120.734 -22.560 -1.941
543.148 53.688 645.886 -19.860 1.526 -2.229Social- og Sundhedsmyndighed

Multihuset
Socialfaglig

Forsikrede ledige

Forsikrede ledige - ydelser

Forsikrede ledige - ydelser
Socialudvalget

Tilbud til voksne med særlige behov
Tilbud til voksne med særlige  m. moms

Virksomhedsservice
Projektafdelingen - alm- drift
Projektafdelingen m. moms
Projektafdelingen købsmoms

Ledige - beskæf./udfører
Specialteam - beskæf./udfører
Sygedagpenge - beskæf./udfører

Kontante ydelser

Direktørens område
Projektafdelingen

Forsikrede ledige - ydelser

Forsikrede ledige - ydelser

Forsikrede ledige - ydelser

Styringsenhed (funk. 5.98)
Kontante ydelser
Jobcenter - beskæf./udfører

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Forsikrede ledige - ydelser

Forsikrede ledige - ydelser
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00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

54 -3 154 -27

0025 Faste ejendomme 54 -3 154 -27
002511 Beboelse -3 -3 79 -27

1 Drift -3 -3 79 -27
-3 -3 79 -27

002518 Driftssikring af boligbyggeri 57 75
1 Drift 57 75

57 75
04 Sundhedsområdet 10.762 -4.200 6.602

0462 Sundhedsudgifter m.v. 10.762 -4.200 6.602

046282 Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

10.762 -4.200 6.602

1 Drift 10.762 -4.200 6.602
3.780 -4.200
6.982 6.602

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

532.331 57.891 644.364 -19.833 8.054 -2.229

0522 Central refusionsordning -13.240 -3.205

052207 Indtægter fra den centrale 
refusionsordning

-13.240 -3.205

2 Statsrefusion -13.240 -3.205
-2.953 -3.205

-10.287

0532 Tilbud til ældre og 
handicappede

531.251 71.131 639.348 -16.627 47.629 -2.229

053230 Ældreboliger 9.886 -18 8.088
1 Drift 9.886 -18 8.088

-614
9.886 -18 8.701

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre 
og handicappede

331.840 62.709 501.404 -23.024 -552

1 Drift 331.840 62.709 501.404 -23.024 -552
7.023 -7.050
9.514 -15.949 9.311 -21.247

300.686 92.829 474.272 6.544 -552
322 484

5.942 -5.829 9.509 -8.321
7.825

1.833 -1.291
434

1.383
2.020
1.727

101
246 2
218
239
107

44

053233 Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede

123.815 10.507 120.882 6.397 -6.977

1 Drift 123.815 10.507 120.882 6.397 -6.977
25.729 19.572 33.766
13.679 13.658

3.606 -8.083 2.000 -7.481
56.984 52.105 220
23.817 -981 33.011 -6.977

053234 Plejehjem og beskyttede 
boliger

4.873 5.303

1 Drift 4.873 5.303
4.873 5.303

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 57.902 -2.068 55.159 -2.229

1 Drift 57.902 -2.068 55.159 -2.229

H&P og socialt udsatte i eget hjem

Køb og salg af pladser, ældre

Koralbanke 1 = 281264
Sønder Strand 19 = BPA 080751

Hjemmepleje - bestiller
Forebyggende indsats - bestiller
§ 95, 96 og refusioner
Fælles udgifter/indtægter

Jacob Sewerinsvej 3 = BPA 280968
Skarpæsvej 131A, Skagen = BPA 
Digetsvej 55, Strandby = BPA 270883
§ 95, 96 og refusioner
L.P. Houmøllers Vej 32 = BPA 220563
Letholtvej 18 = BPA 190156

Projekt UTH
Madservice
Odinsvej 91 = BPA 150866
Midtpunkt 56 = BPA 270980
Vrangbækvej 23 = BPA 260161
Hirsevej 5 = BPA 160454

Køb og salg af pladser, egne

Direktørens område
Ældreboliger, bestiller

Direktørens område
Køb og salg af pladser, ældre
Hjemmepleje - bestiller

Pensionistboliger bestiller

Pensionistboliger bestiller

Direktørens område
Rehabilitering -længst muligt i eget liv

§ 95, 96 og refusioner
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

48.638 -2.068 45.670 -2.229
9.264 9.488

053237 Plejevederlag og hjælp til 
sygeartikler o.lign. ved pasning 2.934 3.671

1 Drift 2.934 3.671
2.934 3.671

0538 Tilbud til voksne med særlige 
behov

0 2.248

053850 Botilbud til længerevarende 
ophold (pgf. 108)

0 2.248

1 Drift 0 2.248
0 2.248

0572 Støtte til frivilligt socialt 
arbejde og øvrige so

1.081 2.768 -39.575

057299 Øvrige sociale formål 1.081 2.768 -39.575
1 Drift 1.081 2.768 -39.575

906 -850
1.081 1.863 -38.725

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

-5.234 -6.528

0645 Administrativ organisation -2.100
064551 Sekretariat og forvaltninger -2.100

1 Drift -2.100
-2.100

0652 Lønpuljer m.v. -3.134 -6.528
065270 Løn- og barselspuljer -3.134 -6.528

1 Drift -3.134 -6.528
-3.134 -6.528

72.337 -39.600 83.449 -46.784 -3.808

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

72.337 -39.600 83.449 -46.784 -3.808

0532 Tilbud til ældre og 
handicappede

72.337 -39.600 83.449 -46.784 -3.808

053230 Ældreboliger 1.823 -5.788 2.200 -7.561
1 Drift 1.823 -5.788 2.200 -7.561

0
0
0

1.823 -5.788 2.200 -7.561

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre 
og handicappede

68.396 -29.201 85.690 -34.004 301

1 Drift 68.396 -29.201 85.690 -34.004 301
645

14.138 -124 14.434 224 27
1.840 6.860

17.468 -1.060 12.999
26.125 2.099 -2.863

-25.595 -2.357 1.013
1.099

925 1.521
-198.052 -20 11.147 -5.472 0

16.975 -1.632 3.224 -3.228
3.544 -343 356 -340

752
15.538 -1.108 1.326 -1.239

-130
12.827 -1.294 1.214 -1.106

8.885 -853 976 -936
391

13.884 -1.255 2.094 -1.163
1.531
8.455 -92

982
5.519 -4 -197

240 -50

Længst Muligt I Eget Liv  -  Nord
Ravnshøj/Fladstrand (dag)
Specialteam Fladstrand

Lindevej
Sygepleje Ankermedet
Sygepleje Lindevej
Kastaniegården
Sygepleje Kastaniegården
Fladstrand By (dag)

Strandgården
Aalbæk Plejecenter
Sygepleje Strandgården/Aalbæk
Drachmannsvænget
Sygepleje Drachmann
Ankermedet

Social - og sundhedsuddannelsen
Løn - Caspershus
Drift - Caspershus
Mad/Rengøring Caspershus
Kastaniegården drift
STAB Plejecentre

Ældreboliger Præstbro
Ældreboliger Dybvad
Eksternt administreret ældreboliger

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Centerchefens område SOU
Centerchefen Projekter

Direktørens område
Social og Sundhedsmyndighed - 

Direktørens område

Direktørens område
Sundhed og Ældre

Ældreboliger Skagavej 134 a-c

Hjælpemidler
Personaleudgifter Hjælpemidler

Pl.vederlag pårørende - bestiller

Fælles udgifter/indtægter
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

9.739 -4
410 185

12.150 -437 -284
5.182 -0 -150
2.707

897
0 29 -29

7.892 -42 -35
0 78 -78

-41
-266 131

-7
-128.812 -2 7.470 -3.624 148

11.881 -1.273 1.305 -1.276
10.192 -1.281 1.311 -1.276
10.836 -1.214 1.313 -1.276
11.954 -1.252 1.308 -1.276

-206
10.636 -1.248 1.307 -1.276

2.643 21
468 2.020

5.968
85 120

6.926
1.626

97 115
4.484 -2
4.605 -1

46 58
10.920

5.470
130 171

6.922
2.317
6.719 -4 6
2.293 3

819 1
121

0 84 -84
0 2 -2

301 36
457

-15
4.555 -3.897

344
750

0 6.012 -659 405
1.282 -264 1.269 -1.495

10.308 -2.003
12.920 -1 738

1.186 760

3.286 -3.000
6.397 -60 -127 -789
1.983 -115
6.392 -5 -661

444 -0 479
382

2.479 -2.785 3.154 -3.821
6.993 -896

-1
5.386

12.994 -829
1.333 -9 1.357

-72 29
6.388 -37 -629
6.754 -54 -491

Sygepleje Rosengården
Fællesudgifter Sæby By
Styggekrumpengruppen
Algade

Servicearealer Dybvad
Fællesudgifter Rosengården
Rosengården pleje
Rosengården fællespersonale
Rosengården servicearealer
Afd. Rosengården 1. sal

Servicearealer Sæby Ældrecenter
Køkken Sæby
Dybvad Ældrecenter
Præstbro Ældrecenter
Dybvadgruppen
Sygepleje Dybvad/Præstbro

Længst Muligt I Eget  Liv -  Syd
STAB
Fællesudgifter Sæby Ældrecenter
Sæby Ældrecenter Vest
Sæby Ældrecenter Øst
Sygepleje Sæby ÆC

Tværteam sygepleje
Bangsbo servicearealer
Ingeborgvej servicearealer
Dag - Dybvad
Centralkøkkenet
Centralkøkkenet - Administration

Cityteam (aften)
Tværteam Midt (nat)
Specialteam Midt
Borger eget hjem §85
Tværteam midt ledelse og adm
Frederikshavn Sygepleje

Bangsbo (aften)
Fællesudg. Ingeborg/Ingeborgvej
Ingeborggruppen (dag)
Ingeborgvej (aften)
Fællesudg. Citygruppen/Cityteam
Citygruppen (dag)

Specialteam (respirator)
Fællesudgifter Møllegr./Bangsbogr.
Møllegruppen (dag)
Bangsbogruppen (aften)
Fællesudg. Landsby/Bangsbo
Bangsbo Landsby (dag)

LeveBo Abildparken Vest
LeveBo Søparken Vest
Leve Bo Søparken 1
LeveBo Søparken Øst
Sygepleje LeveBo Frederikshavn
Længst muligt i eget liv - Midt

Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer
Demenskoordinatorer
Fælles driftsudgifter m.v.
STAB Hjemmeplejen
LeveBo Bangsbo
LeveBo Abildparken Øst

C.S. Møllersgruppen (aften)
Springerteam Nord
Tværteam Nord (nat)
Skagen Sygepleje
Strandby/Aalbæk (dag)
Fladstrand Sygepleje

Ravnshøj/Fladstrand/Strandby (aften)
Fællesudgifter C.S. Møllersvej
C.S. Møllersvej (dag)
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

3 709 -709
9.893 -26 1.673 -1.112
5.930 -8 -742

426 -5 479
521

2.245 -2.237
983

053233 Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede

937 -4.525 -10.141 -4.052 1.053

1 Drift 937 -4.525 -10.141 -4.052 1.053
1.060

15 444
-7

472 507
-879 -51 -2.705 -196

-1.479 -125 -4.691 -124
-122 33

-64 -49
-244 -205
145 -168

50 -60
-141
-376 -208 -789 -180
484 4
839 -620 378 -969

-158 5
545 -688

-1.154 -58 -1.678 -107
486 4

1.018 -282 515 -721
-180 5
388 -572
602 -1
589 -434 -192 -1.663
455 -786
155 -262 -56

71
-457 -170 -938 -60

-78 -25 -371 -31
21 10

-66 -14 -372

053234 Plejehjem og beskyttede 
boliger

513 -86 538 -1.167

1 Drift 513 -86 538 -1.167
157 -1.167

513 -86 381

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 669 5.162 -5.162

1 Drift 669 5.162 -5.162
-10

995 -995
995 -995

470
0 2.165 -2.165

80
48
18

1.006 -1.006
62

190.218 -55.773 222.058 -52.194 -23.334 288

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

190.218 -55.773 222.058 -52.194 -23.334 288

0522 Central refusionsordning -9.583 -13.425

052207 Indtægter fra den centrale 
refusionsordning

-9.583 -13.425

Socialafdelingen

Frederikshavn Sygepleje
Sygepleje Sæby ÆC
Sygepleje Dybvad/Præstbro
Sygepleje Rosengården
Sæby Sygepleje
Sygepleje Østervrå Ældrecenter

Løn - Caspershus
Ejendom - Caspershus

Sygepleje Drachmann
Skagen Sygepleje
Fladstrand Sygepleje
Sygepleje LeveBo Frederikshavn

Rådhuscenter aktivitet
Rådhuscentret servicearealer
Sæby Aktivitetscenter
Dybvad Aktivitetscenter
Rosengården fællespersonale
Østervrå Aktivitetscenter

Ingeborgvej Café - Udligningsmoms
Daghjem Lyspunkt
Ingeborgvej Café - Toldmoms
Rådhuscentret Ledelse
Rådhuscentret Café - Udligningsmoms
Rådhuscentret Café - Toldmoms

Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse
Bangsbo Café - Udligningsmoms
Bangsbo Daghjem
Bangsbo Café - Toldmoms
Dagcenter Ingeborgvej
Dagcenter Ingeborgvej Ledelse

Fristedet Daghjem
Skagen Daghjem
Skagen Akt. center Toldmoms
Strandgården Akt.center - Toldmoms
Daghjemmet Rosengården
Bangsbo Aktivitetscenter

Pensionistforeninger og ældreklubber
Rådhuscenter
Akt. center Nord ledelse
Strandgården Akt.center - 
Skagen Akt. center Udligningsmoms
Gavlhuset Daghjem

Østervrågruppen
Sygepleje Østervrå Ældrecenter
Servicearealer Østervrå
Køkken Østervrå
Længst muligt i eget liv, Træning

ØKD (Økonomisk decentralisering)

Sæby Sygepleje
Østervrå Ældrecenter
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

2 Statsrefusion -9.583 -13.425
-9.583 -13.425

0532 Tilbud til ældre og 
handicappede

69.437 -25.279 74.234 -24.715 -20.892

053233 Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede

69.437 -25.279 74.234 -24.715 -21.882

1 Drift 69.437 -25.279 74.234 -24.715 -21.882
46.228 -25.272 57.478 -24.715 -21.882

4.717 -7 2.100
18.491 14.655

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 990

1 Drift 990
990

0538 Tilbud til voksne med særlige 
behov

102.796 -13.409 127.992 -5.634 -1.866

053842
Botilbud for personer med 
særlige sociale problemer (pgf. 
10

8.155 -4.078 6.407 -3.233

1 Drift 8.155 6.407
6.267 4.330
1.889 2.077

2 Statsrefusion -4.078 -3.233
-4.078 -3.233

053844
Alkoholbehandling og 
behandlingshjemfor 
alkoholskadede (sund

560 890 -547

1 Drift 560 890 -547
15 890 -547

545

053845
Behandling af stofmisbruger 
(servicelovens pgf. 101 og 
sundh

4.038 -160 5.937 -1.375

1 Drift 4.038 -160 5.937 -1.375
2.371 -155 5.444 -1.375
1.668 -5 492

053850 Botilbud til længerevarende 
ophold (pgf. 108)

24.657 -5.822 25.826

1 Drift 24.657 -5.822 25.826
24.231 -5.822 25.464

426 362

053852 Botilbud til midlertidigt ophold 
(pgf. 107)

21.358 -798 45.526

1 Drift 21.358 -798 45.526
5.945 -70 26.000

15.413 -728 19.526

053853
Kontaktperson- og 
ledsageordninger (pgf. 45, 97-
99)

3.243 -106 3.221 -55

1 Drift 3.243 -106 3.221 -55
361 361

2.882 -106 2.860 -55

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 
103)

1.757 1.902

1 Drift 1.757 1.902
657 1.548

1.100 354

053859 Aktivitets- og samværstilbud 
(pgf. 104)

39.028 -2.445 38.284 -2.401 110

1 Drift 39.028 -2.445 38.284 -2.401 110
9.972 -2.445 11.696 -2.401
2.685 1.265

26.371 0 25.322 110

0548 Førtidspensioner og 
personlige tillæg

16.173 -6.600 17.776 -7.392 -156 78

Ledsagerordning/administration

Køb og salg af pladser, egne
Køb og salg af pl., ejersted 4

Køb og salg af pladser, egne
Køb og salg af pl., ejersted 4
Fælles udgifter/indtægter

Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4

Køb og salg af pladser, egne
Køb og salg af pl., ejersted 4

Køb og salg af pladser, egne
Køb og salg af pl., ejersted 4

Fælles udgifter/indtægter

Socialt Udsatte, ejersted 1
Socialt Udsatte, ejersted 4

Socialt Udsatte, ejersted 1

Alkohol- og stofmisbrug, ejersted 1
Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4

Alkohol- og stofmisbrug, ejersted 1

Køb og salg af pladser, egne

Køb og salg af pladser, egne
Køb og salg af pl., ejersted 4
Fælles udgifter/indtægter

ØKD (Økonomisk decentralisering)
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

054867 Personlige tillæg m.v. 16.173 -6.600 17.776 -7.392 -156 78
1 Drift 16.170 17.776 -156

16.170 17.776 -156
2 Statsrefusion 2 -6.600 -7.392 78

2 -6.600 -7.392 78
0557 Kontante ydelser 1.812 -902 2.057 -1.028 -420 210

055772 Sociale formål 1.812 -902 2.057 -1.028 -420 210
1 Drift 1.812 8 2.057 -420

1.812 8 2.057 -420
2 Statsrefusion -910 -1.028 210

-910 -1.028 210
97.105 -8.931 90.780 -1.895 3.056

04 Sundhedsområdet 1.661 -1.311 0 0
0462 Sundhedsudgifter m.v. 1.661 -1.311 0 0

046282 Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

1.661 -1.311

1 Drift 1.661 -1.311
1.661 -1.311

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

95.444 -7.619 90.780 -1.895 3.056

0532 Tilbud til ældre og 
handicappede

93.227 -6.242 85.716 -590 -15

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre 
og handicappede

-3 -0

1 Drift -3 -0
-3 -0

053233 Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede

93.126 -6.241 85.716 -590 -15

1 Drift 93.126 -6.241 85.716 -590 -15
16.143 -261 14.723

1.256 1.113
3.176 3.600
3.700 -1.226 3.406 -973

43
2.447 -388 3.540 136 -11
9.169 -418 9.245

866
1.768 -120 1.397
3.152 -149 3.004

-0
1.717 1.936
1.859 1.932

519 -703
10.567 -573 7.520
10.841 -469 12.567 -4

-371 -724
559 -131
137

15
1.485 -1.057 137 247

520
-22

1.615
1.341 1.261
7.503 7.915
7.703 -7 7.102
4.143 -15 5.067
1.281 252

-6

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 104

1 Drift 104
39
28
23

§85 Socialt udsatte, visiteret

Specialtilbuddet
Bofællesskaber Fælles
Senhjerneskade Center Nord

§85 Bostøtte Frederikshavn
Mariested administration
Mariested Vest
Mariested Syd
Mariested Nord
Substitution

Enkeltmandsprojekt Aalbæk
Senhjerneskade Center Nord 
Koktvedstien administration
Mariested
§85 Bostøtte Sæby
§85 Bostøtte Skagen

Specialtilbuddet administration
Bofællesskaber - Ledelse og administrati
Senhjerneskade Center Nord
Gl. Skagensvej - Bofællesskaber
Kirkevej, Skagen
Koktvedstien

Bofællesskaber Fælles
Odinsvej
Odinsvej 25, enkeltmandsprojekt
Kronen
Stygge Krumpensvej
Birketoften

Bofællesskaber Fælles

Koktvedparken
Koktvedparken 3
Koktvedparken 5
Specialtilbuddet
Hjemmevejledning

Personlige tillæg

Personlige tillæg

Kontanthjælp  5030

Kontanthjælp  5030
Handicap og psykiatri

SCN projekter
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

15

0538 Tilbud til voksne med særlige 
behov

2.217 -1.378 5.065 -1.305 3.071

053845
Behandling af stofmisbruger 
(servicelovens pgf. 101 og 
sundh

2.102 3.659 599

1 Drift 2.102 3.659 599
599

1.365 2.872
736 787

053850 Botilbud til længerevarende 
ophold (pgf. 108)

-456 2.269

1 Drift -456 2.269
2.269

-456

053852 Botilbud til midlertidigt ophold 
(pgf. 107)

9 -1 -1.305

1 Drift 9 -1 -1.305
0 -1 -1.305
9

053853
Kontaktperson- og 
ledsageordninger (pgf. 45, 97-
99)

476

1 Drift 476
23

453

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 
103)

73 -126 895

1 Drift 73 -126 895
895

73 -126

053859 Aktivitets- og samværstilbud 
(pgf. 104)

14 -1.250 511 203

1 Drift 14 -1.250 511 203
203

64 -24
-11.897

2.439 -55
2.072 -88
7.228 -585
-479

31
2

551
598 -123 253

33
-456 -23

23 -49
-519 -305

59
15

250 258
978 1.732

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

978 1.732

0572 Støtte til frivilligt socialt 
arbejde og øvrige so

978 1.732

057299 Øvrige sociale formål 978 1.732
1 Drift 978 1.732

-34
978 1.766

4.260 -77 0 0

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

4.260 -77 0 0

0532 Tilbud til ældre og 
handicappede

4.260 -77 0 0

Afdelingschefens område
Ældre

Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn
Psykiatriske Støttecentre - fælles admin
Overordnet drift udredning rengøring mv.
Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-Ledel/ad

Økonomi og Planlægning

ØKD (Økonomisk decentralisering)

Koktvedstien
Dagtilbud Knivholt
Psykiatri Projekter
Psykiatriske Støttecentre - Fælles
Psykiatrisk Støttecenter Sæby
Psykiatrisk Støttecenter Skagen

Dagtilbud
BV Nordstjernen
Aktiviteten/Røret
Gimle - Baldersvej
Dagtilbud administration
Senhjerneskade Center Nord

Støttekontakt §99
§99 Socialt udsatte, uvisiteret

Afdelingschefens område
Skagen & Gimle Baldersvej - Toldmoms

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Koktvedparken 2 - Dagtilbud

Overordnet drift udredning rengøring mv.
Substitution

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Afdelingschefens område

Bofællesskaber Fælles
Enkeltmandsprojekt Aalbæk

Koktvedstien

ØKD (Økonomisk decentralisering)

39



DRIFT 
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Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre 
og handicappede

4.260 -77 0 0

1 Drift 4.260 -77 0 0
2.387 -77
1.873

325.633 -4.403 297.896 -2.327 31.800 -402
263.064 -2.550 261.364 -2.229 -774

04 Sundhedsområdet 225.540 -2.550 207.348 -40.046
0462 Sundhedsudgifter m.v. 225.540 -2.550 207.348 -40.046

046281
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering 
afsundhedsvæsenet

208.919 194.023 -48.976

1 Drift 208.919 194.023 -48.976
4.162

-0 -53.170
208.919 194.024 31

046282 Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

4.282 -2.550 1.986 1.944

1 Drift 4.282 -2.550 1.986 1.944
1.944

2.306 -2.550
1.976 1.986

046284 Vederlagsfri behandling hos 
fysio- terapeut

9.626 10.425

1 Drift 9.626 10.425
9.103 10.425

523

046288 Sundhedsfremme og 
forebyggelse

-3.571 7.377

1 Drift -3.571 7.377
4 7.421

-3.575 -44
046290 Andre sundhedsudgifter 2.713 4.484 -390

1 Drift 2.713 4.484 -390
-390

2.713 4.484

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

37.524 55.399 -2.229 39.667

0532 Tilbud til ældre og 
handicappede

37.524 55.399 -2.229 39.667

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre 
og handicappede

37.524 39.277

1 Drift 37.524 39.277
37.524 39.277

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring -0 55.399 -2.229 390

1 Drift -0 55.399 -2.229 390
390

-0 45.779 -2.229
9.619 0

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

-1.382 -395

0645 Administrativ organisation -426 122
064551 Sekretariat og forvaltninger -426 122

1 Drift -426 122
-426 122

0652 Lønpuljer m.v. -956 -518
065270 Løn- og barselspuljer -956 -518

1 Drift -956 -518
-956 -518

36.624 -1.303 36.532 -98 5.750
04 Sundhedsområdet 28.059 -1.301 31.065 -98 238

0462 Sundhedsudgifter m.v. 28.059 -1.301 31.065 -98 238

046282 Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

17.855 -1.289 18.520 -237 -124

Sundhed og Ældre

Hjemmepleje - bestiller

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Hjælpemidler
Personaleudgifter Hjælpemidler

Direktørens område

Direktørens område

Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1
Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 4

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Direktørens område

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Andre sundhedsudgifter

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Social og Sundhedsmyndighed - 
Medfinansiering af sundhedsvæsne

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Direktørens område
Kom. genoptræning og vedl.træning

LeveBo Abildparken Tværgående
LeveBo Søparken Tværgående

Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsmyndighed
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

1 Drift 17.855 -1.289 18.520 -237 -124
4.018 -1.279 4.391 -104
1.331 1.632
4.651 -10 5.723 -124
4.396 3.331
3.460 3.444 -132

046288 Sundhedsfremme og 
forebyggelse

10.204 -12 12.545 138 362

1 Drift 10.204 -12 12.545 138 362
1.000

2 239 -137
197 -12 237 138

9.151 10.777 499
292

854

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

8.565 -2 5.468 5.512

0532 Tilbud til ældre og 
handicappede

7.126 -2 3.844 5.512

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre 
og handicappede

-156 -0 350

1 Drift -156 -0 350
4.941 29

-36.598 -552
9.882 -0 78

0 0
10.769 84

1.347 2
9.502 709

053233 Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede

3.088 3.844

1 Drift 3.088 3.844
561 564

2.527 3.280

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 4.194 -2 5.162

1 Drift 4.194 -2 5.162
975 995
877 995

1.167 -2 2.165
1.175 1.006

0572 Støtte til frivilligt socialt 
arbejde og øvrige so

1.439 1.623

057299 Øvrige sociale formål 1.439 1.623
1 Drift 1.439 1.623

1.439 1.623
25.945 -549 26.824 -402

04 Sundhedsområdet 25.945 -549 26.824 -402
0462 Sundhedsudgifter m.v. 25.945 -549 26.824 -402

046285 Kommunal tandpleje 17.863 -367 18.365 -402
1 Drift 17.863 -367 18.365 -402

15.437 -132 15.655 -101
652 836

1.774 -235 1.874 -301

046289 Kommunal sundhedstjeneste 8.082 -183 8.459

1 Drift 8.082 -183 8.459
7.768 -158 8.122

74 109
240 -25 228

1.060.306 -167.600 1.023.367 -125.087 3.016 -2.600
620.927 -80.157 466.429 -37.676 35.461 -2.600

03 Undervisning og kultur 505.971 -48.781 464.385 -36.500 6.586 -145
0322 Folkeskolen m.m. 485.080 -47.606 464.385 -36.500 6.304 -145

Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.

Sundhedstjenesten
Babycafe
Sorggruppe - Glad og lettet ballonen

Børne- og Ungdomsudvalget
Center for Skole

Sæby Sygepleje

 Centerchefens område SUU
Frivilligt socialt arbejde §18

Familie

Tandplejen
Tandpleje - private klinikker

Sæby Sygepleje

Diverse projekter sundhedsfremme
Forebyggende hjemmebesøg

Skagen Sygepleje
Fladstrand Sygepleje
Frederikshavn Sygepleje

Skagen Sygepleje
Hjemmesygepleje
Fladstrand Sygepleje
Demenskoordinatorer
Frederikshavn Sygepleje
Tværteam sygepleje

Centerchefens område SOU
 Centerchefens område SUU
Diverse projekter sundhedsfremme
Sundhedscentre
Sundhedscenter Skagen
Sundhed og sygepleje ledelse & 

Fælles Træningsafdeling
Caspershus
Træningscenter Frederikshavn
Træningscenter Sæby
Træningscenter Skagen
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Beløb i 1.000 kr.
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Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

032201 Folkeskoler 343.502 -16.749 332.006 -6.040 861
1 Drift 343.502 -16.749 332.006 -6.040 861

-854

21.457 -10.934 37.802 -6.036 1.882
26.384 -500 24.149

0
4.447 -16 4.148 -8
7.769 -9 7.537 -18
8.121 -62 7.180

16.243 -222 15.347 -29
12.517 -604 11.563
10.644 -24 9.966 -4
16.565 -141 15.681
23.888 -119 22.555

3.146 3.101
18.007 -362 16.504 -24

9.527 -3 9.547
12.773 -37 12.600 -21
10.775 -319 10.026

1.402 1.439
1.967 2.010

30.672 -1.303 27.350 -77
28.045 -633 25.137

1.258 1.214
51.810 -1.249 43.869 11

265
2.312 2.377
2.153 2.021

559 561
807 793
421 753

1.518 1.474
1.535 1.457

978 649
1.151 1.284
2.198 1.982
1.360 1.379
1.292 815
1.455 1.498
3.311 3.150
2.089 2.300

750 789
107 -170

1.826 -41

032202 Fællesudgifter for kommunens 
samlede skolevæsen -1.643

1 Drift -1.643
-1.643

032203 Syge- og hjemmeundervisning 736 0 321 186

1 Drift 736 0 321 186
186

736 0 321
032205 Skolefritidsordninger 52.624 -27.902 56.302 -28.459 1.042 -145

1 Drift 52.624 -27.902 56.302 -28.459 1.042 -145
1.006

15.160 -987 15.066 -300 -177
3.243 -14 3.684

784 872
1.543 1.759
1.976 3.062
1.967 -42 2.056

968 1.161
1.996 1.512

956 983
Dybvad Skole - skolefritidsordning
SFO Ålbæk

Bangsbostrand Skolefritidsord.
Søhesten
Ravnshøj Skolefritidsordning
Sæbygaardskolen - skolefritidsordning
Sæby Skole - skolefritidsordning
Stensnæsskolen - skolefritidsordning

SSP-konsulent

Direktørens område

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Syge- og hjemmeundervisning

ØKD (Økonomisk decentralisering)
SFO - fællesområde

Stensnæsskolen - administration
Hørby/Dybvad Skole - administration
Nordstjerneskolen - administration
Skagen Skole - administration
Ålbæk Skole - administration
Nordstjerneskolen - toldmoms

Strandby Skole - administration
Ravnshøj Skole - administration
Heldagsskolen - administration
Torslev Skole - administration
Sæbygaardskolen - administration
Sæby Skole - administration

Nordstjerneskolen - MSU
Frydenstrandskolen - administration
Bangsbostrand Skole - administration
Elling Skole - administration
Gærum Skole - administration
Jerup Skole - administration

Konsulenttjeneste
Skolebibliotek
Frydenstrandskolen
Skagen Skole
Skagen Skole Specialklasse
Nordstjerneskolen

Sæbygaardskolen
Sæbygaardskolen - Heldagsskolen
Sæby Skole
Stensnæsskolen
Hørby/Dybvad skole
Ålbæk skole

Gærum Skole
Jerup Skole
Strandby Skole
Ravnshøj Skole
Heldagsskolen
Torslev Skole

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Ansættelsesvurdering
Skole - fællesområde
Bangsbostrand Skole
Ørnevejens Skole
Elling Skole
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Beløb i 1.000 kr.
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Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

-3.389 -3.575
-1.272 -1.458

-394 -708
-963 -1.030

-2.337 -2.987
-2.019 -2.084

-901 -1.079
-1.578 -1.281

6.232 7.595
3.167 3.692 285

-4.002 -4.450
7.667 0 9.562

-2.108 -2.534 -145
-5.974 -6.973

547 533
507 495
425 427
443 477
513 469
460 447
109 426 -72
375 456
553 533
611 599
454 436

-354
409

-663
906

-650
385

-255
195

73

032206 Befordring af elever i 
grundskolen

-1.781 0 -1.800

1 Drift -1.781 0 -1.800
-1.800

-1.781 0

032208 Kommunale specialskoler, jf. 
folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 42.315 -2.524 39.147 -2.000 4.746

1 Drift 42.315 -2.524 39.147 -2.000 4.746
4.746

4.873 -2.524 4.664 -2.000
1.728
8.589 7.933

13.076 13.113
3.335 2.918

10.141 9.959
573 559

032209 Efter- og videreuddannelse i 
folke- skolen

-104

1 Drift -104
-104

032210 Bidrag til statslige og private 
skoler

28.093 29.427 206

1 Drift 28.093 29.427 206
28.093 29.427 206

032212 Efterskoler og 
ungdomskostskoler

7.421 8.668 -2

1 Drift 7.421 8.668 -2
-2

7.421 8.668

032214 Ungdommens 
Uddannelsesvejledning

6.065 -328 1.064

Bidrag til statslige/private sko

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Efterskoler - ungdomskost

Frydenstrandskolen svær generel 
Frydenstrandskolen strukturklasser
Nordstjerneskolen - autistgruppe
Nordstjerneskolen - kontaktklasser
Frydenstrand - strukturklasser - adm

Skole - fællesområde

SFO, Gærum - administration

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Befordring af elever i grundskolen

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Specialskole - fællesområde
Kørsel m/specialbørn

Strandby skolefritidsordning
SFO, Strandby - administration
Forældrebetaling Torslev SFO
Torslev skolefritidsordning
Forældrebetaling Gærum SFO
Gærum skolefritidsordning

SFO, Nordstjernen - administration
SFO, Skagen - administration
SFO, Ålbæk - administration
Forældrebetaling Elling SFO
Elling skolefritidsordning
Forældrebetaling Strandby SFO

SFO, Jerup - administration
SFO, Ravnshøj - administration
SFO, Sæbygaard - administration
SFO, Sæby - administration
SFO, Stensnæs - administration
SFO, Dybvad - administration

Forældrebetaling Frydenstranskolen 
Nordstjerneskolen - SFO
Forældrebetaling Skagen Skole
Forældrebetaling Nordstjerneskolen
Frydenstrand - SFO - administration
SFO, Bangsbostrand - administration

Forældrebetaling Sæbygaard SFO
Forældrebetaling Sæby SFO
Forældrebetaling Stensnæs SFO
Forældrebetaling Dybvad SFO
Frydenstrandskolen skolefritidsordning
Skagen Skole SFO

Forældrebetaling Bangsbostrand SFO
Forældrebetaling Ravnshøj SFO
Forældrebetaling Søhesten - Jerup SFO
Forældrebetaling Aalbæk SFO
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Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

1 Drift 6.065 -328 1.064
198

430 867
5.635 -328

032216 Specialpædagogisk bistand til 
børn i førskolealderen

54 157

1 Drift 54 157
54 157

032217 Specialpædagogisk bistand til 
voksne

6.051

1 Drift 6.051
6.051

0330 Ungdomsuddannelser 19.960 -1.175 104
033044 Produktionsskoler 3.791 64

1 Drift 3.791 64
64

3.791

033045 Erhvervsgrunduddannelsers 
skoleophold

1.800 -384

1 Drift 1.800 -384
1.800 -384

033046 Ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov

14.368 -791 40

1 Drift 14.368 -791 40
40

14.368 -791

0338 Folkeoplysning og 
fritidsaktiviteterm.v.

932 178

033876 Ungdomsskolevirksomhed 929
1 Drift 929

929

033878 Kommunale tilskud til statsligt 
finansierede selvejende udda 2 178

1 Drift 2 178
178

2

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

114.969 -31.376 2.044 -1.176 35.423 -2.455

0522 Central refusionsordning -2.087

052207 Indtægter fra den centrale 
refusionsordning

-2.087

2 Statsrefusion -2.087
-902
-607

-95
-484

0525 Dagtilbud til børn og unge 698 2.044 -34
052510 Fælles formål 694 2.044 -34

1 Drift 694 2.044 -34
-34

50 1.400
644 643

052516
Klubber og andre 
socialpædagogiske 
fritidstilbud

4

1 Drift 4
4

0528 Tilbud til børn og unge med 
særlige behov

66.057 -12.947 4

052820 Plejefamilier og opholdssteder 
mv. for børn og unge 34.356 -2.592 4

1 Drift 34.356 -2.592 4
15.161 -2.552 4

Sprogstimulering

Km udgifter til klub efter dagtilbudslov

Plejefamilie opholdssted mv. (egne) 

Plejefamilie opholdssted mv. (egne) 
Døgninstitutioner 5.23
Sikrede døgninstitutioner 5.24
Køb og salg af pladser - egne

ØKD (Økonomisk decentralisering)
LOS ændresRessourceteam 6-16 år

ØKD (Økonomisk decentralisering)
STU

Skoletilbud - "Jyllandsgade"

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Tilskud til elevers befordring
Tilskud statsl. selvej. udd.inst.

UU Frederikshavn

Regionale tilbud 0-6 år §32

Specialpædagogisk bistand til voksne

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Produktionsskoler

Erhvervsgrunduddannelse

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Ansættelsesvurdering
Ungepakken
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19.195 -41

052821 Forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge 11.043 0

1 Drift 11.043 0
11.043 0

052823 Døgninstitutioner for børn og 
unge

18.222 -10.355

1 Drift 18.222 -10.355
13.542 -10.223

4.231 -132
449

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v 
for børn og unge

2.436

1 Drift 2.436
2.436

0532 Tilbud til ældre og 
handicappede

10.504 6.092

053233 Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede

10.504 6.092

1 Drift 10.504 6.092

2.465 2.975
3.154
2.236 3.117
2.649

0538 Tilbud til voksne med særlige 
behov

22.983 -476 23.303

053844
Alkoholbehandling og 
behandlingshjemfor 
alkoholskadede (sund

0

1 Drift 0
0

053845
Behandling af stofmisbruger 
(servicelovens pgf. 101 og 
sundh

1.874 547

1 Drift 1.874 547
0 547

1.874

053852 Botilbud til midlertidigt ophold 
(pgf. 107)

19.959 -476 22.756

1 Drift 19.959 -476 22.756
6.435 -476 20.606

13.524 2.150

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 
103)

120

1 Drift 120
120

053859 Aktivitets- og samværstilbud 
(pgf. 104)

1.031

1 Drift 1.031
166
865

0557 Kontante ydelser 4.347 -12.590 -1.176 630 -315
055772 Sociale formål 2.687 -1.349 630 -315

1 Drift 2.687 -11 630
1.488 -3

681 -8 630
518

2 Statsrefusion -1.338 -315
-743
-336 -315
-259

055774 Kontanthjælp vedrørende visse 
grupper af flygtninge

1.660 -11.240 -1.176

1 Drift 1.660
1.660

Sociale Formål 5.57.72 - 

Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 5.72
Sociale formål 5.57.72 arbejdsmarked
Sociale Formål 5.57.72 - 

Uledsagede/ handicappede 

Køb og salg af pladser - privat

Køb og salg af pladser - egne

Køb og salg af pladser - egne
Køb og salg af pladser - privat

Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 5.72
Sociale formål 5.57.72 arbejdsmarked

Ungevejledning
Køb og salg af pladser - privat

Alkoholbehandling - SUL §141-private-

Beh. af stofmisb. 18 år og over SEL 
Behandling af stofmisbrugere 18 år og o.

Køb og salg af pladser - egne

Bo-hjemme støtte
Bo-hjemme støtte ledelse og adm.

Sikrede døgninstitutioner 5.24

Ansættelsesvurdering
Boenheden Birketoften
Køb og salg af pladser - egne

Plejefamilie opholdssted mv.(priv) 5.20

Forebyggende foranstaltninger 5.21

Døgninstitutioner 5.23
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2 Statsrefusion -11.240 -1.176
-9.580 -1.176
-1.660

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning
er

10.380 -3.276 5.428 -2.140

056890
Driftsudgifter til den 
kommunale 
beskæftigelsesindsats

4.087 -2.012 4.279 -2.140

1 Drift 4.087 4.279
4.087 4.279

2 Statsrefusion -2.012 -2.140
-2.012 -2.140

056898 Beskæftigelsesordninger 6.293 -1.265 1.148
1 Drift 6.293 -116 1.148

6.293 -116 1.148
2 Statsrefusion -1.148

-1.148

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

-13 -6.548

0645 Administrativ organisation -13
064551 Sekretariat og forvaltninger -13

1 Drift -13
-13

0652 Lønpuljer m.v. -6.548
065270 Løn- og barselspuljer -6.548

1 Drift -6.548
-6.548

243.577 -58.561 252.499 -60.858 2.764
03 Undervisning og kultur

0322 Folkeskolen m.m.
032201 Folkeskoler

1 Drift

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

243.577 -58.561 252.499 -60.858 2.764

0525 Dagtilbud til børn og unge 243.577 -58.561 252.499 -60.858 2.764
052510 Fælles formål 32.896 -3.966 42.174 -5.297 9.368

1 Drift 32.896 -3.966 42.174 -5.297 9.368
7.513

21.216 -3.966 38.956 -5.297 -700
3

68
5.777

1
549 507
564 528
694 514
585 544
594 589
478 535

2.367 2.555
052511 Dagpleje 63.794 -13.577 69.409 -16.700 -7.888

1 Drift 63.794 -13.577 69.409 -16.700 -7.888
-7.888

2.974 4.008
59.607 -13.577 64.218 -16.700

1.213 1.184
052512 Vuggestuer 219 404 -222

1 Drift 219 404 -222
219 404 -222

052513 Børnehaver 10.828 -6.035 13.968 -8.143 -52
1 Drift 10.828 -6.035 13.968 -8.143 -52

-52
2.128 1.996 0

0 5.061
Voerså Børnehave
Centerchefens område

Ansættelsesvurdering
Centerchefens område
Dagplejen/pladsanvisning
Dagplejen/pladsanvisning - administratio

Centerchefens område

ØKD (Økonomisk decentralisering)

Lederløn Vingesuset - Ledelse og 
Lederløn Fr-havn V - Ledelse og 
Lederløn Sæby 1 - Ledelse og 
Lederløn Østervrå - Ledelse og administr
PAU-elever

ØKD (Økonomisk decentralisering)

Lederløn - Dagtilbudsområde Fr.havn I
Lederløn - Sæby I
Ressourceteam
Ressourceteam - administration
Lederløn Skagen - Ledelse og 
Lederløn Fr-havn II-Ledelse og administr

Direktørens område
Center for Dagtilbud

Ansættelsesvurdering

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Ansættelsesvurdering
Centerchefens område

Uledsagede/ handicappede 

Kommunal beskæftigelsesindsats 

Kommunal beskæftigelsesindsats 

Beskæftigelsesordninger 5.68.98

Beskæftigelsesordninger 5.68.98

Unge øvrig administration

Uledsagede børn Congo
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52
-0 -3.705 -2.643

-2.306 -5.500
1.151
2.225 -23 2.036
2.457 2.296
2.546 2.122

200
91 86
88 82
92 90

052514 Integrerede daginstitutioner 131.505 -34.669 118.697 -30.719 1.246
1 Drift 131.505 -34.669 118.697 -30.719 1.246

506

2.454 -3 2.648
8.415 3.213

99 20
124 -38
160 -205
121 20
184
100 -25

81 -26
87 -19
56 -14
52 -15
59 -17

170
68
47 0

246
543 -311
381
516 -357
118 -33
353

82 -25
65 -18

241 -73
99 -40
92 -43

174 -52
326 -105

34 -36
40

418
310

-32.582 -30.719
17.133 -14 16.980
21.965 -265 21.090
16.134 18.246
25.308 -171 27.151

0
5

20.444 -5 21.413
14.394 -137 6.892 700
-1.455 -36

281 276
59 58

4
2 53
1

186
676 677

56 -5Abildgård Børnehave

Frederiksahavn Vest administration
Frederiksahavn Nord administration
Dagtilbudsområde Frh V-administration
Sæby og Opland administration
Bødkergården - Ledelse og adm
Fritidscenter

Dagtilbudsområde Frederikshavn V
Sæby og Opland almindelig drift
Bødkergården
Special dagtilbud
Fyrtårnet - Ledelse og administration
Frederiksahavn Syd administration

Forældrebetaling aldersint.
Fyrtårnet
Frederikshavn Nord almindelig drift
Frederikshavn Vest almindelig drift
Frederikshavn Syd almindelig drift
Firkløveren Bangsbostrand

Børnehuset Sættravej
Børnegaarden
Aalbæk Børnehave
Familiestuen
Familiestue
Familiestue Sættravej

Børnehuset Mælkevejen
Intg. Troldehøj/Skærum
Landbørnehaven
Børnehaven Sæbygaardvej
Børnehuset i Hørby
Dybvad Børnehave

Børnehaven Bølgen
Børnehuset Bangsbo
Børnehuset Hånbæk
Børnehuset Pilekvisten
Børnenes Hus Lærkereden
Børnehaven Øster Dahl

Børnehaven Spiloppen
Børnehaven Stjernen
Børnehaven Tangloppen
Børnehaven Mariehønen
Børnehaven Spiren
Strandby Børnehave

Børnehaven Mattisborgen
Børnehaven Pilekrattet
Børnehaven Trindelvej
Vuggestuen Regnbuen
Andedammen
Børnehaven Havblik

Frelsens Hær Bh.-Ledelse og 

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Ansættelsesvurdering
Kernehuset Intgr.Inst.Gærum
Centerchefens område
Børnehaven Fyrrekrat

Frelsens Hærs Børnehave - Humlebien
Den Lille Børnehave
Børnehaven Bispevang
Ålbæk Børnehave
Børnehaven Bispevang- Ledelse og 
Den Lille Børnehave-Ledelse og 

Aalbæk Børnehave
Forældrebetaling Børnehave
Forældrebetaling aldersint.
Dagtilbudsområde Frederikshavn III
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

052516
Klubber og andre 
socialpædagogiske 
fritidstilbud

76 143

1 Drift 76 143
76 143

052517 Særlige dagtilbud og særlige 
klubber

2.073 5.555 313

1 Drift 2.073 5.555 313
313

2.073 2.452
3.103

052519 Tilskud til privatinstitutioner, 
privat dagpleje, private fr

2.185 -313 2.147

1 Drift 2.185 -313 2.147
122 157

1.782 -313 1.990
281

46.313 -5.999 76.992 -4.876 6.857

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

30 -20 20 -20 26

0025 Faste ejendomme 30 -20 20 -20 26
002513 Andre faste ejendomme 30 -20 20 -20 26

1 Drift 30 -20 20 -20 26
30 -20 20 -20

26
03 Undervisning og kultur 19.152 -1.540 48.054 -381 4.677

0322 Folkeskolen m.m. 9.475 -761 20.372 -332 4.363
032201 Folkeskoler 9.475 -761 6.478 -270

1 Drift 9.475 -761 6.478 -270
-270

-3.935
1.717

110
8.562 -761 7.793

913 793

032214 Ungdommens 
Uddannelsesvejledning

0 7.895 -332

1 Drift 0 7.895 -332
2.548

0 4.699 -332
648

032217 Specialpædagogisk bistand til 
voksne

0 6.000 4.634

1 Drift 0 6.000 4.634
4.634

0 6.000
0330 Ungdomsuddannelser 0 0 18.523

033044 Produktionsskoler 0 3.537
1 Drift 0 3.537

0 3.537

033045 Erhvervsgrunduddannelsers 
skoleophold

1.416

1 Drift 1.416
1.416

033046 Ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov

0 0 13.570

1 Drift 0 0 13.570
0 0 13.570

0338 Folkeoplysning og 
fritidsaktiviteterm.v.

9.676 -779 9.158 -50 313

033876 Ungdomsskolevirksomhed 9.676 -779 8.976 -50 313
1 Drift 9.676 -779 8.976 -50 313

313
3.740 -713 3.324 -36

121 142
302 -30 357

1.697 -13 1.529 -14

STU

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Frederikshavn Kommunes 
Ungdomsmødestedet
Ravnshøj Ungdomsklub
Tranåsskolen

UU Frederikshavn
UU Fr-havn Kommune-Ledelse og 

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Specialpæd. bist. voksne

Produktionsskoler

Erhvervsgrunduddannelse

Reduktionspulje 2013 - 2016 2%
SSP-konsulent
SSP-konsulent - Ledelse og administratio
10. klassecenter
10. klassecenter - Ledelse og 

UU Frederikshavn Kommune

Thorshøj Børnehus
Spiloppen

Center for Unge

Buttervej 39, familiecenter
ØKD (Økonomisk decentralisering)

ØKD (Økonomisk decentralisering)

Småbørnsklubben Mælkebøtten Inst.

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Abildgård Specialbørnehave
Dueslaget

Centerchefens område
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

519 511
262 -4 260
228 206
285 -18 254

2.021 1.906
385 375
116 113

033878 Kommunale tilskud til statsligt 
finansierede selvejende udda 182

1 Drift 182
101

81

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

27.132 -4.439 28.918 -4.475 2.154

0525 Dagtilbud til børn og unge 27.132 -4.409 28.918 -4.475 2.154

052516
Klubber og andre 
socialpædagogiske 
fritidstilbud

22.227 -4.398 23.667 -4.475 2.154

1 Drift 22.227 -4.398 23.667 -4.475 2.154
2.154

1.069 -5 1.483
2.971 -737 2.876 -717
5.055 -1.075 5.416 -1.169

105 -123
2.723 -783 3.779 -1.308
1.243 -327 1.296 -330
3.329 -1.037 2.841 -674
2.136 -290 2.298 -261

245 -22 331 -17
638 589
694 610
324 521
502 471
601 582
551 503

39 72

052517 Særlige dagtilbud og særlige 
klubber

4.905 -11 5.251

1 Drift 4.905 -11 5.251
15

3.277 -11 3.285
0

458
1.612 -0 1.508

0

0528 Tilbud til børn og unge med 
særlige behov

-30

052821 Forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge -30

2 Statsrefusion -30
-30

148.506 -22.882 227.447 -21.627 -42.065
03 Undervisning og kultur 19.366 -566 21.510 -550 250

0322 Folkeskolen m.m. 19.366 -566 21.510 -550 250

032204 Pædagogisk psykologisk 
rådgivning m.v.

18.684 -566 20.725 -550 250

1 Drift 18.684 -566 20.725 -550 250

0
18.684 -566 20.725 -550 250

032205 Skolefritidsordninger 180
1 Drift 180

180

032207 Specialundervisning i 
regionale tilbud

502 785

PR / SPR

Familieafdelingen - familie

Kaj Bundvads Fritidscenter funk. 5.17
Abildgård Specialbørnehave

Forebyggende foranstaltninger 5.21
Center for Familie

Ansættelsesvurdering
PPR

Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og 
Ålbæk Ungdomsklub-Ledelse og 

Kaj Bundvad Fritidscenter
Solsikken
Solsikken 2 - Blå gruppe
Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej

Ålbæk Ungdomsklub
Kaj Bundvad Fritidsc.-Ledelse og 
Ungdomsgården Håndbæk - 
Strandby Fritidscenter - Ledelse og admi
Bangsboklubben - Ledelse og 
Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis

Ungdomsgården Hånbæk
Baren - Ungdomsgården Hånbæk
Strandby Fritidscenter
Bangsboklubben
Fritidscentret Hans Åbelsvej
Ungdomshuset Sct. Laurentii

Garagen Sæby - Ledelse og 

Tilskud til elevers befordring
Tilskud statsl. selvej. udd.inst.

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Afdelingschefens område8
Kaj Bundvad Fritidscenter

Garagen Sæby
Østervrå Ungdomsklub
Voerså Ungdomsklub
Hørby Ungdomsklub
Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - 
Tranåsskolen - Ledelse og administration
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

1 Drift 502 785
502 785

04 Sundhedsområdet 806 0 29.058 -578 -23.883
0462 Sundhedsudgifter m.v. 806 0 29.058 -578 -23.883

046285 Kommunal tandpleje -0 0 18.543 -578
1 Drift -0 0 18.543 -578

-0 0 15.308 -302
0 1.766
0 0 1.876 -276

-407

046288 Sundhedsfremme og 
forebyggelse

806 2.027 -23.883

1 Drift 806 2.027 -23.883
2.955

806 2.027 -26.838

046289 Kommunal sundhedstjeneste -0 8.489

1 Drift -0 8.489
-0 8.153
-0 109
0 228

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

128.334 -22.316 176.879 -20.499 -18.432

0522 Central refusionsordning -2.372 -1.643

052207 Indtægter fra den centrale 
refusionsordning

-2.372 -1.643

2 Statsrefusion -2.372 -1.643
-1.763 -1.057

-608 -586
0525 Dagtilbud til børn og unge 246

052511 Dagpleje 25
1 Drift 25

25
052514 Integrerede daginstitutioner 208

1 Drift 208
208

052516
Klubber og andre 
socialpædagogiske 
fritidstilbud

13

1 Drift 13
13

0528 Tilbud til børn og unge med 
særlige behov

91.084 -5.421 135.972 -4.156 -18.508

052820 Plejefamilier og opholdssteder 
mv. for børn og unge 47.899 -1.788 84.796 -2.833 -19.141

1 Drift 47.899 -1.457 84.796 -2.608 -19.141
-19.157

42.423 -1.213 84.054 -1.822 16
4.663 742

678 -244 -787
135

2 Statsrefusion -331 -225
-331 -225

052821 Forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge 26.395 -20 21.499 -596 0

1 Drift 26.395 -10 21.499 -596 0

18.850 -10 11.740 -596
23

3
6.485 6.574 0

1.200
330 1.014
129
575 545

Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)
Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ

Familieafdelingen - familie
Fællesudgifter/indtægter
Familiehuset Sæby
Familiehus Fr.-havn
Dagtilbud momsandel - ejerforhold 4
Familieafdelingen Handicap

Familieafdelingen - familie
Dagtilbud momsandel - ejerforhold 4
Familieafdelingen Handicap
Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)

Familieafdelingen - familie

Ansættelsesvurdering

Familieafdelingen - familie
Familieafdelingen - dag og døgn

Familieafdelingen - familie

Familieafdelingen - familie

Familieafdelingen - familie

ØKD (Økonomisk decentralisering)

Omsorg/spec.tandpl. privat

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Pulje til tværgående samarbejde

Sundhedstjenesten
Babycafe
Sorggruppe - Glad og lettet ballonen

Regionale tilbud 6-18 år

Tandplejen
Tandpleje - private klinikker
Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.
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Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

426
2 Statsrefusion -10

-10

052823 Døgninstitutioner for børn og 
unge

16.918 -3.613 27.394 -727 633

1 Drift 16.918 -3.613 27.394 -727 633
633

4.390 -22 17.912 -727
-3.590 -16.557

2
-3
10

8 6.432
0 4.086
4

11
12.027 14.497

469 1.024

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v 
for børn og unge

-128 2.282

1 Drift -128 2.282
-128 2.282

0532 Tilbud til ældre og 
handicappede

0 9.722

053233 Forebyggende indsats for 
ældre og handicappede

0 9.722

1 Drift 0 9.722
0 9.722

0538 Tilbud til voksne med særlige 
behov

2.952 -2.710 2.650 -1.308 76

053842
Botilbud for personer med 
særlige sociale problemer (pgf. 
10

2.952 -2.710 2.650 -1.308 76

1 Drift 2.952 -2.226 2.650 76
76

2.499 -125 2.546
453 -2.101 104

2 Statsrefusion -484 -1.308
-484 -1.308

0557 Kontante ydelser 34.053 -11.814 28.535 -13.392
055772 Sociale formål 24.473 -11.814 27.365 -13.392

1 Drift 24.473 -8 27.365
24.473 -8 27.365

2 Statsrefusion -11.806 -13.392
-11.806 -13.392

055774 Kontanthjælp vedrørende visse 
grupper af flygtninge

9.580 1.170

1 Drift 9.580 1.170
9.580 1.170

964 0 0
03 Undervisning og kultur 964 0 0

0322 Folkeskolen m.m. 964 0 0
032201 Folkeskoler 108 0 0

1 Drift 108 0 0
108 0 0

032209 Efter- og videreuddannelse i 
folke- skolen

856 0

1 Drift 856 0
856

3 0 0

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

3 0 0

0525 Dagtilbud til børn og unge 3 0 0
052511 Dagpleje 3 0 0

1 Drift 3 0 0
3 0 0

16 0 -50Ungdomsomkostninger

Familieafdelingen - familie
Skole

Skole - fællesområde

Skole - fællesområde
Dagtilbud

Dagplejen/pladsanvisning

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Krisecenter i Frederikshavn
Krisecenter andre kommuner

Krisecenter i Frederikshavn

Familieafdelingen Handicap

Familieafdelingen Handicap

Skansen
Minibo - Ledelse og administration
Frederikshavn Døgncenter
Frederikshavn Døgncenter - Ledelse & 

Familieafdelingen - familie

Familieafdelingen - familie

Døgninstitutioner børn og unge
Familieafdelingen - dag og døgn
Minibo
Granly
Familieafdelingen Handicap
Bo-hjemme støtte

Bo-hjemme støtte- Ledelse og 

Familieafdelingen - familie

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Familieafdelingen - familie
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Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

03 Undervisning og kultur 16 0 0

0338 Folkeoplysning og 
fritidsaktiviteterm.v.

16 0 0

033876 Ungdomsskolevirksomhed 16 0 0
1 Drift 16 0 0

16 0 0

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

0 -50

0525 Dagtilbud til børn og unge 0 -50

052516
Klubber og andre 
socialpædagogiske 
fritidstilbud

0 -50

1 Drift 0 -50
0 -50

230.612 -17.040 118.701 -12.065 110.346 -322
28.953 -4.343 28.563 -4.034 -1.314

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

26.912 -4.343 26.874 -4.034 -283

0025 Faste ejendomme 0 7
002513 Andre faste ejendomme 0 7

1 Drift 0 7
0 7

0032 Fritidsfaciliteter 26.912 -4.343 26.867 -4.034 -283
003231 Stadion og idrætsanlæg 26.912 -4.343 26.867 -4.034 -283

1 Drift 26.912 -4.343 26.867 -4.034 -283
-283

17.762 17.902 -72
5.453 -3.603 4.905 -3.269 0

-68 414 -81
609 493 -18
315 -21 297

2.393 -650 2.385 -594
103

123 113
259 255

03 Undervisning og kultur 2.041 1.689 1.307
0332 Folkebiblioteker 0 -264

033250 Folkebiblioteker 0 -264
1 Drift 0 -264

-264
0335 Kulturel virksomhed 2.041 2.028 1.571

033560 Museer 20
1 Drift 20

20
033562 Teatre 2.041 2.028 508

1 Drift 2.041 2.028 508
0 2.028 -1.520

2.041 2.028
033563 Musikarrangementer -22

1 Drift -22
-22

033564 Andre kulturelle opgaver 1.066
1 Drift 1.066

1.066

0338 Folkeoplysning og 
fritidsaktiviteterm.v.

-339

033870 Fælles formål -339
1 Drift -339

-339

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

-2.339

0645 Administrativ organisation -1.157
064551 Sekretariat og forvaltninger -1.157

1 Drift -1.157
-1.157

0652 Lønpuljer m.v. -1.182
065270 Løn- og barselspuljer -1.182

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Direktørens område

ØKD (Økonomisk decentralisering)

ØKD (Økonomisk decentralisering)

Direktørens område

ØKD (Økonomisk decentralisering)

Iscenter Nord
Bannerslundhallen-Ledelse og 
Iscenter Nord - Ledelse og administratio
Fr-havn Svømmehal - Ledelse og 

ØKD (Økonomisk decentralisering)

ØKD (Økonomisk decentralisering)

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Stadion og idrætsanlæg
Frederikshavn Svømmehal
Frederikshavn Svøm. m.moms
Bannerslundhallen
Syvstenhallen

Frederikshavn Kommunes 

Afdelingschefens område8
Kultur- og Fritidsudvalget

Fritid

Hjørringvej 200
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Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

1 Drift -1.182
-649
-533

171.209 -10.837 60.592 -7.323 111.660 -322
03 Undervisning og kultur 74.193 -8.430 60.443 -7.323 17.640

0322 Folkeskolen m.m. 13.000 -533 15.250

032206 Befordring af elever i 
grundskolen

7.489 -273 15.250

1 Drift 7.489 -273 15.250
7.489 -273 15.250

032207 Specialundervisning i 
regionale tilbud

5.511 -259

1 Drift 5.511 -259
5.511 -259

0332 Folkebiblioteker 24.917 -1.471 24.977 -1.366 251
033250 Folkebiblioteker 24.917 -1.471 24.977 -1.366 251

1 Drift 24.917 -1.471 24.977 -1.366 251

23.565 -1.471 22.914 -1.366 251
1.352 2.063

0335 Kulturel virksomhed 36.276 -6.426 35.466 -5.957 2.139
033560 Museer 11.011 -12 9.598 -12 1.425

1 Drift 11.011 -12 9.598 -12 1.425
11.011 -12 9.598 -12 1.425

033562 Teatre 1.419 -536 975 -126
1 Drift 1.419 -510 975

1.419 -510 975
2 Statsrefusion -27 -126

-27 -126
033563 Musikarrangementer 9.986 -3.697 12.022 -5.402 -8

1 Drift 9.986 -2.613 12.022 -3.952 -8

9.426 -2.613 11.082 -3.952 -8
560 939

2 Statsrefusion -1.084 -1.450
-1.084 -1.450

033564 Andre kulturelle opgaver 13.860 -2.181 12.872 -418 722
1 Drift 13.860 -2.181 12.872 -418 722

4.892 -833 4.393 722
2.962 3.208

67 67
10 13 -3

621 -2 657
3.102 -1.023 2.160 -213

90 90
1.199 1.432

-6 -213 -201
75 -109 15

247 311
602 526

04 Sundhedsområdet 6.061 7.328
0462 Sundhedsudgifter m.v. 6.061 7.328

046282 Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

1.996 2.131

1 Drift 1.996 2.131
3 2.131

1.992

046288 Sundhedsfremme og 
forebyggelse

1.642 1.672

1 Drift 1.642 1.672
1.672

1.642
046290 Andre sundhedsudgifter 2.423 3.525

1 Drift 2.423 3.525
1.408 1.873

116 1.652

Kørselskontoret
Kørselskontoret Ejersted 4 Private

Borgerservice
Kørselskontoret

Kappelborg billetsalg
Bar - salg Kappelborg
Stadsarkiv - Ledelse og administration
Kappelborg - Ledelse og administration

Kørselskontoret
Kørselskontoret Ejersted 4 Private

Øveforeningen Maigaarden
Kommandantboligen
Manegen Sæby Kulturhus
Kappelborg
Maskinhallen
Stadsarkiv

Frederikshavn Kommunale Musikskole
Frederikshavn Musiks-Ledelse og 

Frederikshavn Kommunale Musikskole

Ansættelsesvurdering
Fælleskonto
Det Musiske Hus

Frederikshavn Kommunes biblioteker
Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administ

Museer

Teatre

Teatre

Ansættelsesvurdering

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Direktørens område

Kultur

Kørselskontoret

Kørselskontoret

Ansættelsesvurdering
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900

05 Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v

57.617 -2.027 54.092 -95

0525 Dagtilbud til børn og unge 569 498

052517 Særlige dagtilbud og særlige 
klubber

569 498

1 Drift 569 498
569 498

0528 Tilbud til børn og unge med 
særlige behov

356 232

052820 Plejefamilier og opholdssteder 
mv. for børn og unge 286 77

1 Drift 286 77
22 77

263

052821 Forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge 71 155

1 Drift 71 155
67 155

3

0532 Tilbud til ældre og 
handicappede

1.142 1.068

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 1.142 1.068

1 Drift 1.142 1.068
1.142 1.068

0538 Tilbud til voksne med særlige 
behov

1.450 4 499

053859 Aktivitets- og samværstilbud 
(pgf. 104)

1.450 4 499

1 Drift 1.450 4 499
1.450 4 499

0557 Kontante ydelser 53.982 -2.030 51.247 -95
055772 Sociale formål 2.683 -1.344 1.524

1 Drift 2.683 -5 3.048
2.683 -5 3.048

2 Statsrefusion -1.339 -1.524
-1.339 -1.524

055776 Boligydelse til pensionister - 
kommunal medfinansiering

32.764 -12 32.573 -95

1 Drift 32.764 -12 32.573 -95
32.764 -12 32.573 -95

055777 Boligsikring - kommunal 
medfinansiering

18.535 -675 17.149

1 Drift 18.535 -675 17.149
18.535 -675 17.149

0572 Støtte til frivilligt socialt 
arbejde og øvrige so

119 548

057299 Øvrige sociale formål 119 548
1 Drift 119 548

119 548

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

33.339 -381 148 32.600 -226

0642 Politisk organisation 54 0 148
064242 Kommissioner, råd og nævn 54 0 148

1 Drift 54 0 148
54 148

0645 Administrativ organisation 33.285 -381 32.986 -226
064551 Sekretariat og forvaltninger 24.820 -381 25.290 -226

1 Drift 24.820 -381 25.290 -226
19.431 -378 21.128 -226

1.233 2.100
3.787 -2 2.061

Borgerservice
Borgerservice Kontrolenheden
Kørselskontoret

Kørselskontoret

Kørselskontoret

Borgerservice

Borgerservice

Borgerservice

Folkeoplysningsudvalg

Kørselskontoret
Kørselskontoret Ejersted 4 Private

Kørselskontoret
Kørselskontoret Ejersted 4 Private

Kørselskontoret

Kørselskontoret

Kørselskontoret Ejersted 4 Private

Kørselskontoret
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

368

064559 Administrationsbidrag til 
UdbetalingDanmark

8.465 0 7.696

1 Drift 8.465 0 7.696
8.465 0 7.696

0652 Lønpuljer m.v. -386
065270 Løn- og barselspuljer -386

1 Drift -386
-386

30.449 -1.710 29.547 -707
03 Undervisning og kultur 30.449 -1.710 29.547 -707

0338 Folkeoplysning og 
fritidsaktiviteterm.v.

30.449 -1.710 29.547 -707

033870 Fælles formål 359 -1 138
1 Drift 359 -1 138

359 -1 138

033872 Folkeoplysende 
voksenundervisning

2.656 -68 2.968 -6

1 Drift 2.656 -68 2.968 -6
2.656 -68 2.968 -6

033873 Frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde

11.788 -155 13.423

1 Drift 11.788 -155 13.423
11.788 -155 13.423

033874 Lokaletilskud 15.647 -1.487 13.019 -701
1 Drift 15.647 -1.487 13.019 -701

15.647 -1.487 13.019 -701
-149 0 0

03 Undervisning og kultur -149 0 0
0335 Kulturel virksomhed -149 0 0

033564 Andre kulturelle opgaver -149 0 0
1 Drift -149 0 0

-149
111.555 -38.811 63.941 -10.059 17.241

-402 0 -150 23.845
02 Transport og infrastruktur 231 0 128 24.200

0222 Fælles funktioner 231 0 128 24.200
022201 Fælles formål 231 0 128 24.200

1 Drift 231 0 128 24.200
231 0 128 24.200

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

-633 -278 -355

0645 Administrativ organisation -278 -278
064551 Sekretariat og forvaltninger -278 -278

1 Drift -278 -278
-278 -278

0652 Lønpuljer m.v. -355 -355
065270 Løn- og barselspuljer -355 -355

1 Drift -355 -355
-355 -355

7.966 -8.164 9.438 -9.457 -703
02 Transport og infrastruktur 7.966 -8.164 9.438 -9.457 -703

0235 Havne 7.966 -8.164 9.438 -9.457 -703
023540 Havne 3.305 -200 1.323 -151 -702

1 Drift 3.305 -200 1.323 -151 -702
-700

194 563
1.001 -167 1.186 -122 -2
2.110 -32 -426 -29 -0

023541 Lystbådehavne m.v. 4.661 -7.965 8.115 -9.305 -1
1 Drift 4.661 -7.965 8.115 -9.305 -1

974 -1.099 2.386 -2.329
0 706

142 -3.075 129 -1.513
30 48

3.515 -3.790 4.846 -5.462 -1

Havne diverse
Sæby Lystbådehavn
Sæby Havn - velfærdsbygning 92,16%
Jollehavn i åen - Sæby
Skagen Lystbådehaven

Direktør Christian Roslev
Ejendomscentret

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Havne diverse
Sæby Havn udligningsmoms
Sæby Havn 100% moms

Kultur

Kappelborg billetsalg
Teknisk Udvalg

Direktørens område

Direktør Christian Roslev

Direktør Christian Roslev

Borgerservice
Folkeoplysning

Folkeoplysning & fritidsaktiviteter

Folkeoplysning & fritidsaktiviteter

Folkeoplysning & fritidsaktiviteter

Folkeoplysning & fritidsaktiviteter

Kørselskontoret Ejersted 4 Private
Ansættelsesvurdering

Borgerservice
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

6.555 -2.677 2.460 1.009 2.924

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

3.473 -2.653 789 2.926

0052 Miljøbeskyttelse m.v. 806 789 2.926
005280 Fælles formål 6 2.926

1 Drift 6 2.926
2.926

6
005285 Bærbare batterier 97

1 Drift 97
97

005289 Øvrig planlægning, 
undersøgelser, tilsyn m.v.

800 693

1 Drift 800 693
800 693

0055 Diverse udgifter og indtægter 2.668 -2.653

005591 Skadedyrsbekæmpelse 2.668 -2.653
1 Drift 2.668 -2.653

2.668 -2.653
02 Transport og infrastruktur 2.085 -24 771 1.009

0228 Kommunale veje 2.085 -24 771 1.009
022811 Vejvedligeholdelse m.v. 2.085 -24 771 1.009

1 Drift 2.085 -24 771 1.009
1.895 2.009

155 -24 101
35 0 -1.340 1.009

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

996 900 -2

0645 Administrativ organisation 996 900 -2
064551 Sekretariat og forvaltninger 996 900 -2

1 Drift 996 900 -2
996 900 -2

69.502 -26.357 41.030 -1.612 -8.808

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

22.881 -271 22.698 -124 -1

0022 Jordforsyning 3 -3
002201 Fælles formål 3 -3

1 Drift 3 -3
3 -3

0028 Fritidsområder 14.361 -269 15.455 -124 -1

002820 Grønne områder og 
naturpladser

14.361 -269 15.455 -124 -1

1 Drift 14.361 -269 15.455 -124 -1
75 299

9.700 10.926 -0
1.107 1.093
3.479 -5 3.138 -1

-264 -124
0038 Naturbeskyttelse 5.915 4.466

003852 Fredningserstatninger 1.952 1.939
1 Drift 1.952 1.939

1.952 1.939
003853 Skove 2.892 1.534

1 Drift 2.892 1.534
2.892 1.534

003854 Sandflugt 1.070 993
1 Drift 1.070 993

1.070 993
0048 Vandløbsvæsen 2.602 2.776

004870 Fælles formål 99 40
1 Drift 99 40

99 40
004871 Vedligeholdelse af vandløb 2.503 2.736

1 Drift 2.503 2.736
2.503 2.736

02 Transport og infrastruktur 45.681 -26.085 17.463 -1.488 -8.807

Driftsleder Natur

Driftsleder Natur

Driftsleder Natur

Driftsleder Parker
Driftsleder Natur
Driftsleder Gartneri
Driftsleder Gartneri - toldmoms

Driftsleder Natur

Driftsleder Natur

Byg, Plan og Vej - ØKU - 
P-vagter

P-vagter
Center for Park og Vej

Eksterne regningsarbejde - toldmoms

Intern drift

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Landbrug - TU

Virksomhed - TU

Natur og Vandmiljø alm. drift

Virksomhed - TU

Byg, Plan og Vej - TU

Center for Teknik og Miljø
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

0222 Fælles funktioner 44.701 -26.143 18.970 -793 -1.241
022201 Fælles formål 17.506 -1.581 19.105 -1.236

1 Drift 17.506 -1.581 19.105 -1.236
-2.119 -87 4.130 -1.227
1.187 -1.350

17.462 -0 14.228
157 124
734 522 -8

-144
86 100

022203 Arbejder for fremmed regning 21.248 -18.598 249 -793 -6

1 Drift 21.248 -18.598 249 -793 -6
263 -376 -249

36 -57 -248
420 -931

-1.037 -298
-29 -1.404 -248

13.653 -7.801 498 -6
6.905 -6.991 -0

022205 Driftsbygninger og -pladser 3.709 -136 3.408
1 Drift 3.709 -136 3.408

3.709 -136 3.408
022207 Parkering 2.237 -5.829 -3.791

1 Drift 2.237 -5.829 -3.791
2.237 -5.829 -3.791

0228 Kommunale veje 980 58 -1.507 -694 -7.565
022811 Vejvedligeholdelse m.v. -6.675 58 -7.760 -694 -7.564

1 Drift -6.675 58 -7.760 -694 -7.564
-7.564

461
1.442 58 1.346 -694

-10.829 -11.413
2.252 2.308

022812 Belægninger m.v. 7.655 6.253 -1
1 Drift 7.655 6.253 -1

3.985 2.779 -1
3.670 3.474

03 Undervisning og kultur 941 869
0335 Kulturel virksomhed 941 869

033564 Andre kulturelle opgaver 941 869
1 Drift 941 869

941 869
27.672 -1.353 11.164 -17

02 Transport og infrastruktur 27.672 -1.353 11.164 -17
0222 Fælles funktioner -85 -1.353

022203 Arbejder for fremmed regning -85 -1.353

1 Drift -85 -1.353
-85 -1.211

-142
0228 Kommunale veje 27.758 11.164 -17

022814 Vintertjeneste 27.758 11.164 -17
1 Drift 27.758 11.164 -17

27.758 11.164 -17
262 -260 0 0

02 Transport og infrastruktur 262 -260 0 0
0222 Fælles funktioner 262 -260 0 0

022203 Arbejder for fremmed regning 262 -260 0 0

1 Drift 262 -260 0 0
3 0

260 -260
14.251 14.251 50
14.251 14.251 50

02 Transport og infrastruktur 14.295 14.295 50
0232 Kollektiv trafik 14.295 14.295 50

Vintertjeneste
Park og Vej

Interne regningsarbejde
Eksterne regningsarbejde - toldmoms

Plan- og Miljøudvalget
Center for Teknik og Miljø

Driftsleder Asfalt
Driftsleder Brolægning

Intern drift
Vintertjeneste

Vintertjeneste
Vintertjeneste - toldmoms

Parkeringsordning

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Intern drift
Driftsleder Parker
Driftsleder Anlæg
Driftsleder Asfalt

Værksted
Værksted - toldmoms
Driftsleder Natur - toldmoms
Interne regningsarbejde
Eksterne regningsarbejde - toldmoms

Intern drift

Driftsleder Parker
Driftsleder Natur
Driftsleder Natur - toldmoms
Driftsleder Gartneri

Intern drift
Intern drift - toldmoms

Intern drift
Intern drift - toldmoms
Værksted
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DRIFT 
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

023231 Busdrift 14.295 14.295 50
1 Drift 14.295 14.295 50

50
14.295 14.295 -0

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

-44 -44

0645 Administrativ organisation -44 -44
064551 Sekretariat og forvaltninger -44 -44

1 Drift -44 -44
-44 -44

0 -18.228 18.499
0 -18.228 18.499

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

0 -18.228 18.499

0652 Lønpuljer m.v. 0 -18.228 18.499
065270 Løn- og barselspuljer 0 -18.228 18.499

1 Drift 0 -18.228 18.499
0 -18.228 18.499

67.287 -65.889 70.740 -69.042
66.072 -64.673 67.818 -66.120

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 66.072 -64.673 67.818 -66.120

0138 Affaldshåndtering 66.072 -64.673 67.818 -66.120
013860 Generel administration 2.820 -55 1.536 -200

1 Drift 2.820 -55 1.536 -200
2.820 -55 1.536 -200

013861 Ordninger for dagrenovation - 
restaffald

27.826 -29.006 32.977 -33.085

1 Drift 27.826 -29.006 32.977 -33.085
27.826 -29.006 32.977 -33.085

013862 Ordninger for storskrald og 
haveaffald

100 -105

1 Drift 100 -105
100 -105

013863 Ordninger for glas, papir og 
pap

3.123 -2.266

1 Drift 3.123 -2.266
3.123 -2.266

013864 Ordninger for farligt affald 165 554
1 Drift 165 554

165 554
013865 Genbrugsstationer 28.762 -27.700 32.751 -32.835

1 Drift 28.762 -27.700 32.751 -32.835
28.762 -27.700 32.751 -32.835

013866 Øvrige ordninger og anlæg 3.275 -5.542
1 Drift 3.275 -5.542

3.275 -5.542
1.215 -1.215 2.922 -2.922

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 931 -931 2.513 -2.513

0122 Forsyningsvirksomheder 931 -931 2.513 -2.513

012206 Andre forsyningsvirksomheder 931 -931 2.513 -2.513

1 Drift 931 -931 2.513 -2.513
931 -931 2.513 -2.513

06 Fællesudgifter og 
administration m.v

285 -285 409 -409

0652 Lønpuljer m.v. 285 -285 409 -409
065272 Tjenestemandspension 285 -285 409 -409

1 Drift 285 -285 409 -409
285 -285 409 -409

Renovation

Renovation

Renovation
Adm. forsyning

Fordelingskonti vedr.  Forsyning

Tjenestemandspension

PMU - takstfinansieret
Renovation

Renovation

Renovation

Renovation

Renovation

ØKD (Økonomisk decentralisering)
Kollektiv trafik

Direktør Christian Roslev
Puljer til tværgående formål

Puljer til tværgående formål

Direktionen
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 REGNSKABSOVERSIGT 
 

ANLÆG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og 
har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i 
forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægs-
bevillinger. 
 
Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor 
såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 
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ANLÆG
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
139.432 -18.652 158.601 -25.660 89.802 -26.755
71.352 -15.962 89.141 -25.660 59.176 -23.955

377

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

377

0025 Faste ejendomme 377

002513 Andre faste ejendomme 377

3 Anlæg 377

Salg bygninger ifm. Skagen kulturhus 3
Salg af Spliidsvej 14 35
Bygninger overgået til projektudvikling 320
Salg af Hovedgaden 1A 2
Salg af bunkers Trindelvej 19, Skagen -0

Salg Hans Baghs Vej 23 A+B+C 17
70.959 -15.962 89.141 -25.660 59.176 -23.955

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

42.342 -15.523 19.059 -25.660 32.336 -23.955

0022 Jordforsyning 5.907 -3.325 -22.860 -48 -26.755

002201 Fælles formål 409 -691

3 Anlæg 409 -691

Salg af areal Minkvej, Skagen -110

Salg af areal Nedre Mosevej- fodboldgolf -581

Fællesudgifter og -indtægter  - 002201 409

002202 Boligformål 5.041 -1.207 -22.860 -103 -26.755

3 Anlæg 5.041 -1.207 -22.860 -103 -26.755

Køb/salg af mindre arealer 2.137
Tilbagekøb af 6 grunde ved Kærsvinget 40
Salg af areal Strandager -207

Fællesudgifter og -indtægter 002202 720 -10 -22.860 -26.755
Køb/salg af mindre arealer 219
Vrangbækvej, Gærum 1
Bakkevænget 112
 Bakkevænget Øst (6 grunde) 1.087 -225 -103
Søndergårdvej Ålbæk 2
Salg af areal Toldergårdsvej Skagen 3
Salg af grunde Strandager 96 -766

Salg af grunde ved Gulmajsvej, Skagen 176

Salg af grunde ved Kæreng og 
Kærsvinget 311

Byggemodning - "Flade Bakker" 137

002203 Erhvervsformål 457 -1.427 55

3 Anlæg 457 -1.427 55

Salg af areal Sæbygårdvej 31, Sæby 98 55

Tillægs Regnskab 2014 Oprindeligt budget

Drift og anlæg

Pulje køb og salg uden moms

Pulje køb og salg med moms

Pulje køb og salg uden moms

Samlet resultat
Økonomiudvalget

Energiudgifter

Pulje køb og salg uden moms

Øvrige køb/salg uden moms

Pulje køb og salg med moms

Pulje køb og salg uden moms

Pulje køb og salg med moms
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ANLÆG
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Knivholtvej -910
 Ålborgvej 132, Volstrup skole 43
Buttervej Øst, Skagen 0 -152
Salg af Skøjtealléen 1 39
Salg erhvervsjord ved Brinken, Østervrå 16
Salg erhvervsjord 
Nordhavnsvej/Sandholm 72

Salg erhvervsarealer Industrivej Ålbæk 175 -151

Salg af erhvervsjord Fabriksvej, Gærum 15 -44

Salg erhvervsjord Stygge Krumpensvej 48 0 -170

0025 Faste ejendomme 10.749 -12.198 15.859 -2.800 -9.317 2.800

002510 Fælles formål 43

3 Anlæg 43

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 43

002512 Erhvervsejendomme 80 506

3 Anlæg 80 506

Projektudvikling Værkergrunden 80 506

002513 Andre faste ejendomme 10.626 -12.198 11.159 -6.327

3 Anlæg 10.626 -12.198 11.159 -6.327

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 1.656 5.103 -235

Renovering Sundhedscenter Skagen 224
Energirenoveringer 5.078 6.056 456

Salg bygninger ifm. Skagen kulturhus -28 -4.300
Salg af Spliidsvej 14 85 -1.360
Salg af Spliidsvej 25 C 19 -45
Bygninger overgået til projektudvikling 2.700 -2.590
Salg af ejendom Caspersvej 6 84 -1.353
Salg af ejendom Skramgårdsvej 9 39 -275
Salg af Skansegade 10 13
Salg af Klostergyde 9 og 9A 26
Salg af Havnen 1B 54 -1.361
Salg af Stationspladsen 2A, Sæby 55 -911
Salg af Hirtshalsvej 524 72
Salg af Rolighedsvej 38 -755
Salg af Nørregade 38 114 -46
Salg af Hovedgaden 1A 17
Salg af Stationsvej 1, Sæby 94 -1.500
Salg af bunkers Trindelvej 19, Skagen 3 -291

Salg Hans Baghs Vej 23 A+B+C 249 -7.033

Salgsindt. ifm. Genåbning af budget 2010 -1

Nedrivning af Boensgade 10 260 260

Fællesudgifter og -indtægter 002202 2.590

002515 Byfornyelse 4.700 -2.800 -3.495 2.800

3 Anlæg 4.700 -2.800 -3.495 2.800

Pulje køb og salg uden moms

Øvrige køb/salg uden moms

Pulje køb og salg med moms

Ejendomscenter

Ejendomscenter

Ejendomscenter
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ANLÆG
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Bygningsforbedringsudvalg 753
Byfornyelsesbeslutninger 452

0032 Fritidsfaciliteter 25.534 3.200 41.700

003231 Stadion og idrætsanlæg 25.534 3.200 41.700

3 Anlæg 25.534 3.200 41.700

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 337

Iscenter Nord 20.082 3.200 18.000
Renovering Sæby Atletik klub 400 400
Elarbejde på fritidsanlæg 298 300
Ny Multihal ved Arena Nord 4.418 23.000

0058 Redningsberedskab 151

005895 Redningsberedskab 151

3 Anlæg 151

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 151

03 Undervisning og kultur 10.684 30.651 -12.703
0322 Folkeskolen m.m. 9.789 29.897 -12.703

032201 Folkeskoler 9.789 29.897 -12.703

3 Anlæg 9.789 29.897 -12.703

Vedligehold skolebygn. - Bygn.relat.udg. 5.830 8.571 -2.744

Ny skole (Nordstjerneskolen) 421 1.150
Udviklingsplan for Ankermedet skole 717 1.046
Renoveringer på skoleområdet 6.350
Handicapforanst. Bangsbostrand skole 620 620
Etablering af lærerarbejdspladser 2.200 2.200

0335 Kulturel virksomhed 895 754

033560 Museer 18

3 Anlæg 18

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 18

033564 Andre kulturelle opgaver 877 754

3 Anlæg 877 754

Pulje vedr. Knivholt hovedgård 754 754

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 123

04 Sundhedsområdet 2 345
0462 Sundhedsudgifter m.v. 2 345

046282 Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

345

3 Anlæg 345

IT-Løsning trænings- og sundhedscentre 345

046285 Kommunal tandpleje 2

3 Anlæg 2

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Miljø og Teknik

Ejendomscenter

Ejendomscenter

Ejendomscenter

Ejendomscenter

Ejendomscenter
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ANLÆG
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 2

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 7.579 14.266 15.563

0525 Dagtilbud til børn og unge -156 10.318 4.236

052510 Fælles formål -1.918 10.318 3.596

3 Anlæg -1.918 10.318 3.596

Helhedsplan daginst.omr. -bygn.relat.udg -1.918 10.318 3.596

052513 Børnehaver 886

3 Anlæg 886

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 886

052514 Integrerede daginstitutioner 814 640

3 Anlæg 814 640

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 314

Skimmelsvamp Voerså Børnehave 500 640

052516 Klubber og andre socialpædagogiske 
fritidstilbud

61

3 Anlæg 61

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 61

0528 Tilbud til børn og unge med særlige 
behov

3.145 3.994

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 3.145 3.994

3 Anlæg 3.145 3.994

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 35

Udvidelse/hjemtagelse pladser døgninst. 3.110 3.994

0532 Tilbud til ældre og handicappede 4.153 3.442 6.607

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og 
handicappede

4.153 3.442 6.607

3 Anlæg 4.153 3.442 6.607

Pulje digitalis.- og velfærdstek. tiltag 3.665 3.442 6.307

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 447

Omb. af personalefac. ved plejeboliger 42 300

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 437 506 726

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 2 506 726

3 Anlæg 2 506 726

IT-Løsning handicap- og psykiatriområdet 2 506 726

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Ejendomscenter

Ejendomscenter

Ejendomscenter

Ejendomscenter

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Ejendomscenter

Ejendomscenter

Ejendomscenter
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053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 435

3 Anlæg 435

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 435

06 Fællesudgifter og administration m.v 10.352 -439 25.165 23.636

0645 Administrativ organisation 10.352 -439 20.465 27.261

064550 Administrationsbygninger 6.687 10.914 28.015

3 Anlæg 6.687 10.914 28.015

Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 360

Sammenlægning af adm. funktioner -0
Etablering af Ejendomscenter 748 781
Ombyg. Hånbækskolen vedr. 
ungeenheden 3.264 3.205

Ombygning Ørnevejens skole til adm. 2.316 10.914 24.028

064551 Sekretariat og forvaltninger 3.665 -439 9.551 -754

3 Anlæg 3.665 -439 9.551 -754

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 85 704 -148

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 174 447 -153

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 40 -9

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 390 -83

Borgerportal og hjemmeside 2.140 404

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 230 -49

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 96 -20

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 487 1.050 -221

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 438 555 -117

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 63 -14

Energibyen, projektudvikling 2.307 -439 2.018

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 141 -29

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 395 -84

Udvikling og Erhverv

Familie

Personale

Social- og sunhedsmyndighed

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Handicap og Psykiatri

Ejendomscenter

Miljø og Teknik

Park og Vej

Ejendomscenter

Ejendomscenter

Arbejdsmarked

Økonomi

Sundhed og Pleje
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Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 174 250 -85

Ledelsessekretariatet -møbler 213
Arkiveringsversion ESDH 300

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 372 -78

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 101 -22

0648 Erhvervsudvikling, turisme og 
landdistrikter

4.700 -3.625

064862 Turisme 4.700 -3.625

3 Anlæg 4.700 -3.625

Erhvervs-,turisme- og kulturelle formål 4.700 -3.625
16

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 16

0532 Tilbud til ældre og handicappede 16

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og 
handicappede

16

3 Anlæg 16

Pulje digitalis.- og velfærdstek. tiltag 16
38 -13
38 -13

06 Fællesudgifter og administration m.v 38 -13

0645 Administrativ organisation 38 -13

064551 Sekretariat og forvaltninger 38 -13

3 Anlæg 38 -13

Pulje digitalissering og velfærdstek AMU 38 -13

2.588 -1.760 4.192 9.379
2.588 -1.760 4.192 9.379

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

477

0025 Faste ejendomme 477

002518 Driftssikring af boligbyggeri 477

3 Anlæg 477

Servicearealer Birktoften 477

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.934 -1.760 948 9.586

0532 Tilbud til ældre og handicappede 311 948 8.595

053230 Ældreboliger 3.793

3 Anlæg 3.793

Investeringspulje til ældreboliger 3.793

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og 
handicappede

1.057 948 4.203

3 Anlæg 1.057 948 4.203

Social- og Sundhedsmyndighed

Handicap og Psykiatri

Sundhed og Pleje

Sundhed og Pleje

Anlæg - ØU

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Arbejdsmarkedsudvalget
Jobcenter

Direktørens område

Socialudvalget

Ledelsessekretariatet

Administrationsafdelingen

Udvikling og Erhverv
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Div. udgifter ifm. ældreboligprojekter 204
Kommunal Køkkendrift 86
Område Syd Servicearealer 89
Kompetenceudviklingsprojekt 49 1.083
ABA anlæg 749

Loftlifte i plejeboliger 948 948

Etablering af Senhjernecenter Nord (SCN) 60 1.992

053233 Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede

-746 599

3 Anlæg -746 599

Støttecenter Skagen 6
Fleksible Handicaptilbud -588
Bofællesskaber Skagen og Fr.Havn -746 1.181

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 1.623 -1.760 991

053845 Behandling af stofmisbruger 
(servicelovens pgf. 101 og sundh

44 82

3 Anlæg 44 82

Etablering af rygekabine 44 82

053850 Botilbud til længerevarende ophold 
(pgf. 108)

431 -1.760 -637

3 Anlæg 431 -1.760 -637

Projekt Handlekommune 431 894

Ombygning af Mariested -1.760 -808
Bofællesskaber Koktvedvej -723

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1.149 1.546

3 Anlæg 1.149 1.546

Opstart Nordenfjord 383
Renovering Søster Annas Vej -68

Hjemmevejledning/Dagtilbuddet 81
Dagtilbud Knivholt 1.149 1.150

06 Fællesudgifter og administration m.v 654 3.244 -684

0645 Administrativ organisation 654 3.244 -684

064551 Sekretariat og forvaltninger 654 3.244 -684

3 Anlæg 654 3.244 -684

Pulje digitalissering og velfærdstek SOU 654 3.244 -684

2.949 7.568 2.770
1.774 6.568 2.770

04 Sundhedsområdet 1.343 6.014 2.888
0462 Sundhedsudgifter m.v. 1.343 6.014 2.888

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering 
afsundhedsvæsenet

1.141 1.210

3 Anlæg 1.141 1.210

Direktørens område

Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsmyndighed

Social- og sundhedsmyndighed

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri

Social- og sundhedsmyndighed

Handicap og Psykiatri

Social- og sundhedsmyndighed

Handicap og Psykiatri

Social- og sundhedsmyndighed

Handicap og Psykiatri
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Forebyggelse af unødvendige 
indlæggelser 1.141 1.210

046282 Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

780

3 Anlæg 780

Træningscenter - Skagen - inventar 740
Træningsområdet 40

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 0 6.014 598

3 Anlæg 0 6.014 598

Sundhedscentre 1.630
Sundhedshus Sæby 0 4.982

046290 Andre sundhedsudgifter 202 300

3 Anlæg 202 300

Sygeplejeklinikker 202 300

06 Fællesudgifter og administration m.v 431 554 -118

0645 Administrativ organisation 431 554 -118

064551 Sekretariat og forvaltninger 431 554 -118

3 Anlæg 431 554 -118

Pulje digitalissering og velfærdstek SUU 431 554 -118

1.175 1.000
04 Sundhedsområdet 1.175 1.000

0462 Sundhedsudgifter m.v. 1.175 1.000

046282 Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning

1.175 1.000

3 Anlæg 1.175 1.000

Træningscenter Frederikshavn - Inventar 1.175 1.000

9.979 12.297 1.685
9.657 11.667 5.605

03 Undervisning og kultur 5.353 4.605 4.894
0322 Folkeskolen m.m. 5.353 4.605 4.894

032201 Folkeskoler 5.331 4.605 4.810

3 Anlæg 5.331 4.605 4.810

Digitalisering af skoleområdet 3.591 3.406 3.226
Opgradering af eksisterende skoler 281 947
Ungeenhed projektøkonomi -628
Torslev skole -0
Skagen Skole drift til anlæg 15 500

Adm. af anlægsprojekter - skoleområdet 1.443 1.199 766

032205 Skolefritidsordninger 22 84

3 Anlæg 22 84

Etablering af SFO ved Hørby-Dybvad 
skole 22 84

Skole

Skole

Social- og sundhedsmyndighed

Direktørens område

Sundhed og Ældre

Handicap og Psykiatri

Børne- og Ungdomsudvalget
Center for Skole

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri
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05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.719 4.462 1.258

0525 Dagtilbud til børn og unge 1.195 1.395 838

052510 Fælles formål 335 395 103

3 Anlæg 335 395 103

Adm. af anlægsprojekter - daginst.omr. 335 395 103

052513 Børnehaver 103

3 Anlæg 103

Dagtilbudsområde Vingesuset 103

052514 Integrerede daginstitutioner 4 531

3 Anlæg 4 531

Dagtilbudsområde Frederikshavn II 4 338
Dagtilbudsområde Østervrå 45
Dagtilbudsområde Sæby I 160
Dagtilbudsområde Fr.Havn V -12

052516 Klubber og andre socialpædagogiske 
fritidstilbud

856 1.000 21

3 Anlæg 856 1.000 21

Ungdomshuset Sct. Laurentius 8
Hans Aabelsvej FC 14

Projekt Skagen udvik. fritidspædagogisk 856 1.000

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 79

3 Anlæg 79

Solsikken fra drift til anlæg 79

0528 Tilbud til børn og unge med særlige 
behov

2.524 3.067 420

052821 Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge

0 0

3 Anlæg 0 0

Socialrådgiver i dagtilbud 0 0

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 2.524 3.067 420

3 Anlæg 2.524 3.067 420

Granly 36
Familiehusene 384
Forebyggelse på familieområdet 2.524 3.067 0

06 Fællesudgifter og administration m.v 586 2.600 -547

0645 Administrativ organisation 586 2.600 -547

064551 Sekretariat og forvaltninger 586 2.600 -547

3 Anlæg 586 2.600 -547

Pulje digitalissering og velfærdstek BUU 586 2.600 -547

Ungeenheden

Ungdom

Familie

Familie

Direktørens område

Dagtilbud

Dagtilbud

Dagtilbud

Ungdom
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262 500

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 262 500

0525 Dagtilbud til børn og unge 262 500

052510 Fælles formål 262 500

3 Anlæg 262 500

Udvikling af den digitale daginstitution 262 500
59 130

03 Undervisning og kultur 50 50
0322 Folkeskolen m.m. 50 50

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning 
m.v.

50 50

3 Anlæg 50 50

Etabl. fysioterapeutisk træning af børn 50 50

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 9 80

0528 Tilbud til børn og unge med særlige 
behov

9 80

052821 Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge

9 80

3 Anlæg 9 80

DUBU-digitalisering udsatte børn og unge 9 80

0 -3.920

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0 -3.920

0525 Dagtilbud til børn og unge 0 -3.920

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber -3.920

3 Anlæg -3.920

Solsikken -3.920
5.007 3.427 3.234
5.007 3.427 3.234

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

2.594 2.844 1.227

0032 Fritidsfaciliteter 2.594 2.844 1.227

003231 Stadion og idrætsanlæg 1.918 1.819 115

3 Anlæg 1.918 1.819 115

Skagen Stadion (S.I.K) 350 350
Frederikshavn Idrætscenter I/S 551 551
Østervrå Hallen 55 55
Skagen Tennis-og Badmintonklub 143 143
Skagen Kultur-og Fritidscenter 497 497
Ålbæk Idrætscenter 182 182
Skagen Ridehus 34 41
Bannerslundhallen - lysarmaturer 9

Renovering af Frederikshavn Svømmehal 106 106

003235 Andre fritidsfaciliteter 676 1.025 1.111

3 Anlæg 676 1.025 1.111

Kultur- og Fritidsudvalget
Fritid

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid

Dagtilbud

Center for Familie

Familie

Familie

Anlæg - BU

Ungdom

Center for Dagtilbud
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Anlægstilskud til fritidsaktiviteter 676 1.025 1.111
03 Undervisning og kultur 2.120 45 1.679

0335 Kulturel virksomhed 2.120 45 1.679

033560 Museer 2.120 45 2.075

3 Anlæg 2.120 45 2.075

Skagen Fortidsminder 45 45

Tilskud til renovering af Skagen Museum 2.075 2.075

033564 Andre kulturelle opgaver -396

3 Anlæg -396

Maskinhallen - renovering af bygninger -396

06 Fællesudgifter og administration m.v 293 538 328

0645 Administrativ organisation 293 538 328

064551 Sekretariat og forvaltninger 293 538 328

3 Anlæg 293 538 328

Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 293 442

X
A-
7
0
6
2
0

Pulje digitalissering og velfærdstek KFU 538 -114

46.405 -901 40.768 6.058
43.563 -901 40.768 4.618

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

1.714 1.693 1.399

0022 Jordforsyning 157 -478

002202 Boligformål 157 -478

3 Anlæg 157 -478

Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. 
etape 157 -478

0025 Faste ejendomme 671

002515 Byfornyelse 671

3 Anlæg 671

Byfornyelse Frederikshavn 671
0028 Fritidsområder 565 565 346

002820 Grønne områder og naturpladser 565 565 346

3 Anlæg 565 565 346

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 565 565

Rekreative anlæg ved Råholtvej 346
0038 Naturbeskyttelse 199 1.128 66

Park og Vej

Borgerservice

Direktørens område

Teknisk Udvalg
Direktørens område

Park og Vej

Miljø og Teknik

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid
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003854 Sandflugt 199 1.128 66

3 Anlæg 199 1.128 66

Kystfodring 199 1.128 66
0052 Miljøbeskyttelse m.v. 794 794

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, 
tilsyn m.v.

794 794

3 Anlæg 794 794

Grundvandsgebyr 794 794
02 Transport og infrastruktur 41.848 -901 38.803 3.276

0228 Kommunale veje 39.426 -901 36.775 2.320

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 97 819 359

3 Anlæg 97 819 359

Broer, tunneller og underløb 97 819 359

022822 Vejanlæg 39.329 -901 35.956 1.961

3 Anlæg 39.329 -901 35.956 1.961

Diverse bymiljøarbejder 357
Matrikulære berigtigelser 257 183 336

Slidlag 6.395 6.389 62
Vejprojekter 7.889 7.889
Renovering af kørebaner 10.939 10.939
Koordinerende belægningsarbejder 6.876 6.666

Renov. af vejbelysningsanlæg 2010-2027 1.200 2.437 -1.000

Broer, tunneller og underløb 738
Trafiksikkerhedsarbejde 59 59
Stoppestedsfaciliteter 173 173
Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. 
etape -241

Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen 719 -901 -333
Vejafvandingsbidrag 4.215 1.394 2.256

Ny belysning på strandpromenade i Sæby 111 111

0235 Havne 2.422 2.028 956

023540 Havne 2.140 2.028 206

3 Anlæg 2.140 2.028 206

Akutrenoveringer havne 56 56
Bådebroer 2.084 2.028 150

023542 Kystbeskyttelse 282 750

3 Anlæg 282 750

Kystbeskyttelse 282 750

06 Fællesudgifter og administration m.v 272 -57

0645 Administrativ organisation 272 -57

064551 Sekretariat og forvaltninger 272 -57

3 Anlæg 272 -57

Ejendomscenter

Miljø og Teknik

Direktørens område

Park og Vej

Miljø og Teknik

Park og Vej

Miljø og Teknik

Park og Vej

71



ANLÆG
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Pulje digitalissering og velfærdstek TU 272 -57
1.927 1.440

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

1.641 1.440

0022 Jordforsyning 202

002203 Erhvervsformål 202

3 Anlæg 202

Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen 202
0028 Fritidsområder 1.440 1.440

002820 Grønne områder og naturpladser 1.440 1.440

3 Anlæg 1.440 1.440

Skader efter stormen "Bodil" 1.440 1.440
02 Transport og infrastruktur 286

0228 Kommunale veje 286

022822 Vejanlæg 286

3 Anlæg 286

Koordinerende belægningsarbejder 29
Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen 257

915 0
02 Transport og infrastruktur 915 0

0228 Kommunale veje 915 0

022822 Vejanlæg 915 0

3 Anlæg 915 0

Slidlag 19
Koordinerende belægningsarbejder 895 0

1.153 -30 1.170 7.512 -2.800
1.153 -30 1.170 7.512 -2.800

00 Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger

1.098 -30 1.100 7.527 -2.800

0025 Faste ejendomme 1.069 1.100 7.527 -2.800

002513 Andre faste ejendomme 223 1.100 2.827

3 Anlæg 223 1.100 2.827

Ny Busterminal Frederikshavn 223 1.100 2.827

002515 Byfornyelse 845 4.700 -2.800

3 Anlæg 845 4.700 -2.800

Nedrivningspulje, opland 845 4.700 -2.800
0038 Naturbeskyttelse 30 -30

003850 Naturforvaltningsprojekter 30 -30

3 Anlæg 30 -30

Life12 wethab nat/dk/000803 30 -30

06 Fællesudgifter og administration m.v 55 70 -15

0645 Administrativ organisation 55 70 -15

064551 Sekretariat og forvaltninger 55 70 -15

Miljø og Teknik

Miljø og Teknik

Park og Vej

Anlæg - TU

Park og Vej

Plan- og Miljøudvalget
Center for Teknik og Miljø

Miljø og Teknik

Center for Park og Vej

Park og Vej

Park og Vej
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3 Anlæg 55 70 -15

Pulje digitalissering og velfærdstek PMU 55 70 -15

Direktørens område
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 REGNSKABSOVERSIGT 
RENTER, FINANSFORSKYDNINGER 

OG FINANSIERING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og 
har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i 
forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægs-
bevillinger. 
 
Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor 
såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 
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REGNSKABSOVERSIGT
RENTER, FINANSFORSKYDNINGER
OG FINANSIERING
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
596.646 -4.356.535 183.109 -3.968.870 459.610 -568.050

4 Renter 63.147 -9.257 26.690 -7.317 35.275
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 63.147 -9.257 26.690 -7.317 35.275

0722 Renter af likvide aktiver 421 -3.074 -3.100
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 421 8 600
072208 Realkreditobligationer -3.081 -3.700

0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -289 270
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -289 300
072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 -0 -30
072818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med -0

0732 Renter af langfristede tilgodehavender -794 -1.072
073220 Pantebreve -90 -92
073221 Aktier og andelsbeviser m.v. -22
073223 Udlån til beboerindskud -40 -80
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -642 -900

0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -48 300 -415
073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -102 -415
073535 Andre forsyningsvirksomheder 55 300

0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 185 250
075050 Kassekreditter og byggelån 185 250

0751 Renter af kortfristet gæld til staten 2
075152 Anden gæld 2

0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 719 20
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 719 20

0755 Renter af langfristet gæld 61.032 25.220 35.275
075563 Selvejende institutioner med overenskomst 89 94
075568 Realkredit 22 67
075570 Kommunekreditforeningen 60.922 25.059 35.275

0758 Kurstab og kursgevinster 789 -5.053 900 -3.000
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 789 -550 900
075879 Garantiprovision -4.503 -3.000

5 Balanceforskydninger -14.475 52.395 31.619 -3 -45.109
08 Balanceforskydninger -14.475 52.395 31.619 -3 -45.109

0822 Forskydninger i likvide aktiver 40.037 48.733 -62.324
082201 Kontante beholdninger -33 48.733 -62.324
082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 96.216
082208 Realkreditobligationer -56.146

0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -41.598
082512 Refusionstilgodehavender -47.130
082513 Andre tilgodehavender hos staten 5.532

0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr 7.344 4.988
082814 Tilgodehavender i betalingskontrol -14.560 4.988
082815 Andre tilgodehavender 75
082817 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår 2.581
082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 41
082819 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 19.207

0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 4.414 3.512 17.215
083220 Pantebreve -251 -72
083223 Udlån til beboerindskud 1.136 20
083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 1.711 6.500 13.807
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 2.623 2.630 3.408
083227 Deponerede beløb for lån m.v. -804 -5.566

0835 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder -20.626 -20.626
083530 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt -20.626 -20.626

0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater -1.008
084241 Alderssparefond 199
084242 Legater 326
084243 Deposita -363
084244 Parkeringsfond -1.170

0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 664
084545 Alderssparefond -199
084546 Legater -311
084547 Deposita 1.175

0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 40.097
085050 Kassekreditter og byggelån 40.097

0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten -91 -3
085152 Anden gæld -91 -3

0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -3.038 6.736
085253 Kirkelige skatter og afgifter -0
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -3.038 2.897
085259 Mellemregningskonto 3.881
085261 Selvejende institutioner med overenskomst -41

6 Afdrag på lån og leasing 513.598 0 69.070 444.395
08 Balanceforskydninger 513.598 0 69.070 444.395

0855 Forskydninger i langfristet gæld 513.598 0 69.070 444.395
085563 Selvejende institutioner med overenskomst 90 81
085568 Realkredit 297 173
085570 Kommunekreditforeningen 509.733 65.306 444.395
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 3.477 0 3.510

7 Finansiering 34.375 -4.399.673 55.729 -3.961.550 25.049 -568.050
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 34.375 -3.785.857 55.729 -3.831.450 25.049 2.700

0762 Tilskud og udligning 24.749 -1.209.784 48.535 -1.256.575 26.244 2.700
076280 Udligning og generelle tilskud -1.017.972 -1.014.180 2.700
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 40.980 -16.164 40.980 -16.164

Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger

Samlet resultat
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REGNSKABSOVERSIGT
RENTER, FINANSFORSKYDNINGER
OG FINANSIERING
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2014

076282 Kommunale bidrag til regionerne 7.560 7.555
076286 Særlige tilskud -23.791 -175.648 -226.231 26.244 0

0765 Refusion af købsmoms 46 107 0 -600
076587 Refusion af købsmoms 46 107 0 -600

0768 Skatter 9.581 -2.576.073 7.087 -2.574.875 -595
076890 Kommunal indkomstskat 6.492 -2.328.848 7.087 -2.328.848 -595
076892 Selskabsskat -20.763 -20.763
076893 Anden skat pålignet visse indkomster -585 -426
076894 Grundskyld 3.089 -222.010 -221.077
076895 Anden skat på fast ejendom -3.867 -3.761

08 Balanceforskydninger -613.815 -130.100 -570.750
0855 Forskydninger i langfristet gæld -613.815 -130.100 -570.750

085570 Kommunekreditforeningen -613.815 -130.100 -570.750
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Kommunens kassebeholdning og likviditet i 2013 
 
Kassebeholdning 
Indledningsvis skal bemærkes, at forbruget, som fremgår af kommunens regnskab jf. Likvide aktiver alene 
vedrører pengetransaktioner i kalenderåret 2014, og er derfor ikke udtryk for forbruget vedr. regnskabsår 
2014. 
 
Saldoen på kommunens kassekonto indeholder alle udgifter og indtægter i perioden 1.1.2014 – 31.12.2014, 
uanset hvilket regnskabsår beløbene vedrører.  
Det betyder, at kassekontoen i 2014 mangler de udgifter og indtægter, som er registreret i december 2013 
vedr. regnskabsår 2014, samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsåret 2014, som registreres i 2015 
(supplementsperioden 1.1.2015 – 15.1.2015).  
Kassekontoen indeholder derimod udgifter vedr. regnskabsår 2013 bogført i supplementsperioden (1.1.2014 
– 28.2.2014) samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsår 2015 registeret i december 2014. 
 
Denne registreringsmetode, som anvendes i de kommunale regnskaber, gør det vanskeligt i f.eks. 
budgetlægningsperioden at forudsige, hvilken kassebeholdning kommunen har til rådighed pr. 31.december. 
 
Budgetforudsætninger 
Ved budgetlægningen i 2013 for budget 2014 var forudsætningen, at der ville være en negativ 
kassebeholdning ved starten af 2014 på -157,1 mio. kr.   
I budgettet blev indregnet en opsparing på 48,7 mio. kr., således at der ved udgangen af 2014 forventedes 
en negativ kassebeholdning på -108,4 mio. kr.  
 
Med disse forudsætninger som udgangspunkt var forventningen, at den gennemsnitlige likviditet i 
kalenderåret 2014 ville udgøre 97,4 mio. kr. Heri var ikke medregnet de deponerede midler. 
 
Regnskab 2014 
Udgangspunktet blev noget anderledes end forventet, idet kassekontoen i regnskab 2014 sluttede pr. 
31.12.2014 med en kassebeholdning på -118,4 mio. kr.  
 
Som nævnt andre steder i bemærkningerne til regnskabet, blev en række budgetforudsætninger ikke opfyldt, 
hvilket bl.a. på enkelte udvalgs områder betød større udgifter, og på andre områder mindre indtægter. Det fik 
naturligvis indflydelse på den forventede opsparing, som i kalenderåret 2014 blev på 40,0 mio. kr. En del af 
dette beløb skyldes at Frederikshavn Kommune pr. 1. november 2014 fik udbetalt tilskud på 10 mio. kr. fra 
Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner for 2015. Samme beløb vil 
mangle i kassen i 2015-regnskabet.  
 
Den oprindelige budgetterede opsparing på 48,7 mio. kr. blev i løbet af året budgetmæssigt korrigeret til et 
forventet forbrug på -13,6 mio. kr. Ændringen i kasseforbruget i løbet af 2014 hænger sammen med de 
bevillingsmæssige ændringer, som Byrådet har besluttet i løbet af 2014. Blandt hovedårsagerne til 
ændringen kan nævnes overførte udgifter fra 2013, som øgede kassetrækket med 54,3 mio. kr., 
budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 samt 31. august 2014 betød samlet set et reduceret kassetræk på 
46,1 mio. kr., den tekniske tilretning af budgettet trak 23,5 mio. kr. og endelig har krav om øget 
vejafvandingsbidrag samt bidrag til Skagen Museum medført merudgifter på 4,8.   
 
Kassekontoen i regnskab 2014 sluttede pr. 31.12.2014 med en negativ kassebeholdning på -118,4 mio. kr. 
Beholdningen pr. 31.12.2014 er et øjebliksbillede og er derfor ikke udtryk for størrelsen af kassekontoen ved 
udgangen af regnskabsår 2014. 
 
Likviditet 
Med et budget af Frederikshavn kommunes størrelse vil der naturligvis være et ret betydeligt likviditetsflow 
over kommunens kasse. Det betyder, at der i perioder af en måned er en beholdning på kommunens 
beholdningskonti, mens der ved månedens udgang kan forekomme overtræk. I 2014 har Frederikshavn 
Kommune haft behov for at trække likviditet på den aftalte kredit hos Nordea i alle månederne.  
 
Omkring månedsskiftet modtages ca. 290 mio. kr. fra staten i form af skatter og generelle tilskud. Hver 
måned er der  samlede udgifter på ca. 259 mio. kr. (bl.a. udgifter til lønninger) 
 – så resten dækker sammen med øvrige indtægter drift, anlæg, renter og afdrag m.m. hver måned. 
Herudover kommer så indtægter fra ejendomsskatterne pr. 1.3 og 1.9. 
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Udviklingen i kommunens daglige likviditet følger stort set samme forbrugsmønster måned for måned, som 
det fremgår af nedenstående graf. 
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Gennemsnitslikviditet 
De store indtægter omkring månedsskiftet, som forbruges hen over måneden, betyder at kommunen kan 
have en fornuftig gennemsnitslikviditet, selv om der ved nogle måneders udgang kan konstateres en negativ 
kassebeholdning. 
 
Som det fremgår af nedenstående graf, har kommunens gennemsnitslikviditet, som opgøres for de 
foregående 365 dage (kassekreditreglen) været jævnt stigende gennem hele 2014 efter at have opnået det 
hidtil laveste niveau ultimo 2013.  
Ved udgangen af året kunne gennemsnitslikviditeten for 2014 opgøres til 56,4 mio. kr., hvilket er noget under 
den skønnede gennemsnitslikviditet på 97,4 mio. kr., som blev beregnet ved budgetlægningen. 
 
Det skal bemærkes, at de deponerede midler ikke indgår i gennemsnitsberegningen. 
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Kassekreditreglen 
 
Jfr. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning m.v. § 9, må kommunens gennemsnit over de sidste 12 
måneder af de daglige saldi på funktion 09.50.50 Kassekreditter og Byggelån, ikke overstige gennemsnittet i 
samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne 09.22.01 – 09.22.11. 

Denne regel siger således, at kommunens gennemsnitlige likviditet (inkl. obligationsbeholdningen) set over 
de sidste 365 dage ikke må være negativ. 
 
Nedenstående oversigt viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning over de sidste 365 dage, og 
kommunens mulighed for at trække på en kassekredit på 08.50.50 (mio. kr.) 
 

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

23,9 24,1 31,9 40,6 41,2 43,9 47,3 49,8 53,2 54,1 54,5 56,4

 
Kommunen har i 2014 trukket op til 100 mio. kr. på funktion 08.50.50. Da det er tale om et midlertidigt træk 
vedr. låneberettigede anlægsudgifter, som senere er afløst af lån, tæller det ikke med, når saldoen på 
08.50.50 opgøres.  
Da den gennemsnitlige kassebeholdning altid har været positiv, har der således ikke været problemer med 
overholdelse af kassekreditregelen. 
 
 
 
Mellemregning med Forsyningsvirksomhederne 
 
Kommunens samlede gæld til de kommunale forsyningsvirksomheder, opgjort ud fra kommunens 
årsregnskab, ikke må overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledigt kassekredittræk ved 
regnskabsårets udgang. 
Gælden opgøres som summen af de negative mellemværender for hvert enkelt forsyningsområde. 
Eventuelle positive mellemværende med enkelte forsyningsområder kan ikke modregnes. 
 
Efter udskillelse af virksomhederne i Frederikshavn Forsyning A/S har Frederikshavn Kommune kun 
renovationsområdet tilbage som et forsyningsområde, hvor der er et kommunalt mellemværende. 
 
Kommunens gæld til Renovationsområdet er på 2,3 mio. kr. 
Kommunens likvide beholdning ultimo 2014 er negativ og udgør -119,2 mio. kr. Den gennemsnitlige 
kassebeholdning ultimo året giver mulighed for et træk på kassekreditten på 56,4 mio. kr. 
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Porteføljepleje – aktiver 
 
Frederikshavn Kommune har indgået aftale om rådgivning af obligationsbeholdning med Nordea Bank 
Danmark. 
Aftalen omfattede fra starten af 2014 en aftale om forvaltning af 225 mio. kr. Dette beløb er i løbet af 2014 
reduceret til 175 mio. kr. som følge af en lavere kassebeholdning – og dermed et mindre behov for 
obligationsinvesteringer for at opveje modpartsrisikoen mod pengeinstitutterne. 
 
Kursværdien reguleres ultimo hver måned og i 2014 blev beholdningen opskrevet med 1,4 mio. kr. Denne 
kursregulering har medvirket til et godt afkast i 2014. 
 
Udviklingen i kommunens beholdning fremgår af nedenstående opstilling: 

 Nominel 
beholdning pr. 

31.12.2013 

Kursværdi  
pr. 31.12.2013 

Nominel 
beholdning pr. 

30.06.2014 

Kursværdi  
pr. 30.06.2014 

Nominel 
beholdning pr. 

31.12.2014 

Kursværdi  
pr. 31.12.2014 

4% Nordea 2044 33.406.589 34.258.457 31.364.766 33.392.187 24.819.572 25.737.896 

4% Realkredit 
Danmark 2041 

16.893.994 17.333.238 776.130 783.806 0 0 

4% Nykredit 2035 16.813.569 17.521.925 0 0 0 0 

4% Nykredit 2041 5.159.049 5.337.191 274.945 277.664 0 0 

0,91 Realkredit 
Danmark 2021 

3.000.000 3.048.000 43.989.876 45.253.845 43.910.850 45.214.563 

0,45 Nordea 2015 49.140.891 49.307.970 0 0 0 0 

0,52% Realkredit 
Danmark 2015 

49.576.693 49.800.284 0 0 0 0 

0,76% Nykredit 2018 34.955.321 35.418.479 73.926.093 75.090.342 73.863.167 74.722.935 

0,76% Nykredit 2018 14.437.221 14.603.249 25.424.573 25.796.250 25.400.977 25.662.353 

 223.383.328 226.628.794 175.756.283 180.594.095 167.994.566 171.337.747 

 
 
Obligationsbeholdningen gav i 2014 en renteindtægt på 2,7 mio. kr. 
 
Nordea Bank Danmarks resultatopgørelse for 2014 viste, at der havde været et afkast i 2014 på 1,74 %. 
Afkastet er opgjort på baggrund af kurserne pr. 31.12.2013 samt købskurser i årets løb og der er medtaget 
alle realiserede og urealiserede kurstab og kursgevinster. 
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Pleje af kommunens lånegæld 
 
Frederikshavn kommunes langfristede gæld, som ved udgangen af 2014 udgjorde 1.284,5 mio. kr. består 
hovedsagelig af lån i Kommunekredit. Herudover omfatter den langfristede gæld også finansielt leasede 
aktiver. 
 
Ved opgørelse af kommunens lånegæld fratrækkes de finansielt leasede aktiver på 63,6 mio. kr., så 
lånegælden kan opgøres til 1.220,9 mio. kr. ved udgangen af 2014. 
 
Kommunens lånegæld kan specificeres således: 
 

 Primo saldo 2014 Forbrug 2014  Ultimo saldo 2014  

   63 Selvejende institutioner med overenskomst -3.142.170 90.157 -3.052.013 

   68 Realkredit -683.344 281.407 -401.937 

   70 Kommunekredit -1.054.346.761 -104.081.910 -1.158.428.671 

   77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -64.138.826 5.149.240 -58.989.586 

 -1.122.311.102 -98.561.106 -1.220.872.208 

 
Kommunen forøgede i 2014 sin lånegæld med 98,6 mio. kr., da optagelsen af nye lån i 2014 var større end 
afdragene på de eksisterende lån. 
 
Den mindre lånegæld kan specificeres således: 
 

Låneoptagelse i 2014 ..................................................................................    -613.815.109 

Lån optaget i januar  ........................................................................   -50.000.000  

Konvertering af lån april………………………………………..………. -514.560.109  

Lån optaget i oktober…………………………………………………… -49.255.000  

Afdrag på lån i 2014 ....................................................................................    515.254.003 

Afdrag på hovedkonto 08 ................................................................              39.832.605  

Konvertering af lån april………………………………………..………. 473.765.442  

Korrektioner på status .....................................................................   1.655.956  

Nettoforøgelse af lånegæld i 2014 .............................................................    -98.561.106 

 
 
Finansiel strategi 
I kommunens finansielle strategi er indeholdt rammer for fordeling af gælden på lån med henholdsvis fast og 
variabel rente. Kommunens lånegæld fordeler sig ved udgangen af 2014 med lån på 717,8 mio. kr. til fast 
rente og lån på 391,4 mio. kr. til variabel rente. 
 
Rammerne og den faktiske fordeling fremgår af nedenstående tabel 
 

 Fast rente Variabel rente 

 Minimum Maksimum Minimum Maksimum 

Finansiel strategi 30 % 70 % 30 % 70 % 

Regnskab 2013 64,7 % 35,3 % 

 
Anvendelse af finansielle redskaber 
Den finansielle strategi giver mulighed for låneomlægning indenfor visse rammer, eventuelt ved brug af 
finansielle instrumenter. 
Kommunen anvender renteswaps til omlægning af variable lån til fast forrentede lån i en kortere eller 
længere periode. Kommunen havde ved udgangen af 2014 8 renteswaps hvor der var omlagt fra variabel til 
fast rente for 717,8 mio. kr. Der er i 2014 er der omlagt 2 renteswaps til 1 ny renteswap med forøget 
afdækning og forlænget restløbetid. 
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OVERSIGT OVER INDGÅEDE 
SWAP-AFTALER 
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Oplysning om 
swapmodpart

Hovedstol 
Swap

Størrelse af 
restgælden pr. 

31/12-2014

Markedsværdi 
pr. 31/12-2014 
vedr. restgæld

Udløbstidspunkt Valuta Afdrag Rente pct. Omlagt til

Nordea 65.882.353 58.172.716 76.296.494 30. august 2035 DKK Ja 4,295 Fast rente

Kommunekredit 191.900.000 185.530.702 212.445.528 15. januar 2038 DKK Ja 2,555 Fast rente

Nordea 63.700.000 59.150.000 71.151.701 8. september 2037 DKK Ja 3,1 Fast rente

Nordea 22.077.000 20.516.000 24.701.637 11. december 2037 DKK Ja 3,1 Fast rente

Nordea 5.859.364 5.427.621 6.514.150 10. december 2036 DKK Ja 3,11 Fast rente

Nordea 16.000.000 14.400.000 15.010.136 11. december 2023 DKK Ja 1,4975 Fast rente

Nordea 15.000.000 14.400.000 15.598.836 11. december 2023 DKK Ja 1,935 Fast rente

Nye swap's i året:

Kommunekredit 360.192.080 360.192.080 380.011.526 9. maj 2029 DKK Ja 1,77 Fast rente

Udløbne/indfriede swap's i året:

Nordea 266.552.277 0 0 5. maj 2014 DKK Ja 4,4225 Fast rente

Nordea 140.549.020 0 0 5. maj 2014 DKK Ja 0,295/4,41 Variabel/fast rente

Oversigt over indgåede swap-aftaler 
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 FINANSIEL STATUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdnin-
ger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommu-
nens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen 
(balancekontoen). 
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AKTIVER PRIMO 2014 
Aut. overført fra 
konto 8 + andet 

Manuel reguler. 
på status ULTIMO 2014 

LIKVIDE AKTIVER -159.243.198,78 40.037.282,77 854.715,95 -118.351.200,06

1 Kontante beholdninger 412.943,50 -32.640,50 -144,00 380.159,00

5 Indskud i pengeinstitutter m.v. -386.284.936,17 96.215.830,35 0,00 -290.069.105,82

8 Realkreditobligationer 226.628.793,89 -56.145.907,08 854.859,95 171.337.746,76

TILGODEH. HOS STATEN 56.775.709,54 -41.598.175,49 0 15.177.534,05

12 Refusionstilgodehavender 29.444.636,48 -47.129.930,75 0 -17.685.294,27

13 Andre tilgodehavender 27.331.073,06 5.531.755,26 0 32.862.828,32

KORTFRIST. TILGODEH. I ØVRIGT 98.717.182,49 12.331.470,40 -1.369.749,55 109.678.903,34

14 Tilgodehavender i betalingskontrollen 82.541.263,83 -9.572.680,31 -462.699,55 72.505.883,97

15 Andre tilgodehavender 7.557.867,03 75.323,41 0,00 7.633.190,44

17 Foregående/følgende regnskabsår 28.133.668,24 2.580.903,71 0,00 30.714.571,95

18 Finansielle aktiver tilh. selvej. institutioner 5.099.936,00 41.365 -907.050,00 4.234.251,00

19 Tilgodeh. hos andre kom. og regioner       -24.615.552,61 19.206.558,59 0 -5.408.994,02

LANGFRISTEDE TILGODEH. 2.960.763.858,06 4.414.123,30 104.462.791,88 3.069.640.773,24

20 Pantebreve 4.730.759,70 -251.438,30 0 4.479.321,40

21 Aktier og andelsbeviser m.v. 2.866.465.942,92 0 105.882.331,63 2.972.348.274,55

22 Tilgodehavender hos grundejere 0 0 0 0

23 Udlån til beboerindskud 16.062.422,51 1.135.726,58 -354.808,95 16.843.340,14

24 Indskud til landsbyggefonden 0 1.711.009,00 -1.711.009,00 0,00

25 Andre langfristede udlån og tilgodeh. 56.858.382,93 2.622.547,02 646.278,20 60.127.208,15

27 Deponerede beløb for lån m.v. 16.646.350,00 -803.721,00 0 15.842.629,00

UDLÆG VEDR. JORDFORS.        

& FORSYGNINGSVIRKSOMH. 16.949.903,67 -20.625.919,39 1.398.576,99 -2.277.438,73

30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 20.625.919,40 -20.625.919,39 -0,01 0,00

35 Andre forsyningsvirksomheder -3.676.015,73 0 1.398.577,00 -2.277.438,73

BELØB TIL OPKRÆVNING/UDBETALING        

FOR ANDRE 11.121.734,00 0 0 11.121.734,00

36 Kommuner og regioner 0 0 0 0

37 Staten 11.121.734,00 0 0                11.121.734 

FONDS, LEGATER M.V. 5.363.534,64 -1.007.805,15 0 4.355.729,49

41 Alderssparefond 2.053.124,45 199.396,30 0 2.252.520,75

42 Legater 6.000.260,97 326.099,90 0 6.326.360,87

43 Deposita 1.253.767,72 -363.301,35 0 890.466,37

44 Parkeringsfond -3.943.618,50 -1.170.000,00 0 -5.113.618,50

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 1.617.214.886,43 -39.765.143,45 0 1.577.449.742,98

80 Grunde 264.643.630,00 -2.405.300,00 0 262.238.330,00

81 Grunde og bygninger 1.193.119.791,06 -9.119.356,63 0 1.184.000.434,43

82 Tekniske anlæg m.v. 72.556.818,62 6.726.773,92 0 79.283.592,54

83 Inventar 14.069.104,08 -4.101.160,03 0 9.967.944,05

84 Under udførelse 72.825.542,67 -30.866.100,71 0 41.959.441,96

IMMATERIELLE AKTIVER 6.962.056,01 -3.058.452,06 0 3.903.603,95

85 Udviklingsprojekter + immaterielle akt. 6.962.056,01 -3.058.452,06 0 3.903.603,95

OMSÆTN. AKTIVER - VAREBEH. 346.115,19 0 0 346.115,19

86 Varebeholdninger/-lagre 346.115,19 0 0 346.115,19

FYSISKE ANLÆG TIL SALG 111.737.073,23 369.481,39 0 112.106.554,62

87 Grunde og bygninger 111.737.073,23 369.481,39 0 112.106.554,62

AKTIVER I ALT 4.726.708.854,48 -48.903.137,68 105.346.335,27 4.783.152.052,07
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PASSIVER PRIMO 2014 
Aut. overført fra 
konto 8 + andet 

Manuel reguler. på 
status ULTIMO 2014 

FONDS, LEGATER M.V. -10.500.688,51 664.262,47 0 -9.836.426,04

45 Alderssparefond -2.053.124,45 -199.396,30 0 -2.252.520,75

46 Legater -6.017.737,97 -311.099,90 0 -6.328.837,87

47 Deposita -2.429.826,09 1.174.758,67 0 -1.255.067,42

BELØB TIL OPKRÆVNING/UDBETALING        

FOR ANDRE -11.121.734,00 0 0 -11.121.734,00

49 Staten -11.121.734,00 0 0 -11.121.734,00
KORTFRISTET GÆLD TIL 
PENGEINSTITUTTER           -40.097.085,48 

 
40.097.085,48 0 0

50 Kassekredit og byggelån            -40.097.085,48 
 

40.097.085,48 0 0

KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN -10.596.591,04 -90.542,28 240.752,40 -10.446.380,92

52 Anden gæld til staten -10.596.591,04 -90.542,28 240.752,40 -10.446.380,92

ØVRIGE KORTFRISTET GÆLD -578.843.304,85 10.424.012,69 3.453.239,71 -564.966.052,45

53 Kirkelige skatter og afgifter 4.073,26 -303,88 0 3.769,38

55 Skyldige feriepenge -284.492.944,93 6.726.045,04 1.108.007,61 -276.658.892,28

56 Anden kortfr. gæld med indenl. bet.modt -187.795.240,76 -140.949,17 0,00 -187.936.189,93

59 Mellemregningskonto -97.406.854,42 3.880.585,70 1.223.701,10 -92.302.567,62

61 Selvejende inst. med overenskomst -9.152.338,00                     -41.365 1.121.531,00 -8.072.172,00

LANGFRISTET GÆLD -1.187.859.758,92 -99.539.329,30 2.908.132,27 -1.284.490.955,95

63 Selvejende institutioner m/ overenskomst -3.142.170,35 90.157,12 0,00 -3.052.013,23

68 Almindelig realkredit -683.344,22 297.378,16 -15.971,47 -401.937,53

70 Kommunekreditforeningen -1.054.346.761,18 -104.081.909,95 0 -1.158.428.671,13

77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger -64.138.826,24 3.477.313,10 1.671.926,93 -58.989.586,21

79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver -65.548.656,93 677.732,27 1.252.176,81 -63.618.747,85

HENSÆTTELSER -497.710.811,10 23.978.609,81 -20.703.283,55 -494.435.484,84

90 Hensatte forpligtelser -497.710.811,10 23.978.609,81 -20.703.283,55 -494.435.484,84

EGENKAPITAL -2.389.978.880,58 73.369.038,81 -91.245.176,10 -2.407.855.017,87

91 Modpost for takstfinansierede aktiver -9.174.539,37 70.696,21 0 -9.103.843,16
92 Modpost for selvejende institut. aktiver -6.889.919,12 2.831.374,09 0 -4.058.545,03

93 Modpost for skattefinansierede aktiver -1.720.195.672,37 39.552.043,82 0 -1.680.643.628,55

99 Balancekonto -653.718.749,72 30.914.924,69 -91.245.176,10 -714.049.001,13

PASSIVER I ALT -4.726.708.854,48 48.903.137,68 -105.346.335,27 -4.783.152.052,07
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Finansiel Status 
 
De efterfølgende bemærkninger er ikke udtryk for nogen vurdering af kommunens finansielle stilling ved 
udgangen af regnskabsåret 2014, men blot en forklaring på de bevægelser, som i årets løb er foretaget 
direkte på status. 
 
 
AKTIVER 
 
09.22 Likvide aktiver 
 
01 Kontante beholdninger 
Der er i 2014 foretaget afskrivninger af 1 kasse. Beløbet er relateret til en afskrivning foretaget i 2013 
Beløbet udgør 144 kr. 
 
08 Realkreditobligationer 
Der er foretaget en nedskrivning af saldoen på status på 854.860 kr. Hver måned foretages en regulering af 
kommunens obligations- og aktiebeholdning, som opgøres efter kursen ultimo måneden. Endvidere 
foretages der kursreguleringer i forbindelse med salg af udtrækninger. 
 
09.28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 
 
14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
Der er foretaget nedskrivninger af kommunens tilgodehavender hos borgerne på i alt -462.700 kr. 
Nedskrivningerne vedrører tilgodehavender, som ikke kan inddrives og som derfor afskrives. Ligeledes er 
der foretaget reguleringer, som følge af afstemningsmæssige differencer. 
 
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 
Der er foretaget en regulering på -907.050 kr.  Reguleringen vedrører regulering af aktiver tilhørende 
Caspershus.   
 
09.32 Langfristede tilgodehavender 
 
21 Aktiver og andelsbeviser 
Jf. kommunens regnskabspraksis skal selskaberne registreres i kommunens regnskab med den andel, som 
kommunen ejer. 
Kommunens værdier er netto opskrevet med 105.882.331,63 kr. Op- og nedskrivningerne er foretaget efter 
selskabernes regnskaber for 2013. 
Opskrivningen af kommunens ejerandele kan specificeres således:  
Opskrivning vedr. 13 selskaber ................................................................................  106.029.730,63 kr. 
Nedskrivning vedr. 3 selskab ....................................................................................         -147.399,00 kr. 
Netto .........................................................................................................................  105.882.331,63 kr. 
 
De væsentligste opskrivninger vedrører Frederikshavn Forsyning A/S med 91,9 mio. kr., Skagen Havn med 
3,7 mio. kr., Frederikshavn Havn med 4,5 mio. kr. ,N.J.Holding Nordjylland A/S (Nordjyske Jernbaner) med 
1,4 mio. kr. samt HMN Naturgas I/S med 4,2 mio. kr. Største nedskrivning vedrører Modtagestation 
Vendsyssel med -0,1 mio. kr. 
 
Følgende oplysninger kan gives om grundlaget for værdifastsættelsen: 
 
Selskabsnavn Ejerandel % Indre værdi kr. Kommunal andel 
AFT 2005 A/S 0,026% 40.586.901 10.536 
Frederikshavn Forsyning A/S 100,000% 2.407.952.000 2.407.952.000 
Skagen Havn 100,000% 267.693.028 267.693.028 
Frederikshavn Havn A/S 100,000% 186.044.000 186.044.000 
Aalborg Lufthavn A.m.b.a 4,500% 132.112.295 5.945.053 
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Tolne Skov ApS 3,385% 11.134.792 376.876 
Frederikshavn Idrætshal ApS 90,000% 882.717 879.945 
Skagen Ny Vindmøllelaug I/S 3,414% 2.787.591 95.180 
Østvendsyssel Plantageselskab ApS 3,046% 6.142.617 187.112 
Fiskens Hus Danmark 33,333% 300.000 100.000 
Skagens Helse 50,000% 300.000 150.000 
Skagen Festivals Fond 33,333% 300.000 100.000 
Plantageaktieselskabet Sønderjylland  0,042% 35.692.650 14.872 
HMN Naturgas I/S 4,489% 1.977.389.380 88.765.009 
Ejendomsselskabet Møllehuset A/S 5,556% 3.504.185 194.677 
Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 36,667% 1.262.335 462.855 
Energibyen Frederikshavn  100,000% 250.001 250.001 
Modtagestation Vendsyssel I/S 37,048% 14.264.913 5.284.801 
NJ Holding Nordjylland A/S 9,416% 83.290.454 7.842.327 
 
 
23 Udlån til beboerindskud 
Der er netto afskrevet for -354.808,95 kr. vedr. restancer på boliglån, som ikke kan inddrives.  
 
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 
I henhold til kommunens regnskabspraksis skal registreringen af indskud i Landsbyggefonden nulstilles ved 
regnskabsafslutningen. Beløbet på -1,7 mio. kr. viser forskellen mellem regnskab 2013 og 2014 
Kommunens udlån til Landsbyggefonden, som ved udgangen af 2014 udgør 198,4 mio. kr. optages som 
tilgodehavende i nyt regnskabsår. 
 
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
Kommunens tilgodehavender er på status opskrevet med 646.278,20 kr.,  som kan forklares således:  
 
Indfriede eventualforpligtelser .............................................................................  351.750,00 kr. 
Afskrivninger af lån til motorkøretøjer, hvor inddrivelse ikke er mulige ...............  -28.829,05 kr. 
Nye boligindretningslån .......................................................................................  0,00 kr. 
Nye lån til anskaffelse af motorkøretøj (handicappede) ......................................  1.738.981,75 kr. 
Afdrag på lån til motorkøretøjer (handicappede) .................................................  -1.415.624,50 kr. 
  646.278,20 kr. 
09.35 Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder 
 
35 Renovation 
Renovationens driftsresultat for 2014 er optaget på kommunens status, hvor mellemværendet med 
Renovationen registreres. Renovationens tilgodehavende er som følge af et driftsunderskud i 2014 
nedskrevet med 1.398.577,00 kr. 
 
PASSIVER 
 
09.51 Kortfristet gæld til Staten 
 
52 Anden gæld 
Der er i 2014 afskrevet 240.752,40 kr. på diverse bolig- og boligindskudslån 
 
09.52 Kortfristet gæld i øvrigt 
 
55 Skyldige feriepenge 
Der er i 2014 foretaget regulering af feriepengeforpligtelsen med 1.108.007,61 kr. således at oplysningen 
stemmer overens med oplysningen i lønsystemet. 
 
59 Mellemregningskonto 
Der er i 2014 foretaget diverse reguleringer ældreboliger direkte på status med -465.228 kr. I 2014 er 
endvidere afskrevet et beløb på 1.957.343 kr. vedr. AER for 4. kvartal 2009. Afskrivningen er godkendt i 
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Økonomiudvalget 21. maj 2014. Det resterende beløb kan henføres til afskrivninger af tilgodehavender i 
forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af administrationen af udbetaling af visse ydelser. 
 
61 Selvejende institutioner med overenskomst 
På status er gælden nedskrevet med 1.121.531,00 kr. vedr. Caspershus og regnskabet for 2014. 
 
09.55 Langfristet gæld 
 
68 Realkredit 
Kommunens gæld er opskrevet med netto -15.971,47 kr. som skyldes kurs- og indeksregulering af lån i 
forbindelse med låneindfrielse i 2014. 
 
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger 
Den langfristede gæld er netto nedskrevet med netto 1.671.926,93 kr. som skyldes indeksregulering af en 
række lån ultimo 2014, samt indfrielse af et lån til overkurs i en solgt ældrebolig. 
 
79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver 
Gælden er reduceret med 1.252.176,81 kr. jf. omkostningsregnskabet 2014.  
 
09.72 Hensatte forpligtelser 
 
90 Hensatte forpligtelser 
Der er på status sket en regulering på -20.703.283,55 kr.,  hvoraf de -15,8 mio. kr. vedrører 
arbejdsskadeforpligtelsen, -5,0 mio. kr. vedrører ikke forsikrede tjenestemænd og 0,1 mio. kr. vedrører 
åremålsansættelseforpligtelsen. 
 
09.75 Egenkapital 
Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og passiver. Den er dermed et udtryk for 
kommunens formue. Kommunens egenkapital er i 2014 forøget fra -2,390 mia. kr. til -2,406 mia. kr. 
 
Forskydningerne sker på såvel aktiver som passiver. Der er f.eks. værdiforøgelse på aktier og andelsbeviser 
med 105,9 mio. kr. som modsvares af stigning i arbejdsskadesforpligtelsen på -15,8 mio. kr., stigning i 
tjenestemandsforpligtelsen på -5,0 mio. kr. – samt øvrige værdireguleringer på f.eks. kortfristede 
tilgodehavender og materielle anlægsaktiver samt kortfristede og langfristede gæld. 
 
99 Balancekonto 
På status er der sket en regulering på -89.846.599,10 kr. 
 
Posteringer direkte på statuskontiene: 
Diverse posteringer på status -1.575.534,06 kr. 
Feriepenge -1.108.007,61 kr. 
Caspershus -214.481,00 kr. 
Afdeling Skagen 1 – ældreboliger 278.395,30 kr. 
Afdeling Sæby 2 – ældreboliger 186.833,07 kr. 
Arbejdsskade 15.772.745,00 kr. 
Åremålsansættelse -65.145,45 kr. 
Afskrivninger -1.083.200,32 kr. 
Tjenestemænd 4.995.684,00 kr. 
Kursreguleringer – aktier og obligationer -109.067.287,05 kr. 
Værdireguleringer 2.033.399,02 kr. 
Optagelse af Renovationens driftsresultat på 9.35              -1.398.577,00 kr. 
I alt -91.245.176,10 kr. 
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REVIDEREDE BEVILLINGER OG BUDGETBELØB 2014

DRIFTSBEVILLINGER:

SKATTEFINANSIERET

ØKONOMIUDVALGET, oprindeligt………………………………………………………. 539.454.060
Intern finansiering -50.370
DIR 17.12.13 - Gennemgang af samtlige kontakter -2.000.000
BYR 18.12.13 pkt. 16 Mindreindtægter nedrivning af Boensgade 10 47.400
ØU 12.04.14 pkt. 23 - Borgerservice fra ØU til KFU -105.056.150
Flytning vedr. ungeenheden 606.226
Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn -241.419
Udmøntning - Mere tid til kerneydelsen -2.600.000
Udmøntning - Afbureaukratiseringspuljen -1.483.909
Udmøntning - Økonomiudvalgets reduktionspulje -1.374.754
Nulstilling af puljer vedr. udmøntning af reduktioner 6.700.000
Vedr. flytning af borgerservice fra ØU til KFU 386.020
Salg af Caspersvej 6 - bortfald af lejeindt. 72.500
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD 760.973
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD - Overført fra anlæg ØU 7.000
BYR 30.04.14 pkt. 12. - Bevillingsændring -2.555.050
Intern finansiering - finansieringsafgift 580
Omplacering vedr. personer i hoved-MED -83.669
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 448.000
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 -250.000
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 246.000
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 124.000
Intern finansiering - kopimaskine Nordstjerneskolen 400
Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn -147.162
BYR 27.08.14 pkt. 7 - bevillingsmæssige ændringer 2.583.378
BYR. 29.10.14 pkt. 3 - Budgetopfølgning 31.08.14 6.100.000
Omplacering vedr. personer i hoved-MED 1. juni - 30. november -64.382

Økonomiudvalget, REVIDERET.................................................................................. 441.629.672

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, oprindeligt…………………………………………… 838.104.660
Flytning vedr. ungeenheden -3.288.099
Udmøntning - Afbureaukratiseringspuljen -207.385
Udmøntning - Økonomiudvalgets reduktionspulje -262.828
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD 4.809.807
BYR 27.08.14 pkt. 7 - bevillingsmæssige ændringer -6.518.976
Omplacering vedr. kontrolenhedens besparelser i 2014 -4.444.071

Arbejdsmarkedsudvalget, REVIDERET..................................................................... 828.193.108
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SOCIALUDVALGET, oprindeligt………………………………………………………. 923.172.770
BYR 04.12.13 pkt. 1 - Flytning af midler mellem SOU/SUU 14.444.950
Intern finansiering -52.705
BYR 04.12.13 pkt, 1 - Flytning hjemmesygeplejeopgaver -6.064.050
Flytning vedr. ungeenheden -25.410.200
Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn 109.644
Udmøntning - Mere tid til kerneydelsen -2.464.000
Udmøntning - Afbureaukratiseringspuljen -3.775.542
Udmøntning - Økonomiudvalgets reduktionspulje -288.685
Rettelse af fejl ved indberetning vedr. flytning - Ungeenheden -1.288.340
Rettelse af fejl ved indberetning vedr. flytning - Ungeenheden -546.527
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD 4.776.664
Omplacering vedr. personer i hoved-MED 24.730
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 -10.500.000
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 10.500.000
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 -552.371
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 -109.000
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 -77.890
Korrektion for netværksafgift  ifb. med flytning af hjælpmiddelområdet til SOU -122.450
BYR 27.08.14 pkt. 7 - bevillingsmæssige ændringer -850.108
BYR. 29.10.14 pkt. 3 - Budgetopfølgning 31.08.14 -2.257.626
Omplacering vedr. personer i hoved-MED 1. juni - 30. november 2.562

Socialudvalget, REVIDERET....................................................................................... 898.671.826

SUNDHEDSUDVALGET, oprindeligt……………………………………………………… 295.569.330
BYR 04.12.13 pkt. 1 - Flytning af midler mellem SOU/SUU -14.444.950
BYR 04.12.13 pkt, 1 - Flytning hjemmesygeplejeopgaver 6.064.050
ØU 12.04.14 pkt. 22 Sundhedstjenesten og Tandplejen fra BUU til SUU 26.453.920
Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn 131.775
Udmøntning - Mere tid til kerneydelsen -136.000
Udmøntning - Afbureaukratiseringspuljen -216.987
Udmøntning - Økonomiudvalgets reduktionspulje -164.521
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD 14.517.214
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 3.300.000
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 -3.300.000
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 552.371
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 -137.000
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 -124.000
Korrektion for netværksafgift  ifb. med flytning af hjælpmiddelområdet til SOU 122.450
BYR 27.08.14 pkt. 7 - bevillingsmæssige ændringer 321.997
BYR. 29.10.14 pkt. 3 - Budgetopfølgning 31.08.14 -1.542.374

Sundhedsudvalget, REVIDERET................................................................................ 326.967.275
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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET, oprindeligt 898.279.880
Intern finansiering -196.048
ØU 12.04.14 pkt. 22 Sundhedstjenesten og Tandplejen fra BUU til SUU -26.453.920
Flytning vedr. ungeenheden 28.698.299
Udmøntning - Mere tid til kerneydelsen -2.436.000
Udmøntning - Afbureaukratiseringspuljen -3.752.441
Udmøntning - Økonomiudvalgets reduktionspulje -359.324
Rettelse af fejl ved indberetning vedr. flytning - Ungeenheden 1.288.340
Rettelse af fejl ved indberetning vedr. flytning - Ungeenheden 546.527
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD -6.263.000
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD - overført underskud til 
forbrugsmulighed 700.000

BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD - overført fra Økonomiudvalget 1.045.000
BYR 30.04.14 pkt. 12. - Bevillingsændring 4.434.190
Intern finansiering - lånebeløb opvaskemaskine 53.800
Intern finansiering - afdrag på lånebeløb -14.030
Omplacering vedr. personer i hoved-MED 2.418
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 250.000
Intern finansiering - kopimaskine Nordstjerneskolen 29.840
BYR 27.08.14 pkt. 7 - bevillingsmæssige ændringer 1.023.883
BYR. 29.10.14 pkt. 3 - Budgetopfølgning 31.08.14 2.150.000
Omplacering vedr. kontrolenhedens besparelser i 2014 -330.624

Børne-og Ungdomsudvalget, REVIDERET................................................................ 898.696.790

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET, oprindeligt………………………………………… 106.636.340
Intern finansiering -21.940
ØU 12.04.14 pkt. 23 - Borgerservice fra ØU til KFU 105.056.150
BYR 29.01.14  pkt. 100 Driftstilskud til fusion af Skagen Museum, Drachmanns 
Hus samt Michael og Anna Anchers Hus 1.500.000

Flytning vedr. ungeenheden -606.226
BYR 28.02.14 pkt. 15 Udmøntning af puljer 2014-2017 erhvervs,- turisme og 
kulturelle formål (filmmaskinen) 400.000

Udmøntning - Mere tid til kerneydelsen -164.000
Udmøntning - Afbureaukratiseringspuljen -246.966
Udmøntning - Økonomiudvalgets reduktionspulje -121.844
Vedr. flytning af borgerservice fra ØU til KFU -386.020
Analyse af fritidsområdet 350.000
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD 1.024.556
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD - overført fra Økonomiudvalget -1.806.000
Omplacering vedr. personer i hoved-MED 56.521
Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn 147.162
BYR 27.08.14 pkt. 7 - bevillingsmæssige ændringer 6.209
Omplacering vedr. personer i hoved-MED 1. juni - 30. november 61.820
Omplacering vedr. kontrolenhedens besparelser i 2014 4.774.695

Kultur- og Fritidsudvalget, REVIDERET.................................................................... 216.660.457

TEKNISK UDVALG, oprindeligt…………………………………………………………… 53.882.230
BYR 28.02.14 udmøntning af puljer 2014-2017 erhvervs,- turisme og kulturelle 
formål (Takstfastsættelse til understøttelse af lokale shoppingmiljøer) 750.000

Udmøntning - Afbureaukratiseringspuljen -316.770
Udmøntning - Økonomiudvalgets reduktionspulje -38.044
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD -5.337.795
BYR 30.04.14 pkt. 12. - Bevillingsændring -1.200.000
BYR 27.08.14 pkt. 7 - bevillingsmæssige ændringer -115.904
BYR 17.12.14 pkt. 12 - teknisk tillægsbevilling til Budget 2014 23.500.000

Teknisk Udvalg, REVIDERET...................................................................................... 71.123.717

95



PLAN- OG MILJØUDVALGET, oprindeligt……………………………………………… 14.251.330
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD 49.658
BYR 27.08.14 pkt. 7 - bevillingsmæssige ændringer -120

Plan- og Miljøudvalget, REVIDERET.......................................................................... 14.300.868

TVÆRGÅENDE FÆLLES PULJER, oprindeligt………………………………………… -18.227.520
DIR 17.12.13 - Gennemgang af samtlige kontakter 2.000.000
Nulstilling af puljer vedr. udmøntning af reduktioner 17.100.440
BYR 30.04.14 pkt. 12. - Bevillingsændring -679.140
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 77.890

TVÆRGÅENDE FÆLLES PULJER, REVIDERET....................................................... 271.670

SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT - oprindelig 3.651.123.080
SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT - REVIDERET 3.696.515.383
ÆNDRING 45.392.303
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET 1,24

TAKSTFINANSIERET drift

TEKNISK UDVALG, oprindeligt…………………………………………………………… 1.697.640
Teknisk udvalg, Renovation, REVIDERET................................................................ 1.697.640

TEKNISK UDVALG, ADMINISTRATION FORSYNING, oprindeligt…………………… 0
Teknisk udvalg, Administration Forsyning, REVIDERET........................................ 0

TAKSTFINANSIERET DRIFT - oprindeligt 1.697.640
TAKSTFINANSIERET DRIFT - REVIDERET 1.697.640
ÆNDRING 0
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET 0

DRIFT I ALT - oprindeligt 3.652.820.720
DRIFT I ALT - REVIDERET 3.698.213.023
ÆNDRING 45.392.303
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET 1,24

RÅDIGHEDSBELØB:

SKATTEFINANSIERET

ØKONOMIUDVALGET, oprindeligt………………………………………………………. 63.481.000
BYR 29.01.14 pkt. 92- Flytning af pulje til Landsbyfornyelse -1.900.000
BYR 29.01.14  pkt. 100 Driftstilskud til fusion af Skagen Museum, Drachmanns 
Hus samt Michael og Anna Anchers Hus -1.500.000

Takstfastsættelse til undersøttelse af lokale shopping miljøer - til TU drift -750.000
Analyse af fritidsområdet -350.000
Filmmaskinen -400.000
Udmøntning af Økonomiudvalgets reduktionspulje på anlæg -1.846.325
BYR 26.03.2014 Byggemodning af Bakkevænget -Østervrå -103.000
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD 41.695.681
BYR 30.04.14 pkt. 12. - Bevillingsændring -368.280
BYR 30.04.14 pkt. 23. - Iscenter Nord 18.000.000
BYR 30.04.14 pkt. 26 - salg af Spliddsvej - øgede indtægter -1.580.000
BYR 30.04.14 pkt. 26 - salg af Spliddsvej - disponering af nettoindtægt 1.580.000
BYR 27.08.14 pkt. 7 - bevillingsmæssige ændringer 75.000
BYR. 29.10.14 pkt. 3 - Budgetopfølgning 31.08.14 -17.331.232

Økonomiudvalget, REVIDERET.................................................................................. 98.702.844
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ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, oprindeligt…………………………………………… 38.000
Udmøntning af Økonomiudvalgets reduktionspulje på anlæg -13.010

Arbejdsmarkedsudvalget, REVIDERET..................................................................... 24.990

SOCIALUDVALG, oprindeligt…………………………………………………………. 4.192.000
Udmøntning af Økonomiudvalgets reduktionspulje på anlæg -1.110.602
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD 8.840.000
BYR. 29.10.14 pkt. 3 - Budgetopfølgning 31.08.14 1.650.000

Sundhedsudvalg, REVIDERET................................................................................... 13.571.398

SUNDHEDSUDVALG, oprindeligt………………………………………………………… 7.568.000
Udmøntning af Økonomiudvalgets reduktionspulje på anlæg -189.665
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD 2.960.000

Sundhedsudvalg, REVIDERET................................................................................... 10.338.335

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET, oprindeligt……………………………………… 12.297.000
Udmøntning af Økonomiudvalgets reduktionspulje på anlæg -890.125
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD 2.575.568

Børne-og ungdomsudvalget, REVIDERET................................................................ 13.982.443

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET, oprindeligt………………………………………… 3.427.000
Udmøntning af Økonomiudvalgets reduktionspulje på anlæg -184.187
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD 974.688
BYR 30.04.14 pkt. 12. - Bevillingsændring 368.280
BYR 28.05.14. Pkt 8 - Skagen Museum 2.500.000
BYR 27.08.14 pkt. 7 - bevillingsmæssige ændringer -425.000

Kultur- og Fritidsudvalget, REVIDERET.................................................................... 6.660.781

TEKNISK UDVALG, oprindeligt…………………………………………………………… 40.768.000
BYR 29.01.14 pkt. 89 - Fremrykning kystsikring Gl. Skagen 750.000
Udmøntning af Økonomiudvalgets reduktionspulje på anlæg -93.121
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD 3.145.619
BYR. 29.10.14 pkt. 3 - Budgetopfølgning 31.08.14 0
BYR. 17.12.14 pkt. 7 Forsyningssekretariatets afgørelse vedr. 
vejafvandingsbidrag for 2012 2.255.600

Teknisk Udvalg, REVIDERET...................................................................................... 46.826.098

PLAN- og MILJØUDVALGET, oprindeligt………………………………………………… 1.170.000
BYR 29.01.14 pkt. 92- Flytning af pulje til Landsbyfornyelse 1.900.000
Udmøntning af Økonomiudvalgets reduktionspulje på anlæg -23.965
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD 2.835.538

Plan- og Miljøudvalget, REVIDERET.......................................................................... 5.881.573

SKATTEFINANSIERET RÅDIGHEDSBELØB I ALT - oprindelig 132.941.000
SKATTEFINANSIERET RÅDIGHEDSBELØB I ALT - REVIDERET 195.988.462
ÆNDRING 63.047.462
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET 47,43
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FINANSIELLE KONTI:

RENTEUDGIFTER, oprindeligt…………………………………………………………… 26.690.376
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 39.775.320
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 -4.500.000

Renteudgifter, REVIDERET......................................................................................... 61.965.696

RENTEINDTÆGTER, oprindeligt…………………………………………………………. -7.317.000
Renteindtægter, REVIDERET..................................................................................... -7.317.000

AFDRAG PÅ UDLÅN, INDSKUD I LANDSBYGGEFOND M.V., oprindeligt………… -17.113.746
Intern finansiering 321.063
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD Landsbyggefonden 13.807.207
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - pulje intern leasing 488.097
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - Lån til misbrugsbehandling 169.150
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - Nellemanns Have 1.000.000
Intern finansiering - afdrag på udlån -40.350
Intern finansiering - kopimaskine Nordstjerneskolen -30.240
BYR 27.08.14 pkt. 7 - bevillingsmæssige ændringer 1.500.000

Afdrag på udlån, indskud i Landsbyggefond m.v., REVIDERET............................. 101.181

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD, oprindeligt……………………………… -3.000
Forskydninger i kortfristet gæld, REVIDERET.......................................................... -3.000

AFDRAG PÅ OPTAGNE LÅN, oprindeligt……………………………………………… 69.069.770
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 441.724.890
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 2.670.000

Afdrag på optagne lån, REVIDERET.......................................................................... 513.464.660

LÅNEOPTAGELSE, oprindeligt…………………………………………………………… -130.100.000
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD -38.398.000
BYR 30.04.14 pkt. 23. - Iscenter Nord -18.000.000
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 -514.560.110
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 -2.300.000
BYR. 29.10.14 pkt. 3 - Budgetopfølgning 31.08.14 2.508.600

Låneoptagelse, REVIDERET....................................................................................... -700.849.510

TILSKUD OG UDLIGNING INCL. UDLIGNING AF MOMS, oprindeligt……………… -1.207.932.938
BYR 27.08.14 pkt. 7 - bevillingsmæssige ændringer 28.944.000
BYR. 29.10.14 pkt. 3 - Budgetopfølgning 31.08.14 -600.000

Tilskud og udligning incl. udligning af moms, REVIDERET.................................... -1.179.588.938

SKATTER, oprindeligt……………………………………………………………………… -2.567.788.184
BYR 27.08.14 pkt. 7 - bevillingsmæssige ændringer -595.000

Skatter, REVIDERET.................................................................................................... -2.568.383.184

FINANSIERING I ALT, oprindelig -3.834.494.722
FINANSIERING I ALT, REVIDERET -3.880.610.095
ÆNDRING -46.115.373
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET 1,20
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BALANCEFORSKYDNINGER

LIKVIDE MIDLER, oprindeligt……………………………………………………………… 48.733.002
BYR 18.12.13 pkt. 16 Mindreindtægter nedrivning af Boensgade 10 -47.400
BYR 29.01.14 pkt. 89 - Fremrykning kystsikring Gl. Skagen -750.000
BYR 26.03.2014 pkt. 11 Udmøntning af Økonomiudvalgets reduktionspulje 960.560
BYR 26.03.2014 pkt 4 Byggemodning af Bakkevænget -Østervrå 103.000
BYR 26.03.14 pkt. 20  Salg af Caspersvej 6 - bortfald af lejeindt. -72.500
BYR 30.04.14 pkt. 10. - Regnskab 2013 - ØKD -54.377.625
BYR 28.05.14 pkt. 8 - Skagen Museum -2.500.000
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 32.611.900
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 2.300.000
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 4.500.000
BYR 25.06.14 pkt 11 - budgetopfølgning pr. 30.04.14 -2.670.000
BYR 27.08.14 pkt. 7 - bevillingsmæssige ændringer -25.949.357
BYR. 29.10.14 pkt. 3 - Budgetopfølgning 31.08.14 9.322.632
BYR. 17.12.14 pkt. 7 Forsyningssekretariatets afgørelse vedr. 
vejafvandingsbidrag for 2012 -2.255.600
BYR 17.12.14 pkt. 12 - teknisk tillægsbevilling til Budget 2014 -23.500.000

Likvide midler Revideret ............................................................................................ -13.591.388
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 TVÆRGÅENDE 
ARTSOVERSIGT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens 
udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed 
sammensætningen af ressourceforbruget. 
 
Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressour-
ceopgørelse for hele den offentlige sektor. 
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TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Regnskab 2014

Udgifter Indtægter

0
00 Statuskonteringer -15.706
01 Afskrivninger 110.528
03 Pensionshensættelse -23.979
07 Feriepenge -6.726
09 Modregningskonto -64.118

1.947.133 1.947.133

167.475
22 Fødevarer 26.538
23 Brændsel og drivmidler 51.388
26 Køb af jord og bygninger 10
27 Anskaffelser 7.054
29 Øvrige varekøb 82.484

1.198.221
40 Tjenesteydelser uden moms 128.607
45 Entreprenør- og håndværkerydelser 100.108
46 Betalinger til staten 164.964
47 Betalinger til kommuner 167.334
48 Betalinger til regioner 258.332
49 Øvrige tjenesteydelser 378.876

1.280.697
51 Tjenestemandspension 22.907
52 Overførsler til personer 1.059.932
59 Øvrige tilskud og overførsler 197.858

596.646 596.646

-362.551
71 Egne huslejeindtægte -6.393
72 Salg af produkter og ydelser -169.432
76 Betalinger fra staten -7.763
77 Betalinger fra kommuner -100.898
78 Betalinger fra regioner -16.099
79 Øvrige indtægter -61.966

8 Finansindtægter -4.827.622 -4.827.622

5.190.173 -5.190.173

6 Finansudgifter

7 Indtægter

Balance i alt

5 Tilskud og overførelser

2 Varekøb

0 Beregnede omkostninger

1 Lønninger

4 Tjenesteydelser m.v.
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 PERSONALEOVERSIGT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Personaleoversigten omfatter dels kommunalt aflønnet personale, dels 
personale på selvejende/private institutioner på hovedkonto 05 Social- og 
sundhedsvæsen, med hvilken kommunen har indgået overenskomst. 
 
Personaleoversigten omfatter ligeledes personer, som er ansat som led i 
bekæmpelse af arbejdsløsheden. 
 
Personaleoversigten omfatter derimod ikke folkevalgte. 
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 Antal ansatte - Frederikshavn Kommune - Dec 2007 - 2014

Dec 2014 Dec 2013 Dec 2012 Dec 2011 Dec 2010 Dec 2009 Dec 2008 Dec 2007
Ændring i 

antal
Procent 
ændring

Overenskomstområde Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid
2014 - 
2007

2014 ‐ 
2007

 Ialt 4.268,0 4.347,7 4.273,4 4.378,1 4.373,6 4.382,3 4.489,6 4.622,1 ‐354,1 ‐7,7
Akademikere, KL 148,1 150,7 143,3 131,8 129,8 131,2 144,6 132,6 15,6 11,8
Arbejds-, vej- og gartnerformænd 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 13,3 ‐3,3 ‐24,9
Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,KL 11,6 11,7 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 100,0
Beredskabspers. i chef/lederstillinger 10,0 9,0 8,0 8,0 7,4 7,0 9,3 7,0 3,0 42,9
Bygningskonstruktører 6,8 6,8 7,8 8,8 8,0 8,8 11,0 9,0 ‐2,2 ‐24,3
Chefer, KL 36,8 35,7 35,9 42,0 48,0 55,0 61,0 66,0 ‐29,2 ‐44,2
Dagplejere 142,6 167,0 202,0 224,3 231,6 252,5 283,1 279,2 ‐136,6 ‐48,9
Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,KL 31,4 5,1 0,0 5,3 0,0 7,0 7,1 7,4 24,1 326,0
Forhandlingskartellets personale 9,0 9,0 9,0 7,0 10,0 8,0 0,0 5,0 4,0 80,0
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 280,7 296,1 251,4 213,2 172,8 162,5 174,2 176,6 104,1 59,0
Husassistenter, KL 40,6 42,0 33,6 36,3 32,2 38,4 38,3 40,3 0,4 0,9
Håndværkere m.fl., KL 22,5 26,3 26,7 21,8 22,7 25,0 25,9 48,2 ‐25,8 ‐53,4
Kontor- og It-personale, KL 399,0 414,6 395,1 398,1 401,4 403,0 402,3 389,9 9,0 2,3
Ledere m.fl., undervisningsområdet 42,6 47,9 50,0 53,0 57,0 56,0 59,0 57,0 ‐14,4 ‐25,3
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg 19,0 18,0 17,0 17,3 18,0 20,0 21,9 19,0 0,0 0,0
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 594,7 594,5 610,8 643,4 680,4 695,0 698,8 706,1 ‐111,4 ‐15,8
Musikskolelærere 17,1 16,9 17,6 18,5 20,5 20,7 22,0 20,4 ‐3,3 ‐16,4
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL 97,1 98,9 80,0 78,1 73,7 61,1 55,8 55,5 41,5 74,8
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 299,4 319,0 317,2 332,7 335,6 356,3 361,2 375,7 ‐76,3 ‐20,3
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 23,0 21,7 20,9 17,9 17,2 14,9 14,5 14,0 8,9 63,6
Pæd. pers., særlige stillinger 8,1 10,9 11,9 14,6 20,7 15,6 13,2 6,4 1,7 26,4
Pædagogisk personale i dagplejeordninger 6,9 8,8 8,8 10,8 10,8 13,0 13,6 13,6 ‐6,7 ‐49,0
Pædagogisk uddannede ledere 69,1 77,0 83,1 88,9 92,2 83,7 75,9 86,6 ‐17,4 ‐20,1
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 163,3 158,4 150,5 159,7 170,0 164,5 159,7 171,1 ‐7,8 ‐4,6
Rengøringsassistenter, KL 85,0 92,0 99,3 129,0 120,0 118,8 125,8 133,1 ‐48,1 ‐36,1
Social- og sundhedspersonale, KL 1.042,6 1.027,9 1.038,9 1.090,2 1.056,9 1.018,8 1.039,8 1.032,0 10,7 1,0
Socialrådg./socialformidlere, KL 99,0 105,3 91,9 88,0 82,4 74,2 73,8 71,2 27,8 39,0
Specialarbejdere mv., KL 79,0 77,0 78,2 92,3 110,0 103,1 130,5 162,9 ‐83,9 ‐51,5
Syge- og sundhedspers., ledere, KL 22,0 25,5 31,6 35,0 34,0 35,0 36,5 38,0 ‐16,0 ‐42,1
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 308,5 291,3 273,9 248,3 243,5 237,5 242,8 223,6 85,0 38,0
Tandklinikassistenter, KL 12,8 14,2 14,4 12,4 12,0 14,9 16,5 16,4 ‐3,6 ‐22,1
Tandlæger 8,7 6,9 8,3 6,4 6,7 0,0 5,5 7,4 1,3 17,5
Teknisk Service 76,7 92,2 75,5 70,6 68,9 70,0 72,1 73,6 3,1 4,2
Tekniske designere m.fl., KLg , 17,9, 20,0, 20,8, 20,6, 21,6, 24,7, 26,8, 35,5, ‐17,6, ‐49,5,
Øvrige 26,2 39,4 43,9 43,7 45,4 74,0 55,1 128,5 ‐102,3 ‐79,6
Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Udviklingen i antallet omfatter tjenestemænd og overenskomstansatte. Ekskl. elever, fleksjob og extraordinært ansatte.
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 Antal ansatte - Frederikshavn Kommune - Dec 2007 - 2014

Dec 2014 Dec 2013 Dec 2012 Dec 2011 Dec 2010 Dec 2009 Dec 2008 Dec 2007
Ændring i 

antal
Procent 
ændring

Hovedfunktion  Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid
2014 - 
2007

2014 ‐ 
2007

 Ialt 4.268,0 4.347,7 4.273,4 4.378,1 4.373,6 4.382,3 4.489,6 4.622,1 ‐354,1 ‐7,7
Faste ejendomme 126,5 110,0 117,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,5 100,0
Fritidsfaciliteter 15,1 16,0 18,2 18,4 18,5 20,1 20,3 19,7 ‐4,6 ‐23,1
Redningsberedskab 31,7 34,4 25,7 24,6 16,9 15,7 20,7 21,2 10,5 49,7
Fællesfunktioner 96,9 96,9 98,3 115,4 142,6 135,9 0,0 0,0 96,9 100,0
Folkeskolen m.m. 787,3 782,4 795,4 920,9 984,8 1.009,9 982,5 953,1 ‐165,8 ‐17,4
Folkebiblioteker 33,0 27,7 34,9 38,2 37,5 38,5 40,3 36,9 ‐3,9 ‐10,5
Kulturel virksomhed 28,6 31,2 29,0 27,7 35,4 38,3 35,2 29,5 ‐0,9 ‐2,9
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v 30,4 36,4 40,5 23,0 20,4 18,4 19,8 14,6 15,8 108,0
Sundhedsudgifter 99,9 95,9 93,5 78,0 77,0 79,4 84,9 120,7 ‐20,8 ‐17,2
Dagtilbud til børn og unge 544,3 601,9 624,5 681,5 712,5 761,5 795,3 791,2 ‐247,0 ‐31,2
Tilbud til børn og unge m. særlige behov 80,9 78,0 74,3 69,4 50,0 42,0 30,0 30,2 50,7 168,0
Tilbud til ældre og handicappede 1.582,6 1.604,6 1.549,7 1.521,3 1.419,0 1.399,6 1.431,4 1.419,0 163,6 11,5
Tilbud til voksne med særlige behov 46,6 52,0 49,0 101,9 99,3 102,0 90,8 99,2 ‐52,6 ‐53,0
Administrativ organisation 628,8 662,7 640,4 728,6 718,8 687,4 888,3 860,6 ‐231,8 ‐26,9
Ø iØvrige 135 4135,4 117 7117,7 82 782,7 29 229,2 40 8 3340,8 3 63, 50 0 226 2 90 8 40 150,0 226,2 ‐90,8 ‐40,1
Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Udviklingen i antallet omfatter tjenestemænd og overenskomstansatte. Ekskl. elever, fleksjob og extraordinært ansatte.
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KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER

Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr.
 31.12.2013 31.12.2014
A. Kautions- og garantiforpligtigelser
vedr. boligforanstaltninger m.v.   

1. Garanti for statslån og regaranti for
statsgaranti for lån til boligbyggeri:

Andelsboligforeningen:
A/B Bogfinkevej Realkredit Danmark 9.011,07 0,00
A/B Bækken Nykredit 1.502.824,31 1.503.436,17
A/B Bækken Nykredit 7.433,38 7.597,08
A/B Granlunden Realkredit Danmark 111.884,34 8.585,98
A/B Granlunden Realkredit Danmark 2.060,04 158,09
A/B Hanetoften Realkredit Danmark 295.386,45 0,00
A/B Hanetoften Realkredit Danmark 7.400,07 0,00
A/B Mejerigården Nykredit 11.561,50 0,00
A/B Odaslund Nykredit 205.622,44 123.350,13
A/B Odaslund Nykredit 3.640,34 2.183,80
A/B Odaslund Nykredit 40.913,74 24.219,28
A/B Odin Nykredit 1.057.555,45 1.056.452,34
A/B Odinsparken Realkredit Danmark 22.275,67 21.552,12
A/B Odinsparken Realkredit Danmark 2.980.299,93 2.883.494,81
A/B Odinsparken Realkredit Danmark 30.629,05 29.634,17
A/B Præstehaven Realkredit Danmark 133.294,41 61.447,27
A/B Præstehaven Realkredit Danmark 3.222,74 1.485,65
A/B Ryttergrøften Nykredit 1.957.461,34 1.957.524,82
A/B Rådhusparken 2 Realkredit Danmark 2.244.208,25 2.172.959,66
A/B Skansen Realkredit Danmark 1.475.541,91 1.420.474,95
A/B Skrænten Realkredit Danmark 1.154.299,70 1.109.627,93
A/B Strømgade Nykredit 675.608,35 674.983,69
A/B Strømgade Nykredit 105.616,76 105.491,56
A/B Strømgade Nykredit 121.711,79 121.557,38
A/B Strømgade Nykredit 114.612,67 114.596,36
A/B Strømgade Nykredit 99.459,71 99.439,67
A/B Strømgade Nykredit 108 141 47 108 182 00

Vedr. boligforanstaltninger m.v.

A/B Strømgade Nykredit 108.141,47 108.182,00
A/B Strømgade Nykredit 102.292,62 102.319,73
A/B Vævervej Realkredit Danmark 885.023,45 851.109,74
A/B Vævervej Realkredit Danmark 111.529,16 107.251,04
A/B Vævervej Realkredit Danmark 110.751,51 106.498,74
A/B Vævervej Realkredit Danmark 111.434,15 107.152,26
A/B Vævervej Realkredit Danmark 95.803,13 92.113,56
A/B Aavej Nykredit 57.902,21 19.985,08
A/B Aavej Nykredit 84.177,02 20.192,05
A/B Aavej Nykredit 1.543,25 370,17
A/B Aavej Nykredit 11.258,00 2.371,70
AP Living A/S Nykredit 44.120,34 0,00

Boligforeningen af 1952:
Afdeling 6 Nykredit 1.102.590,42 1.060.028,38
Afdeling 6 Nykredit 23.382,17 22.536,60
Afdeling 4 Realkredit Danmark 49.320,94 0,00
Afdeling 4 Realkredit Danmark 16.684.225,94 16.333.009,85
Afdeling 2 Realkredit Danmark 182.451,07 176.498,98
Afdeling 10 Nykredit 5.147.235,59 5.159.412,75
Afdeling 10 Nykredit 371.505,19 372.384,08
Afdeling 10 Nykredit 202.320,80 202.840,38
Afdeling 10 Nykredit 58.718,86 58.869,65
217 G Skagen markjorder Økonomistyrelsen 14.225,07 0,00

Sub total 39.933.487,77 38.403.379,65
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Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr.
 31.12.2013 31.12.2014

Overført 39.933.487,77 38.403.379,65

Afdeling 7 Økonomistyrelsen 101.111,42 61.501,84
Afdeling 8 Realkredit Danmark 24.456,57 0,00
Afdeling 8 Realkredit Danmark 181,15 83,07
Afdeling 11 Realkredit Danmark 3.945.050,69 3.845.965,94
Afdeling 13 Nykredit 596.543,76 596.546,40
Afdeling 13 Nykredit 11.282,78 11.285,47
Afdeling 14 Realkredit Danmark 277.250,63 266.902,43
Afdeling 14 Realkredit Danmark 2.009,40 1.939,83
Afdeling 15 Realkredit Danmark 6.153.032,35 5.953.171,57
Afdeling 15 Realkredit Danmark 675.712,25 653.763,99
Afdeling 15 Realkredit Danmark 504.551,65 488.845,20
Afdeling 15 Realkredit Danmark 576.630,46 558.680,24
Afdeling 15 Realkredit Danmark 200.326,39 194.090,32

Boligforeningen Vesterport:
Afdeling 3 2. afsnit Økonomistyrelsen 1.144,41 0,00
Afdeling 3 3. afsnit Økonomistyrelsen 2.913,24 0,00
Afdeling 4 BRF 2.718.093,18 2.630.788,40
Afdeling 4 BRF 329.870,04 319.274,66
Afdeling 4 BRF 60.500,78 58.521,26
Afdeling 4 BRF 33.699,95 32.617,51
Afdeling 4 Nykredit 3.852.470,53 3.861.976,83
Afdeling 4 Nykredit 151.770,30 152.125,02
Afdeling 4 Nykredit 637.125,48 638.614,56
Afdeling 4 Nykredit 88.212,92 88.445,04
Afdeling 4 Nykredit 2.709.848,96 2.776.625,19
Afdeling 4 Nykredit 29.342,23 29.435,80
Afdeling 4 Nykredit 871.081,43 873.859,36
Afdeling 4 Nykredit 2.234.430,25 2.239.652,54
Afdeling 4 Nykredit 90.442,71 90.654,09
Afdeling 4 Nykredit 13.318,61 13.349,74
Afdeling 4 Nykredit 60.340,12 60.498,90
Afdeling 55 Nykredit 10.438.353,16 10.164.610,91
Afdeling 55  Nykredit 460.491,21 456.038,06
Afdeling 4 -1 Realkredit Danmark 317.097,08 111.947,41
Afd li 4 1 R lk dit D k 2 296 02 1 363 01Afdeling 4-1 Realkredit Danmark 2.296,02 1.363,01
Afdeling 5 Realkredit Danmark 8.970,59 0,00
Afdeling 5 Realkredit Danmark 1.424,22 0,00
Afdeling 5 Realkredit Danmark 45.793.087,70 44.329.507,28
Afdeling 5 Realkredit Danmark 5.527.340,98 5.385.960,15
Afdeling 9 Realkredit Danmark 7.327.132,11 7.040.983,59
Afdeling 9 Realkredit Danmark 173.002,05 166.481,18
Afdeling 11 Realkredit Danmark 1.932.240,72 1.841.213,83
Afdeling 11 Realkredit Danmark 95.735,62 91.448,75
Afdeling 12 Realkredit Danmark 2.870.589,20 2.744.955,88
Afdeling 12 Realkredit Danmark 22.001,62 21.133,74
Boligforeningen Vesterport Kommunekredit 141.525,44 0,00

Sub total 141.997.520,13 137.258.238,64
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Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr.
 31.12.2013 31.12.2014

Overført 141.997.520,13 137.258.238,64

Afdeling 15 Realkredit Danmark 7.775.248,59 7.458.212,60
Afdeling 15 Realkredit Danmark 563.937,89 543.098,61
Afdeling 6 Realkredit Danmark 10.882.732,77 10.438.989,02
Afdeling 6 Realkredit Danmark 181.821,46 175.102,58
Afdeling 17 Nykredit 28.971.835,30 27.745.675,16
Afdeling 19 Nykredit 27.015.754,32 26.369.909,72
Afdeling 4 Realkredit Danmark 5.224.016,75 5.011.007,32
Afdeling 4 Realkredit Danmark 113.294,52 109.107,93
Danmarksgade 22 - 24 BRF 6.895.440,51 6.676.523,09
Danmarksgade 22 - 24 BRF 2.727.459,42 2.640.867,65
Danmarksgade 22 - 24 BRF 134.837,68 130.740,71
Danmarksgade 22 - 24 BRF 65.750,06 63.752,00
Danmarksgade 22 - 24 BRF 45.724,67 44.335,35
Danmarksgade 22 - 24 BRF 27.701,81 26.860,10
Afdeling 19 Nykredit 330.656,90 323.138,19
Afdeling 27 Nykredit 218.044,13 211.877,54
Afdeling 27 Nykredit 642.452,52 624.283,06
Afdeling 27 Nykredit 8.820.690,48 8.571.228,83
Afdeling 27 Nykredit 19.473,41 18.951,25
Afdeling 28  Nykredit 13.314.923,44 12.976.480,99
Afdeling 29 Nykredit 4.940.478,57 4.822.370,39
L. P. Houmøllers Vej 28 - 178 BRF 3.400.773,37 3.291.540,99
L. P. Houmøllers Vej 28 - 178 BRF 119.767,98 115.849,29
Afdeling 30 (nyt) BRF 0,00 2.842.614,74
Adeling 30 (nyt) BRF 0,00 79.079.485,97
Afdeling 31 BRF 29.587.241,10 28.941.852,77
Afdeling 31 (nyt) BRF 0,00 152.833,81

Boligselskabet Nordbo:
Afdeling 42 Realkredit Danmark 3.905.760,65 3.492.238,07
Afdeling 43 Realkredit Danmark 8.115.672,63 7.911.837,61

Boligselskabet Nordjylland 
Afdeling 7 Nykredit 300.041,01 140.604,76

N k ditAfdeling 7 Nykredit 47.545,24 22.280,59
Afdeling 7 Nykredit 6.564,86 4.712,35
Afdeling 7 Nykredit 4.900,89 3.879,80
Afdeling 7 Nykredit 2.246.003,01 2.140.574,16
Afdeling 7 Nykredit 605.329,33 588.209,75
Afdeling 7 D Nykredit 1.957.695,59 1.963.204,66
Afdeling 7 D Nykredit 23.622,28 23.688,76
Afdeling 7 D Nykredit 4.429,17 4.441,63
Afdeling 7 D Nykredit 39.272,01 39.382,51
Afdeling 7 F Nykredit 720.971,65 721.272,67
Afdeling 7 F Nykredit 594.333,89 594.582,04
Afdeling 0707 Nykredit 13.756,45 0,00
Afdeling 0707 Nykredit 647,51 298,34
Afdeling 0707 Nykredit 14.546,07 0,00
Afdeling 0707 Nykredit 1.933,50 1.262,51
Afdeling 0707 Nykredit 31.880,45 3.516,71
Afdeling 0707 Nykredit 791,73 364,77
Afdeling 0707 Nykredit 88.016,74 5,54
Afdeling 0707 Nykredit 6.319,80 0,41
Afdeling 0708 Nykredit 39.831,87 13.945,97
Afdeling 0708 Nykredit 178,04 116,57
Afdeling 1301 Nykredit 55.283,68 44.664,48
Afdeling 1303 Nykredit 71.355,78 7.871,17
Afdeling 1304 Nykredit 39.526,97 13.804,88
Afdeling 1304 Nykredit 2.008,55 1.441,70
Østervrå Ældrecenter Kommunekredit 1.749.449,09 805.348,12

Sub total 314.705.246,22 385.208.478,83
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Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr.
 31.12.2013 31.12.2014

Overført 314.705.246,22 385.208.478,83

Afdeling 1305 Nykredit 632.684,60 602.593,29
Afdeling 1305 Nykredit 65.548,74 62.650,84
Nr. Voerså By, Albæk Realkredit Danmark 55.480,31 32.935,27
Nr. Voerså By, Albæk Realkredit Danmark 90.412,35 53.672,29

Den Selvejende Institution Realkredit Danmark 910.272,03 889.137,46

DSAB Skagen Kollegium:  FB
Afdeling 1 Nykredit 321.905,36 321.991,94
Afdeling 1 Nykredit 183.571,94 183.619,31
Afdeling 1 Nykredit 349.342,18 349.425,55
Afdeling 1 Nykredit 448.142,72 448.807,15
Afdeling 1 Nykredit 11.538,79 11.805,29
Afdeling 1 Nykredit 6.619,42 6.772,32
Afdeling 1 Nykredit 2.118.089,93 2.123.740,29
Afdeling 1 Nykredit 160.313,61 160.741,27
Afdeling 1 Nykredit 42.554,78 42.668,30
Afdeling 1 Nykredit 3.063.276,05 3.139.043,39
Afdeling 1 Nykredit 5.613,42 5.752,26
Afdeling 1 Nykredit 1.122.060,33 1.134.443,02
Afdeling 1 Nykredit 1.264.232,16 1.278.183,81
DSI Aalbæk Kollegium Nykredit 192.641,35 193.155,25
DSI Aalbæk Kollegium Nykredit 2.325.846,66 2.332.051,25
DSI Aalbæk Kollegium Nykredit 46.632,68 46.757,08
DSI Aalbæk Kollegium Nykredit 234.428,11 251.575,62

Grenen Boligforening af 1946:
Afdeling 3 Økonomistyrelsen 823,76 0,00
Afdeling 3 Økonomistyrelsen 52.797,31 33.094,12
Afdeling 1 Realkredit Danmark 240.021,00 76.144,63
Afdeling 1 Realkredit Danmark 722.565,91 337.604,74
Afdeling 1 Realkredit Danmark 960,80 530,27
Afdeling 14 Nykredit 1.848.768,31 1.841.761,98
Afdeling 14 Nykredit 1.678.066,11 1.671.685,82

N k ditAfdeling 14 Nykredit 59.456,24 59.312,95
Afdeling 1 Realkredit Danmark 39.250.701,32 38.348.631,43
Afdeling 1 Realkredit Danmark 9.219.772,72 9.016.360,16

Frederikshavn Boligforening:
Afdeling 27 Nykredit 2.649.016,15 2.714.366,74
Afdeling 27 Nykredit 50.304,68 48.919,15
Afdeling 27 Nykredit 640.698,18 642.392,71
Afdeling 27 Nykredit 36.719,24 35.740,69
Afdeling 27 Nykredit 169.764,86 159.819,44
Afdeling 2 Nykredit 382.033,96 391.331,32
Afdeling 2 Nykredit 382.870,20 392.340,14
Afdeling 2 Nykredit 374.033,20 383.273,61
Afdeling 2 Nykredit 393.936,51 403.639,29
Afdeling 2 Nykredit 68.841,36 69.018,16
Afdeling 2 Nykredit 197.351,53 202.154,37
Afdeling 2 Nykredit 1.126.027,98 1.153.431,48
Afdeling 2 Nykredit 1.128.492,49 1.156.404,71
Afdeling 2 Nykredit 197.783,59 202.675,60
Afdeling 2 Nykredit 1.102.446,02 1.129.681,70
Afdeling 2 Nykredit 203.454,41 208.465,56
Afdeling 2 Nykredit 1.161.152,98 1.189.752,53

Sub total 391.695.314,56 460.748.534,38
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Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr.
 31.12.2013 31.12.2014

Overført 391.695.314,56 460.748.534,38

Afdeling 2 Nykredit 68.719,09 68.895,97
Afdeling 2 Nykredit 163.093,31 163.513,13
Afdeling 2 Nykredit 193.218,48 197.991,89
Afdeling 2 (nyt) Nykredit 0,00 10.434.584,47
Afdeling 2 (nyt) Nykredit 0,00 9.713.794,80
Afdeling 6 2. afsnit Økonomistyrelsen 1.555,16 0,00
Afdeling 7 Realkredit Danmark 406.232,43 390.511,10
Afdeling 7 Nykredit 146.523,87 146.528,62
Afdeling 7 Økonomistyrelsen 6.453,24 0,00
Afdeling 8 Økonomistyrelsen 4.920,34 2.992,84
Afdeling 8 Realkredit Danmark 2.641.832,18 2.550.422,97
Afdeling 8 Realkredit Danmark 1.522.737,82 1.470.050,06
Afdeling 11 Nykredit 279.018,81 285.753,14
Afdeling 11 Nykredit 484.017,11 495.699,25
Afdeling 11 BRF 2.691.202,56 2.598.085,11
Afdeling 11 BRF 1.551.208,46 1.497.535,59
Afdeling 11 Realkredit Danmark 1.173.167,65 1.143.159,84
Afdeling 12 Nykredit 9.803.887,90 9.455.645,16
Afdeling 12 Nykredit 9.853.891,89 9.503.872,96
Afdeling 12 Nykredit 9.736.359,26 9.424.395,85
Afdeling 12 Nykredit 20.860.168,41 20.348.745,67
Afdeling 12  Nykredit 9.238.328,44 8.977.113,02
Afdeling 12  Nykredit 15.867.118,65 15.466.384,66
Afdeling 12  Nykredit 9.322.931,14 9.072.577,70
Afdeling 12  Nykredit 9.459.599,18 9.233.455,89
Afdeling 12  Nykredit 6.684.322,54 6.504.825,02
Afdeling 12  Nykredit 16.208.530,25 15.794.642,33
Afdeling 14 Realkredit Danmark 76.312,43 51.376,93
Afdeling 16 Realkredit Danmark 1.167.107,10 791.284,73
Afdeling 12  Nykredit 27.195.786,93 29.055.468,93
Afdeling 12  Nykredit 20.497.968,43 21.960.313,62
Afdeling 12  Nykredit 24.686.229,42 26.447.369,27
Afdeling 12  Nykredit 44.245.884,99 47.339.526,15
Afdeling 12 Nykredit 9.860.451,57 10.470.509,08

N k ditAfdeling 12 Nykredit 9.937.739,55 10.573.153,98
Afdeling 12 Nykredit 9.974.607,08 10.612.378,80
Afdeling 12 Nykredit 9.898.722,94 10.511.148,25
Afdeling 12 Nykredit 9.081.065,13 9.678.904,82
Afdeling 19, 3. afsnit Realkredit Danmark 16.994,20 1.856,13
Afdeling 19, 3. afsnit Realkredit Danmark 378.703,13 41.362,76
Afdeling 19, 3. afsnit Realkredit Danmark 31.076,63 25.120,62
Afdeling 19, 3. afsnit Realkredit Danmark 45.817,68 37.036,46
Afdeling 20 Nykredit 30.940,81 497,10
Afdeling 20 Nykredit 9.294,85 0,00
Afdeling 20, 2. afsnit Nykredit 354.803,94 167.424,69
Afdeling 20, 2. afsnit Nykredit 252.322,25 151.364,72
Afdeling 20, 2. afsnit Nykredit 35.776,79 21.462,01
Afdeling 20, 2. afsnit Nykredit 8.742,43 6.137,90
Afdeling 22 Realkredit Danmark 865.814,60 833.498,65
Afdeling 24 Realkredit Danmark 5.681.620,83 5.492.910,79
Afdeling 24 Realkredit Danmark 8.122.544,95 7.791.347,94
Afdeling 25 Nykredit 2.548.129,29 2.445.021,34
Afdeling 25 Nykredit 2.076.848,22 1.979.359,62
Afdeling 26 Nykredit 11.063.104,09 10.648.617,15
Afdeling 26 Nykredit 70.924,19 68.186,39
Afdeling 28 Nykredit 72.104,48 73.911,80
Afdeling 37 Nykredit 2.553.597,68 2.615.355,00
Afdeling 37 Nykredit 138.179,67 141.505,90
Afdeling 37 Nykredit 1.075.585,58 1.101.476,77
Afdeling 28 Realkredit Danmark 200.568,19 193.804,14
Afdeling 32 Realkredit Danmark 84.589,84 7.360,28
Afdeling 32 Realkredit Danmark 1.488.891,32 1.320.987,37
Afdeling 32 Realkredit Danmark 826.681,86 793.481,71
Afdeling 32 Realkredit Danmark 154.829,18 13.472,00
Afdeling 35 Nykredit 12.718.862,26 12.414.802,33

Sub total 737.593.577,25 831.568.507,55
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Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr.
 31.12.2013 31.12.2014

Overført 737.593.577,25 831.568.507,55

Afdeling 33 Nykredit 1.678.324,71 1.622.444,45
Afdeling 33 Nykredit 1.678.324,71 1.622.444,45
Afdeling 33 Realkredit Danmark 46.104,62 39.683,92
Afdeling 33 Realkredit Danmark 188.030,82 142.409,98
Afdeling 37 Nykredit 48.451,55 16.921,80
Afdeling 34 Realkredit Danmark 781.919,28 745.262,61
Afdeling 34 Realkredit Danmark 2.172.998,64 2.102.063,83
Afdeling 34 Realkredit Danmark 187.108,89 178.767,28
Afdeling 34 Realkredit Danmark 497.147,93 481.209,03
Afdeling 34 Realkredit Danmark 87.960,57 85.342,92
Afdeling 34 Nykredit 30.721,63 23.269,92
Afdeling 35 Realkredit Danmark 878.144,89 849.366,66
Afdeling 35 Realkredit Danmark 896.477,12 866.701,42
Afdeling 35 Realkredit Danmark 16.815,06 16.151,77
Afdeling 35 Realkredit Danmark 4.219.764,31 4.079.608,55
Afdeling 35 Realkredit Danmark 4.550.910,24 4.365.346,74
Afdeling 35 Realkredit Danmark 117.975,37 113.882,75
Afdeling 37 Nykredit 469.591,24 480.454,26
Afdeling 37 Nykredit 2.273.971,60 2.326.575,21
Afdeling 37 Realkredit Danmark 24.104,50 0,00
Afdeling 37 Realkredit Danmark 762,37 0,00
Afdeling 37 Realkredit Danmark 2.833.229,68 2.739.954,91
Afdeling 37 Realkredit Danmark 80.286,23 78.058,62
Afdeling 37 Realkredit Danmark 3.397.095,71 3.286.195,06
Afdeling 37 Realkredit Danmark 2.276.430,80 2.201.961,64
Afdeling 37 Realkredit Danmark 8.553.950,43 7.648.300,51
Afdeling 37 Realkredit Danmark 1.120.538,05 1.081.666,01
Afdeling 38 Realkredit Danmark 5.252.031,61 5.073.564,12
Afdeling 38 Realkredit Danmark 97.804,20 94.797,66
Afdeling 38 Realkredit Danmark 10.829,33 10.496,43
Afdeling 35 Realkredit Danmark 6.245.709,19 6.126.467,02
Afdeling 35 Realkredit Danmark 415.431,04 404.044,83
Afdeling 42  BRF 43.880.046,50 42.719.742,29
Afdeling 43 LR- Realkredit 9.625.547,00 9.503.972,00

BRFAfdeling 44 BRF 21.866.314,85 21.389.124,47
Afdeling 49 Kommunekredit 1.342.193,13 1.298.173,45
Afdeling 49 Kommunekredit 153.144,08 148.152,69
Afdeling 49 Kommunekredit 616.136,26 595.829,10
Afdeling 49 Kommunekredit 689.137,31 317.240,13
Afdeling 49 Kommunekredit 7.581.122,87 7.332.486,16
Afdeling 49 Kommunekredit 201.830,05 194.955,64
Afdeling 49 Kommunekredit 6.141.607,07 5.932.420,96
Afdeling 49 Kommunekredit 1.174.952,07 540.882,04
Rådhus alle 41 BRF 7.296.920,23 7.058.833,06
Rådhus Allé 19 BRF 6.694.306,02 6.474.739,21
Ringparken 1, 9300 Sæby BRF 325.781,30 314.794,51
Børnehuset Håndbæk Kommunekredit 5.421.215,07 5.260.559,27
Bødkergården Realkredit Danmark 788.519,79 745.781,30

Sub total 902.521.297,17 990.299.608,19
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Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr.
 31.12.2013 31.12.2014

Overført 902.521.297,17 990.299.608,19

Frederikshavn Ungdomskollegium Realkredit Danmark 16.737.618,70 16.193.952,86
Frederikshavn Ungdomskollegium Realkredit Danmark 877.573,36 0,00
Frederikshavn Ungdomskollegium Realkredit Danmark 487.281,15 0,00
Frederikshavn Ungdomskollegium Realkredit Danmark 487.281,15 0,00
Frederikshavn Ungdomskollegium Realkredit Danmark 1.554.324,81 0,00
Frederikshavn Ungdomskollegium Nykredit 9.848.811,38 9.876.526,53
Frederikshavn Ungdomskollegium Nykredit 275.896,62 0,00
Frederikshavn Ungdomskollegium Nykredit 373.969,09 0,00

Lejerbo:
Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark 1.535.237,05 1.485.081,91
Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark 31.855,77 30.815,06
Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark 30.618,39 29.618,10
Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark 621.788,33 591.494,27
Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark 9.588,03 9.255,42
Afdeling 764-0, Gærum Realkredit Danmark 1.489.406,05 1.444.390,57

Nordjysk Ejendomsselskab Holding A/S:
Markedsvej 40-42, Frederikshavn Nykredit 776.406,48 775.518,02
Markedsvej 40-42, Frederikshavn Nykredit 24.136,35 24.105,29
Markedsvej 40-42, Frederikshavn Nykredit 340.691,88 296.956,63
Ørnevej 11, Frederikshavn Nykredit 305.496,52 305.431,69
Ørnevej 11, Frederikshavn Nykredit 11.753,51 11.757,32
Ørnevej 11, Frederikshavn Nykredit 6.713,39 6.750,08
Ørnevej 11, Frederikshavn Nykredit 145.168,82 126.533,21

Skagen Boligforening:
Afdeling 1 Realkredit Danmark 4.752.610,03 4.594.416,61
Afdeling 1 Realkredit Danmark 1.125.664,73 1.088.552,83
Afdeling 6 Økonomistyrelsen 34.690,23 0,00
Afdeling 8 Økonomistyrelsen 10.974,47 0,00
Afdeling 14 Realkredit Danmark 591.414,24 572.204,12
Afdeling 14 Realkredit Danmark 219.378,31 212.250,07
Afdeling 14 Realkredit Danmark 70.329,29 68.094,05g
Afdeling 15 Nykredit 3.482.315,74 3.469.118,69
Afdeling 15 Nykredit 64.181,13 64.030,85

Skagen Ældreboligselskab:  FB
Afdeling 34-01 Realkredit Danmark 899.600,00 868.392,42
Afdeling 34-01 Realkredit Danmark 1.841.274,73 1.777.684,06
Afdeling 34-01 Realkredit Danmark 12.604,60 12.187,91
Afdeling 34-01 Realkredit Danmark 703.368,12 679.317,94
Afdeling 34-01 Realkredit Danmark 12.581,28 12.181,59
Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 3.792.027,21 3.668.320,23
Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 99.571,26 96.322,95
Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 175.548,80 169.821,89
Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 1.458.480,07 1.410.900,20
Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 122.272,66 118.283,77

Sub total 957.961.800,90 1.040.389.875,33
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Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr.
 31.12.2013 31.12.2014

Overført 957.961.800,90 1.040.389.875,33

Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 227.023,21 219.812,56
Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 32.807,75 31.765,72
Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 42.752,14 41.357,44

1.1. Garanti for statslån og regaranti for
statsgaranti for lån til boligbyggeri af
enkeltpersoner m.m.:

Nykredit 523.436,39 521.719,83
BRF 359.328,91 344.891,37
Nordea 1.207.501,35 1.207.501,35

1. Garanti for lån til boligbyggeri i alt 960.354.650,65 1.042.756.923,60

2. Boligindskud Nordjydske 263.831,75 306.128,64
Jyske Bank 289.997,43 160.189,32
Arbejdernes Landsbank 12.944,66 11.290,40
Nordea 4.159,51 160,00
Danske Bank 0,00 34.785,59
Nørresundby Bank 0,00 27.605,96
Sparekassen Vendsyssel 0,00 28.655,80
Spar Nord 690.000,26 711.840,09
Nordfyns Bank 0,00 4.446,10

2. Garanti for boligindskud i alt 1.260.933,61 1.285.101,90

A. Kautions- og garantiforpligtigelser i alt 961.615.584,26 1.044.042.025,50

Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr.
 31.12.2013 31.12.2014
B. Kautions- og garantiforpligtigelser

Vedrørende byfornyelser m.v.

g g p g g
vedrørende byfornyelser m.v.

1. Garanti for statslån og regaranti
for statsgaranti for lån til byfornyelse:

Frederikshavn Boligforening:
Afdeling 9 Realkredit Danmark 23.996,29 1.100,61
Afdeling 45 Realkredit Danmark 85.877.833,65 0,00
Afdeling 45 (nyt) Realkredit Danmark 0,00 81.835.006,96
Afdeling 45 (nyt) Realkredit Danmark 0,00 887.623,19
Caspers Stiftelse Realkredit Danmark 76.308,92 0,00
Nordjysk Ejendomsselskab Holding A/S Nykredit 80.666,24 71.416,02
Erik Sørensen Byg APS Realkredit Danmark 1.306.548,31 1.262.075,83
HA-BO Aps Realkredit Danmark 1.020.849,37 985.398,84
HA-BO Aps Realkredit Danmark 158.605,27 150.743,51
HA-BO Aps Realkredit Danmark 252.399,94 243.763,35
HA-BO Aps Realkredit Danmark 616.844,44 577.275,79

1.1 Garanti for statslån og regaranti
for statsgaranti for lån til byfornyelse
givet til enkeltpersoner:
I alt - 3.452.962,19 3.341.514,37

B.  Garanti vedr. byfornyelser i alt. 92.867.014,62 89.355.918,47
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Alm. kautions- og garantiforpligtigelser

Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr.
 31.12.2013 31.12.2014
C. Almindelige kautions- og garanti-
forpligtigelser

HMN Naturgas I/S  
Forpligtigelser 60.144.601,00 45.702.908,00
Rettigheder -88.765.009,00 -87.873.154,00
Nettoforpligtigelse -28.620.408,00 -42.170.246,00

Strandby Varmeværk Kommunekredit 571.282,87 0,00
Strandby Varmeværk Kommunekredit 14.623.411,83 13.908.027,46
Strandby Varmeværk Kommunekredit 9.160.015,00 8.582.285,07

Sæby Golfklub Kommunekredit 480.025,51 429.619,04
Sæby Golfklub Kommunekredit 996.317,79 918.239,45

Hørby Varmeværk Kommunekredit 928.606,55 562.725,39
Hørby Varmeværk Kommunekredit 1.268.460,74 1.125.895,28
Hørby Varmeværk Kommunekredit 604.126,01 476.717,34
Hørby Varmeværk Kommunekredit 980.972,40 934.201,40
Hørby Varmeværk  Kommunekredit 1.684.162,24 1.628.183,71
Hørby Varmeværk  Kommunekredit 3.043.247,76 2.920.793,12

Fonden Sæby Svømmebad  Kommunekredit 1.057.375,54 982.124,57

Skagen Tennis- og Badmintonhaller Spar Nord 800.000,00 65.748,61

Sæby Varmeværk Kommunekredit 11.409.190,47 7.000.981,59
Sæby Varmeværk Kommunekredit 15.000.000,00 13.000.000,00

Thorshøj Kraftvarmeværk Kommunekredit 2.866.833,07 0,00
Thorshøj Kraftvarmeværk (nyt) Kommunekredit 2.535.293,18

Dybvad Varmeværk Kommunekredit 1.170.000,00 1.110.000,00
Dybvad Varmeværk Kommunekredit 1.755.000,00 1.665.000,00
Dybvad Varmeværk (nyt) Kommunekredit 4.300.000,00

Skagen Havn Kommunekredit 30.000.000,00 30.000.000,00
Skagen Havn Kommunekredit 5.014.872,49 3.979.890,18
Skagen Havn Kommunekredit 9.549.118,50 8.485.746,59
Skagen Havn Kommunekredit 66.015.493,06 205.327.352,99

Præstbro Kraftvarmeværk Kommunekredit 704.274,91 0,00

Frederikshavn Forsyning A/S Kommunekredit 10.390.211,02 10.019.124,52
Frederikshavn Forsyning A/S Kommunekredit 4.784.162,33 4.601.577,56

Frederikshavn Elnet A/S (nyt) Kommunekredit 0,00 5.917.262,34

Frederikshavn Vand A/S Kommunekredit 14.719.465,60 14.193.759,73
Frederikshavn Vand A/S  Kommunekredit 19.136.673,73 18.406.333,73
Frederikshavn Vand A/S  Kommunekredit 21.358.306,04 20.629.058,44
Frederikshavn Vand A/S  Kommunekredit 10.784.283,54 10.352.332,66
Frederikshavn Vand A/S  Kommunekredit 8.871.338,35 8.608.946,30
Frederikshavn Vand A/S  Kommunekredit 45.021.564,54 0,00
Frederikshavn Vand A/S  (nyt) Kommunekredit 0,00 49.310.519,46
Frederikshavn Vand A/S  (nyt) Kommunekredit 0,00 15.010.854,17

Frederikshavn Spildevand  A/S  Kommunekredit 66.670.520,71 64.289.382,30
Frederikshavn Spildevand  A/S  Kommunekredit 58.727.413,26 55.886.139,55
Frederikshavn Spildevand  A/S  Kommunekredit 32.825.667,95 31.367.568,15
Frederikshavn Spildevand  A/S  Kommunekredit 24.098.973,62 23.276.150,00
Frederikshavn Spildevand  A/S  Kommunekredit 24.479.494,48 23.771.262,80
Frederikshavn Spildevand  A/S Kommunekredit 24.642.606,52 23.913.739,72
Frederikshavn Spildevand  A/S Kommunekredit 25.012.779,82 0,00
Frederikshavn Spildevand  A/S  (nyt) Kommunekredit 0,00 49.310.519,46

Frederikshavn Varme A/S Kommunekredit 38.097.440,39 36.736.789,88
Frederikshavn Varme A/S Kommunekredit 24.509.735,32 23.528.028,78
Frederikshavn Varme A/S Kommunekredit 25.000.000,00 0,00
Frederikshavn Varme A/S (nyt) Kommunekredit 0,00 54.241.571,41

Sub total 630.193.015,96 811.139.499,93
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Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr.
31.12.2013 31.12.2014

Overført 630.193.015,96 811.139.499,93

Frederikshavn Idrætscenter Kommunekredit 794.925,18 725.614,98
Frederikshavn Idrætscenter (nyt) Nordjyske Bank 0,00 660.000,00

Mogen Juuls & Chr. Rhuus' Hospital Nykredit 14.657,98 495,12

Skagen Ridehus ( Fonden) Spar Nord 64.974,86 50.234,01

Sæby Rideklub Nykredit 1.398.338,49 1.272.628,91

Rugtved Fælled Vandværk Danske Bank 150.000,00 150.000,00

Skagen Varmeværk A.M.B.A Realkredit Danmark 19.208.114,65 15.042.695,77

Frederikshavn Kollegium Spar Nord Bank A/S 992.834,50 1.047.533,39

Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter  Kommunekredit 6.005.767,68 5.807.773,35
Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter  Kommunekredit 201.643,23 195.119,16
Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter  Kommunekredit 378.260,02 367.036,17

Udbetaling Danmark  - Solidarisk hæftelse Kommunekredit 480.159.823,76 443.339.747,93
Udbetaling Danmark -  Solidarisk hæftelse Kommunekredit 59.181.100,21 97.672.767,79
Udbetaling Danmark -  Solidarisk hæftelse (nyt) Kommunekredit 0,00 20.978.268,62
Udbetaling Danmark -  Solidarisk hæftelse (nyt) Kommunekredit 0,00 11.806.928,80

Nordjyllands Trafikselskab  - Solidarisk hæftelse Kommunekredit 32.022.905,01 0,00
Nordjyllands Trafikselskab  - Solidarisk hæftelse (nyt) Kommunekredit 74.600.000,00

Fonden Marcod Nordjyske Bank 2.500.000,00 2.500.000,00

I/S Transmissionsledning af september 20 Kommunekredit 16.003.236,11 0,00
I/S Transmissionsledning af september (nyt) Kommunekredit 0,00 18.391.848,08

D k B kFrederikshavn Havn Danske Bank 24.000.000,00 9.782.885,96
Frederikshavn Havn Kommunekredit 28.000.000,00 24.000.000,00
Frederikshavn Havn Kommunekredit 63.187.707,21 58.919.124,82

C. Almindelige kautions- og garanti. i alt 1.364.457.304,85 1.598.450.202,79

Kautions- og garantiforpligtigelser i alt 2.418.939.903,73 2.731.848.146,76
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Låntager / tilskudsmodtager samt Dato for tinglys-
oplysning om rettighedsdokument                                                   ning/ godkendelse Udløbsdato Beløb

0300 Atletcentret, G. 18.10.1976 Uopsigeligt 620.000,00 kr.

0301 Atletcentret, G. 18.02.1980 v/ ejerskifte 74.211,00 kr.

0302 Atletcentret, G. 15.11.1979 v/ ejerskifte 360.000,00 kr.

0600 Boldklubben Bangsbo Freja, G. 21.11.1983 v/ ejerskifte 10.000,00 kr.

0601 Boldklubben Bangsbo Freja T. 14.12.1983 v/ ejerskifte 300.000,00 kr.

1200 Borgernes Hus, Skærum, T. 21.09.1972 v/ ejerskifte 20.000,00 kr.

1201 Borgernes Hus, Skærum, T. 31.01.1997 v/ ejerskifte 25.000,00 kr.

1300 Den selvejende institution "Produktionsskolen" G. 23.08.2007 25.04.2017 800.000,00 kr.

1450 Den selvejende institution D.U.K. Kollegiet, T. 18.07.1988 v/ ejerskifte 87.000,00 kr.

1500 Det danske Spejderkorps, vedr. Råsigvej 62, T. 28.06.1978 v/ ejerskifte 23.000,00 kr.

1501 Det danske Spejderkorps, vedr. Råsigvej 62, T. 14.05.1980 v/ ejerskifte 105.000,00 kr.

2000 FDF/FPF Frederikshavn, Aalbæk G. 16.04.1984 v/ ejerskifte 200.000,00 kr.

2100 FDF/FPF´s kredshus, Haldbjerg T. 30.09.1982 v/ ejerskifte 300.000,00 kr.

2110 FDF/FPF, Strandby G. 06.11.1989 v/ ejerskifte 300.000,00 kr.

 2400  Frederikshavn badmintonklub, G. 23.01.1976 Uopsigeligt 425.000,00 kr.

2401 Frederikshavn badmintonklub, G. 14.03.1977 Uopsigeligt 60.000,00 kr.

2700 Frederikshavn Firma Klubber, T. 15.09.1976 v/ ejerskifte 32.950,00 kr.

2701 Frederikshavn Firma Klubber, G. 07.06.1982 v/ ejerskifte 100.000,00 kr.

3000 Frederikshavn kajakklub, G. 01.10.1979 v/ ejerskifte 395.000,00 kr.

3003 Frederikshavn kajakklub, G. 21.02.1983 v/ ejerskifte 205.000,00 kr.

3100 Frederikshavn motor sport, T. 17.11.1986 v/ ejerskifte 35.000,00 kr.

3300 Frederikshavn privat realskole, T. 09.05.1969 v/ ejerskifte 300.000,00 kr.

3600 Frederikshavn rideklub, G. 19.11.1979 v/ ejerskifte 168.000,00 kr.

3800 Frederikshavn roklub, G. 06.12.1982 v/ ejerskifte 500.000,00 kr.

4200 Frederikshavn tennisklub, G. 19.05.1981 v/ ejerskifte 75.000,00 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER

Ajourført den 31.12.2014
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4201 Frederikshavn tennisklub, G. 21.05.1984 v/ ejerskifte 65.200,00 kr.

4500 Gærum idrætsforening, T. 09.03.1978 v/ ejerskifte 115.000,00 kr.
- rente- og afdragsfrit pantebrev

4800 Hørkærhytten, Jørgen Brøndlundsvej 13, T. 18.10.1977 v/ ejerskifte 140.000,00 kr.
- rente- og afdragsfrit pantebrev

5100 Jerup forsamlingshus, T. 10.09.1976 v/ ejerskifte 25.000,00 kr.
- rente- og afdragsfrit pantebrev

5200 Jerup forsamlingshus, T. 07.01.1998 v/ ejerskifte 50.000,00 kr.
- rente- og afdragsfrit pantebrev

5300 KFUK-Spejderne 1. Vendsysselske division T.10.08.1990 v/ ejerskifte 250.000,00 kr.

5400 KFUM og K-spejderne i Gærum, Rysholtvej 12, T. 11.01.1980 v/ ejerskifte 225.000,00 kr.
- rente- og afdragsfrit pantebrev

5700 KFUM spejderne i Kvissel, vedr. Kvisselvej 62, G. 07.11.1977 Uopsigeligt 150.000,00 kr.

6000 Kvissel fritidshus, T. 10.08.1976 v/ ejerskifte 250.000,00 kr.
- rente- og afdragsfrit pantebrev

6010 Kvissel fritidshus, G. 10.06.1985 v/ ejerskifte 305.200,00 kr.

6600 Krogholt lejrcenter v/ Metodistkirkens spejdere, Søholt T. 02.07.1984 v/ ejerskifte 693.000,00 kr.

6700 Lystfiskerforeningen for Fr.Havn og omegn G. 26.03.2003 v/ ejerskifte 385.000,00 kr.

6800 Ejendomsselsskabet Møllehuset A/S G. 15.05.2003 Når øko. tillader 600.000,00 kr.

6900 "Neotes" i Jerup, T. 13.12.1979 v/ ejerskifte 24.449,38 kr.
- rente- og afdragsfrit pantebrev

6901 "Neotes" i Jerup, G. 07.11.1977 v/ ejerskifte 150.000,00 kr.

6902 "Neotes" i Jerup, G. 07.09.1981 v/ ejerskifte 100.000,00 kr.

7000 Nordjysk svæveflyveklub, T. 24.05.1988 v/ ejerskifte 400.000,00 kr.

7100 NUSA - Odinsvej/ Baldersvej Frederikshavn, G. 29.07.1986 v/ ejerskifte 2.142.750,00 kr.

7250 Rønnerhavnsforeningen G. 18.03.1987 v/ ejerskifte 800.000,00 kr.

7251 Rønnerhavnsforeningen G. 01.06.1999 v/ ejerskifte 620.851,00 kr.

7400 Den selvejende institution "Engsighytten", T. 19.11.1984 v/ ejerskifte 75.000,00 kr.

7500 Frederikshavn Skyttekreds G. 21.06.1985 v/ ejerskifte 370.000,00 kr.

7501 Sportsskytterne Frederikshavn, G. 21.11.1983 v/ ejerskifte 25.000,00 kr.

7800 Skærum Aktivitetshus v/ ejerskifte 500.000,00 kr.

8000 Strandby Fiskerihavn G. 07.06.1988 v/ ejerskifte 2.750.000,00 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER
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8100 Strandby idrætsforening, Nielstrup boldklub, T. 16.06.1978 v/ ejerskifte 582.000,00 kr.

8200 Strandby Sejl- og Motorbådsklub T. 04.07.1988 v/ ejerskifte 265.000,00 kr.

8250 Støtteforeningen W. Klitgaards båderlaug T. 28.01.1987 v/ ejerskifte 100.000,00 kr.

8300 Teknisk kollegium Håndbæk, G. 02.09.1985 Uopsigeligt 235.000,00 kr.

8500 Teknisk kollegium Håndbæk, G. 01.01.1998 30.06.2023 1.750.000,00 kr.

8600 Karup Borgerforening, Karupvej 90, Sæby G. 26.10.2001 v/ ejerskifte 13.930,00 kr.

8700 Sæby Tennis- og Badmintonklub G. 18.09.1986 v/ ejerskifte 30.000,00 kr.

8800 Skæve Idrætsforening G. 26.05.2003 v/ ejerskifte 5.547,34 kr.

8820 KFUK Spejderne i Sæby G. 26.03.2002 v/ ejerskifte 14.000,00 kr.

8840 Sæby Idrætsklub, Sæby G. 11.12.1986 v/ ejerskifte 34.209,00 kr.

8850 Sæby Tennis- og Badmintonklub G. 16.12.1986 v/ ejerskifte 9.429,00 kr.

8860 Frederikshavn Motor Sport, Frederikshavn G. 22.04.1987 v/ ejerskifte 35.000,00 kr.

8870 Dybvad Boldklub og Dybvad Idrætsklub G. 27.02.1987 v/ ejerskifte 300.000,00 kr.

8875 Politihundeforeningen Vendelbo G. 26.03.2002 v/ ejerskifte 6.880,00 kr.

8876 Politihundeforeningen Vendelbo G. 17.12.2006 v/ ejerskifte 23.750,00 kr.

8880 Danmarks Civile Hundeførerforening G. 11.01.1989 v/ ejerskifte 60.000,00 kr.

8885 Danske Baptisters Spejderkorps G. 19.08.2003 v/ ejerskifte 17.934,00 kr.

8890 Skæve Ride- Køreklub G. 04.07.1989 v/ ejerskifte 51.500,00 kr.

8895 Den selvejende institution "Østervrå-hallen" G. 07.03.1991 v/ ejerskifte 5.282.704,49 kr.

8900 Den selvejende institution "Bødkergården" G. 03.05.1990 v/ ejerskifte 244.000,00 kr.

8901 Den selvejende institution "Bødkergården" G. 24.11.1994 v/ ejerskifte 251.950,00 kr.

8905 Sæby Baptistmeninghed G. 25.03.2002 v/ ejerskifte 6.792,62 kr.

8910 Sæby Modelflyveklub G. 26.03.2002 v/ ejerskifte 15.000,00 kr.

8915 Sæby Roklub G. 22.10.2002 v/ ejerskifte 24.000,90 kr.

8920 KFUM-Spejderne i Thorshøj G. 22.11.1994 v/ ejerskifte 29.240,14 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER
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8925 Sæby Rideklub G. 25.03.1997 v/ ejerskifte 41.500,00 kr.

8930 Sæby Golfklub G. 10.03.2002 v/ ejerskifte 8.750,00 kr.

8950 Skagen Turistforening G. 23.09.1999 2019 287.500,00 kr.

8960 Boligforeningen af 1942, afd. 49 T. 09.03.2007 Når øko. tillader 4.096.643,00 kr.

8961 Røde Kors Børnehaven, Bispevang, Sæby G. 15.06.2004 v/ ejerskifte 110.000,00 kr.

8962 Skæve Borger- og Håndværkerforening, Brønden T. 10.10.1962 v/ ejerskifte 5.500,00 kr.

8963 Skæve Borger- og Håndværkerforening, Brønden T. 12.10.1965 v/ ejerskifte 10.000,00 kr.

8964 Understed Idrætsforening, Understed, Sæby T. 13.10.1998 v/ ejerskifte 218.000,00 kr.

8965 KFUM og K Spejderne, Ousen Gruppen, Sæby T. 18.09.2002 v/ ejerskifte 113.072,90 kr.

8966 Sæby Hallen, Sæbygårdvej, Sæby T. 12.08.1993 v/ ejerskifte 500.000,00 kr.

8967 Mølholt Forsamlingshus, Sæby T. 20.02.1986 v/ ejerskifte 100.000,00 kr.

8968 Klubben Værestedet, Østkystvejen, Sæby T. 12.02.1986 v/ ejerskifte 155.339,34 kr.

8969 Sæby  Tennis- og Badmintonklub, Sæby T. 16.03.1999 v/ ejerskifte 384.208,50 kr.

8970 Sulbæk Borgerforening, Sulbæk, Frederikshavn T. 02.10.1987 v/ ejerskifte 60.125,00 kr.

8971 Det Danske Spejderkorps, Sæbygårdgruppen T. 27.02.2002 v/ ejerskifte 30.575,00 kr.

8972 Sæby Sejlklub, Sæby T. 14.02.2002 v/ ejerskifte 31.900,00 kr.

8973 Idrætsforeningen Skjold, Sæby T. 29.08.2002 v/ ejerskifte 362.566,88 kr.

8974 Sæby Judoklub, Brorsonsvej, Sæby T. 09.10.2002 v/ ejerskifte 26.900,00 kr.

8975 Det Danske Spejderkorps, Voerså, Sæby G. 14.01.2003 v/ ejerskifte 51.400,00 kr.

8976 Ørtoft Borgerforening, Sæby T. 07.06.2006 v/ ejerskifte 39.426,00 kr.

8977 Voerså Idrætsforening, Sæby T. 07.06.2006 v/ ejerskifte 538.580,00 kr.

8978 Jagtcenter Nord v/Sæby og omegns Jagtforening, Sæ T. 27.03.2007 v/ ejerskifte 186.556,00 kr.

8980 Strandby / Jerup Idrætsforening T. 18.06.1978 v/ ejerskifte 458.000,00 kr.

8981 Boligselskabet Nordjylland, Afd. 7Hm Hjørring T. 27.03.2006 Når øko. tillader 2.455.307,00 kr.

8983 Boligforeningen af 1942, Sæby T. 25.09.2003 Indfriet 03.07.2014 0,00 kr.

8984 Aalbæk Boligselskab afd. 1 T. 16.05.2007 Når øko. tillader 387.000,00 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER
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Låntager / tilskudsmodtager samt Dato for tinglys-
oplysning om rettighedsdokument                                                   ning/ godkendelse Udløbsdato Beløb

8986 Jerup Forsamlingshus, Jerup T. 24.04.1997 v/ ejerskifte 25.000,00 kr.

8987 Aalbæk Skyttekreds G. 08.10.2002 v/ ejerskifte 100.000,00 kr.

8988 Fonden Arena Nord, Frederikshavn G. 09.02.2007 v/ ejerskifte 185.000,00 kr.

8989 Sæby Rideklub, Sølystvej 26, Sæby G. 13.05.2009 01.04.2017 300.000,00 kr.

8990 KFUMs soldatermission i Danmark G. 27.10.2009 27.10.2019 250.000,00 kr.

8991 Nordjyllands Amts Selvejende Byggevirksomhed T. 25.01.1988 Når øko. tillader 431.728,00 kr.

8992 Nordjyllands Amts Selvejende Byggevirksomhed T. 11.12.1984 Når øko. tillader 192.514,00 kr.

8993 Nordjyllands Amts Selvejende Byggevirksomhed T. 04.02.1987 Når øko. tillader 324.433,00 kr.

8994 Selvej. institution Teknisk Kollegium Håndbæk T. 29.09.1980 v/ ejerskifte 113.700,00 kr.

8995 Selvej. institution Teknisk Kollegium Håndbæk G. 25.11.1983 Anfordring 80.555,00 kr.

8996 Selvej. institution D.U.K. Kollegiet T. 03.09.1980 v/ ejerskifte 87.000,00 kr.

8997 Selvej. institution Teknisk Kollegium Håndbæk T. 15.04.1982 v/ ejerskifte 164.920,00 kr.

8998 Boligforeningen Vesterport, afdeling 5, Fælledbo T. 13.08.1979 Når øko. tillader 1.175.000,00 kr.

8999 Bødkergården G. 01.08.1998 v/ejerskifte 460.000,00 kr.

9000 Bødkergården v/ejerskifte 1.359.233,14 kr.

9001 Bygningsforbedringsudvalg 1.421.300,00 kr.

9002 For Retfærdigheden, Algade 14, 9300 Sæby T. 24.04.2012 v/ejerskifte 1.000.000,00 kr.

9003 Voerså Byudvikling G. 15.05.2012 01.05.2022 1.119.312,50 kr.

Eventualrettigheder Ialt 45.568.024,13 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER
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Center/Institution Kreditor Aftalen omfatter
Gæld ultimo 

2014
Forpligtelse 

2015 Udløb

Børne & Ungdomsgården Kommune Leasing
Ungdomshuset Sct. Laurentiius, 
Kirkevej 23 1.975.456,87 499.431,55 01-01-2018

Ankermedet Dagcenter Kommune Leasing Iveco Bus 60.166,60 20.827,50 01-10-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing NH THJ120 Supersteer 49.000,00 49.000,00 01-12-2015
Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr Agerton 57.999,99 58.000,00 01-08-2015
Center for Park og Vej Kommune Leasing Bobcat 323 minigraver 26.000,00 26.000,00 01-08-2015
Center for Park og Vej Kommune Leasing Mitsubishi L200 2,5 TD 24.000,00 24.000,00 01-05-2015
Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr 120 Profil 64.000,00 64.000,00 01-08-2015
Center for Park og Vej Kommune Leasing Iveco Daily 29L14V 30.000,00 30.000,00 01-12-2015
Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr Agroton 120 Profil 57.999,99 58.000,00 01-08-2015
Center for Park og Vej Kommune Leasing Renault Truck Maxity 58.172,39 28.461,04 01-01-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing Valsetog CA152D 60.000,00 60.000,00 01-09-2015
Center for Park og Vej Kommune Leasing Fassi Kran 21.000,00 21.000,00 01-10-2015

Center for Park og Vej Kommune Leasing Nido Stratos B11-27 BCLN 41.868,75 20.080,42 01-01-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr Agroplus 75S 63.415,82 30.733,33 01-01-2016

Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr Agroplus 75S 63.415,82 30.733,33 01-01-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing Nido Stratos Model B40-42 60.055,77 29.354,04 01-01-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing Tipvogn Oehler TDK 120E 23.352,79 11.466,46 01-06-2016

Center for Park og Vej Kommune Leasing Valpadana 6575 ISR-REV traktor 66.364,74 32.686,80 01-07-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing 730 Mandskabsvogn m/tank 30.754,73 14.906,29 01-06-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing 730 Mandskabsvogn m/tank 30.754,73 14.906,29 01-06-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing 731 Mandskabsvogn m/tank 30.754,73 14.906,29 01-06-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing Tipvogn Oehler TDK 120E 23.008,72 11.122,39 01-06-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing Tipvogn T-679 22.760,64 10.874,31 01-05-2016

Center for Park og Vej Kommune Leasing New Holland 6070RC Traktor 85.962,87 42.379,66 01-05-2016

Center for Park og Vej Kommune Leasing Tipvogn TDK 120E 24.782,97 11.906,11 01-05-2016

Center for Park og Vej Kommune Leasing Nido Stratos B-30-27 62.227,90 27.386,88 01-11-2016

Center for Park og Vej Kommune Leasing Nido Stratos B50-VCLN 72.501,62 32.722,90 01-12-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing Oehler TDK160 Tipvogn 32.162,79 15.323,82 01-11-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing Lomma LS500 fejemaskine 36.442,79 16.533,64 01-11-2016

Center for Park og Vej Kommune Leasing K-3300P Kommunalblad 33.043,39 16.204,42 01-11-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing Oehler TDK120E Tipvogn 24.483,40 11.606,54 01-08-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing Oehler TDK120E Tipvogn 25.264,54 12.387,68 01-08-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing Valtra N121 99.386,97 48.870,06 01-09-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing Iveco Daily 35S14 AG 83.464,35 40.871,66 01-07-2016

Center for Park og Vej Kommune Leasing JCB 2CX-4X4X4 118.110,96 53.726,67 01-07-2016

Center for Park og Vej Kommune Leasing Renault Master 120-35 Dob. kab 58.026,08 28.310,25 01-07-2016
Center for Park og Vej Kommune Leasing Sneplov SL3000 42.718,64 13.465,83 01-01-2017
Center for Park og Vej Kommune Leasing Sneplov SL3000 42.805,16 13.509,19 01-01-2017
Center for Park og Vej Kommune Leasing VW 2,5l xj 94.487 117.388,66 36.490,64 01-01-2017
Center for Park og Vej Kommune Leasing Epoke Spreder S3500 100.851,35 33.210,64 01-12-2017
Center for Park og Vej Kommune Leasing HMF kran 116.717,54 38.131,18 01-03-2017
Center for Park og Vej Kommune Leasing Combitromle CC102C 81.771,01 27.073,89 01-07-2017

Center for Park og Vej Kommune Leasing Epoke spreder S3500 EpoData 102.262,64 33.918,23 01-12-2017

Fianasiel Leasing 2014
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Center/Institution Kreditor Aftalen omfatter
Gæld ultimo 

2014
Forpligtelse 

2015 Udløb

Iscenter Nord Kommune Leasing Icebear 581.905,24 79.218,22 01-12-2022

Beredskabscentret Kommune Leasing Stigevogn 1.100.725,13 1.100.725,13 01-06-2015
Beredskabscentret Kommune Leasing Tanksprøjte - ZT41809 1.194.195,26 67.031,37 01-01-2022
Beredskabscentret Kommune Leasing Kabinetankvogn - BW31578 916.376,34 51.329,05 01-01-2022

Beredskabscentret Kommune Leasing Tanksprøjte - ZT20179 1.155.497,50 64.776,80 01-01-2022
Beredskabscentret Kommune Leasing Kabinetankvogn - AW21522 916.372,78 51.328,52 01-01-2022
Beredskabscentret Kommune Leasing Lifttender - VH55264 580.947,02 74.425,87 01-01-2022

Beredskabscentret Kommune Leasing 2 indsatslederbiler 202.956,58 64.993,18 01-07-2017

Beredskabscentret Kommune Leasing Tanksprøjte 1.487.064,72 92.055,14 01-07-2022
Beredskabscentret Kommune Leasing A-sprøjte 2.004.847,77 124.154,14 01-08-2022

Beredskabscentret Kommune Leasing Redningsvogn - KF10173 2.391.642,39 129.411,80 01-08-2023

Beredskabscentret Kommune Leasing Renault Master 260.339,66 66.022,58 01-03-2018

Beredskabscentret Kommune Leasing Brugt Peugeot 206+ - EG47047 57.089,78 18.779,32 01-09-2017
Heldagsskolen Nordania Leasing Pavillon til Heldagsskolen 330.000,00 330.000,00 01-09-2015
IT-afdelingen Kommune Leasing Lysledernet 9.869.513,29 1.131.496,97 01-07-2023
IT-afdelingen Kommune Leasing PC-ramme 500.000,00 500.000,00 01-02-2015

IT-afdelingen Kommune Leasing Software mv. 2.053.709,14 686.706,24 01-02-2017
Biblioteket Kommune Leasing Bibliotekssystem 881.343,70 450.309,21 01-01-2016
Ejendomscentret Kommune Leasing 2 Peugeot Ion 167.437,17 40.290,33 01-08-2017
Ejendomscentret Kommune Leasing Renault Clio 1,5 dci 76.554,90 19.588,46 01-08-2017
Ejendomscentret Kommune Leasing 4 Ford Ka 1,2 Trend 201.830,30 51.262,57 01-07-2017
Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Hjælpemidler 2010 2.219.999,98 2.220.000,00 01-03-2015

Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Toyota Yaris 1,0 T1 64.624,83 13.481,02 01-08-2015
Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Hjælpemidler 2011 4.741.228,49 2.412.726,08 01-02-2016
Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Hjælpemidler 2012 7.196.403,87 2.560.000,00 01-02-2017
Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Hjælpemidler 2013 8.277.994,33 2.097.218,94 01-02-2018

Sundhedsafdelingen Kommune Leasing 2 Toyota Yaris 1,0 T1 129.308,30 27.030,78 01-08-2015

Træningsområdet Kommune Leasing Toyota Yaris 1,0 T1 64.654,14 13.515,39 01-08-2015

Borgerservice Kommune Leasing Ford Fiesta 1,25 Ambiente 30.625,00 30.625,00 01-06-2015
Familieafdelingen Kommune Leasing Toyota Yaris 1,33 56.316,80 10.953,48 01-11-2016
Tandplejen Kommune Leasing Units 147.739,18 75.484,87 01-09-2016
Skoleområdet Kommune Leasing IT-udstyr 2010 2.000.000,00 2.000.000,00 01-03-2015
Bofællesskabet 
Vestergade Kommune Leasing Toyota Aygo 52.068,34 10.190,81 01-08-2015
Sæby skole Kommune Leasing Skolemøbler 258.884,47 35.319,76 01-05-2022
Frederikshavn 
Svømmehal Kommune Leasing Inventar 844.779,57 64.149,31 01-01-2028

Det Musiske Hus Kommune Leasing Lydanlæg 179.999,99 180.000,00 01-04-2015

Dagtilbud Knivholt Kommune Leasing Citroën Berlingo 1,6 -AM72336 149.841,44 30.444,77 01-07-2017

Dagtilbud Baldersvej Kommune Leasing Citroën Berlingo 1,6 - AP80952 149.603,70 31.692,59 01-12-2017

Sundhed & Pleje Kommune Leasing 70 stk. VW POLO 1,2 5.823.648,04 1.581.218,92 01-02-2017

Total 63.618.747,85 20.302.476,55

Fianasiel Leasing 2014
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Center/Institution Kreditor Aftalen omfatter
Gæld ultimo 

2014
Forpligtelse 

2015 Udløb

Musikskolen Ikon
1 stk. Ricoh Aficio 1032 incl. 
copi/print - netværkskort 01-07-2015

Ankermedet Ældrecenter Ikon Financial Service Kopimaskine incl. udstyr 01-07-2015

Plejehjemmet Mariested Xerox  WC 123 Kopimaskine 11-02-2015
Arb.markedscentret 
Projektafdelingen Ikano Bank 3 stk. køleænlæg 28-01-2018

Kantinen Frederikshavn GE Capital FB5100 med køl 31-05-2015

Operational Leasing 2014
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Forsikring og Risikostyring 
 
Frederikshavn Kommunes forsikringspolitik tilsiger, at kommunen - for at nedbringe udgifterne til 
forsikringspræmie - selv skal tage en stor del af de forsikringsbare risici og at kommunen, på de 
områder vi vælger at forsikre, skal påtage os relativt store selvrisici. Endvidere skal vi høste de 
stordriftsfordele sammenlægning af kommunerne til endnu større enheder giver mulighed for. 
 
Risikostyringspolitikken tilsiger, at vi i høj grad skal forebygge at skader sker. Det er ikke muligt 
helt at undgå skader, men de skader, der trods alt sker, skal søges reduceret både antalsmæssigt og 
omfangsmæssigt. Forsikrings- og risikostyringsområdet er tilrettelagt herefter og administreres med 
baggrund heri. 
 
På arbejdsskadeområdet selvforsikres arbejdsulykker. Der er indgået administrationsaftale med 
forsikringsmæglerfirmaet Willis på området. For at minimere risikoen er der i et forsikringsselskab 
tegnet en katastrofeforsikring, der træder i kraft ved ulykker, hvor der er 2 eller flere tilskadekomne 
ved samme skadebegivenhed. Katastrofeforsikringen er tegnet med en selvrisiko på 2.500.000 kr. 
Arbejdsbetingede lidelser/sygdomme forsikres lovgivningsmæssigt i AES (Arbejdsmarkedets 
Erhvervssygdoms Sikring). 
 
Selvforsikring af arbejdsulykker medfører – udover ”løbende” betaling af forsikringspræmie til 
katastrofeforsikring, erstatninger, behandlingsudgifter og lovpligtige bidrag – forpligtelse til at yde 
erstatninger i ikke afgjorte skadesager og rentesager (afgjorte skadesager med ”løbende” udbetaling 
over en årrække). Denne forpligtelse er af Willis opgjort til / vurderet til 44.207.000 kr. pr. 31/12 
2014. 
 
Udgifter som anført (arbejdsskadeforpligtelsen) må forventes afholdt/udbetalt af kommunen helt 
eller delvist over de næste ca. 30 år, og vil indgå i kommunens ”løbende” betalinger i de aktuelle år. 
 
På området for arbejdsbetingede lidelser/sygdomme er der i 2014 anmeldt 18 skader, der vurderes 
at medføre erstatninger på 1.844.135 kr. Til sammenligning var der i 2013 anmeldt 18 skader, der 
vurderes at medføre erstatninger på 271.218 kr. og i 2012 anmeldt 27 skader, der vurderes at 
medføre erstatninger på 882.636 kr. Disse erstatninger betales af AES og belaster således ikke 
direkte Frederikshavn Kommune. 
 
På skadeområdet er kommunen mæglerbetjent via Willis. De områder, som kommunen har valgt at 
tegne forsikring for, forsikres med relativt store selvrisici. Til afbødning heraf er der etableret en 
intern forsikringsordning, der via en central pulje betaler disse selvrisici. Institutionerne mærker 
således ikke, at kommunen - for at spare forsikringspræmie - har indgået forsikringskontrakter med 
store selvrisici. Med en sådan ordning har vi valgt en solidarisk ordning, hvor alle institutioner - via 
indbetaling til den interne pulje - er med til at betale alle skadeudgifter.  
 
Der har ikke i årets løb været storskader (skader på over 500.000 kr.). Der har været ganske få 
mellemstore skader (skader på over 100.000 kr.). 
                                                                                                                                                                                   
Lyn og torden den 27/7 2014 medførte lyn- og overspændingsskader på i alt 123.973 kr. Skybrud 
den 16/10 2014 medførte vandskader på i alt 233.107 kr. Biluheld den 9/9 2014 medførte 
skadeerstatning på 107.238 kr.    
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I forsikringsbudgettet indgår et beløb til risikostyring. Beløbet administreres via en nedsat 
Risikostyringsgruppe bestående af medarbejdere i organisationen, der i forvejen som en del af deres 
arbejde, beskæftiger sig med forsikring, sikring og skadeforebyggelse. 
 
Udgifterne til risikostyring har i 2014 været i alt 395.173 kr. og der er gennemført følgende tiltag: 
 

- 9 kurser (6 timer) i Førstehjælp og genoplivningsmetoder 
- 2 kurser (4 timer) i elementær Brandbekæmpelse 
- 1 kursus (3 timer) i drifts- og vedligeholdelsesansvar af ABA-anlæg 
- 3 kurser (7 timer) i Konflikthåndtering 
- Projekter vedrørende automatisk dørkontrol (ADK) via Beredskabscentret  
- Sikringstiltag på Frydenstrandskolen (pumpealarm + overvågning)  
- Sikringstiltag i 10. klassecenteret i Frederikshavn (sikringsskab + overvågning) 
- Sikringstiltag i Rådhuscentret (vinduesgitter) 
- Sikringstiltag i Børnehaven Sæbygårdvej 33, Sæby (termodetektor) 
- Indkøb af yderligere 2 løftepuder til Center for sundhed og Ældre 
- Indkøb af yderligere 4 brandtæpper til Center for sundhed og Ældre 

 
Risikostyringsgruppen har herudover i organisationen ydet generel og konkret rådgivning og 
vejledning omkring forsikring, sikring og skadeforebyggelse.    
 
Aktiv skadeforebyggelse, medarbejdernes brug af sund fornuft, rationel drift (og held) er faktorer, 
der ”spiller ind” på forsikringsområdets samlede økonomi, når man som Frederikshavn Kommune 
selvforsikrer en væsentlig del af de forsikringsbare risici og har indgået forsikringskontrakter med 
relativt store selvrisici på de områder, hvor vi forsikrer. 
 
Udviklingen på forsikringsområdet har i de seneste 6 år været således: 
 
 

     

     

 År 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    

    

 Antal skader:  

    

 Bygning 244 219 195 124 138 158
 Løsøre 77 71 25 28 62 30
 Ansvar 121 142 82 108 92 63
 Motor 95 115 84 79 67 77
 Arbejdsulykker med fravær 99 145 136 136 115 124
     

     

 Nettoudgifter: 17.294.578 15.384.534 13.868.451 14.262.570 14.856.408 15.521.195
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Forsikring 2014   
Faktiske udgifter   

 Udgifter  Indtægter 
    

Skadeforsikringer   
   
 Bygning, løsøre og entreprise   
 Forsikringspræmie 1.895.631,60  
 Erstatninger 2.629.959,69  696.553,49
   
 Auto   
 Forsikringspræmie 1.049.289,00  
 Erstatninger 613.171,93  
 Selvrisici   289.031,96
   
 Ansvar   
 Forsikringspræmie 270.713,51  
 Erstatninger 304.070,69  
 Konsulentassistance 72.182,00  
 Selvrisici   31.027,00
   
 Øvrige skadesforsikringer og omkostninger    
 Forsikringspræmie ledelsesansvar 20.400,00  
 Forsikringspræmie kriminalitetsforsikring 17.562,00  
 Forsikringspræmie ulykke (politikere + brandmænd) 24.270,31  
 Forsikringspræmie rejseforsikring 14.624,69  
 Forsikringspræmie skovbrandforsikring 6.595,00  
 Forsikringspræmie fællesforsikringer 19.112,00  
 Stempel og stormflod m.v. 43.280,09  
 Mæglerhonorar 358.996,60  
   
   

Arbejdsskade-selvforsikrinteng og AES   
   
 Forsikringspræmie katastrofeforsikring 295.306,00  
 Erstatninger, behandlingsudgifter og lovpligtige bidrag 6.058.921,16  
 Brilleerstatninger 78.164,67  
 Rentesager (månedlige udbetalinger) 134.356,04  
 Administrationsbidrag og gebyrer 30.312,87  
 Administrationsaftale 251.932,00  
 AES-bidrag 1.953.782,31  
   
   

Risikostyring   
   
 Alle udgifter 395.173,37  
   
   

Ialt 16.537.807,53  1.016.612,45
   
   

Netto   15.521.195,08
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Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder 
 
 
Brønderslev Kommune:  
Oprensning af å-løb:  
Der er udført opgaver for 58.039,14 kr. Der har ikke været budgetteret med beløbet. Der er faktureret i 
forhold til medgået tid.  
 
Hjørring Kommune:  
Oprensning af å-løb:  
Der er udført opgaver for 19.080,73 kr. Der har ikke været budgetteret med beløbet. Der er faktureret i 
forhold til medgået tid. 
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Kirkelig ligning 2014 
 

Udgifter Indtægter 
      
      
Kirkeskat     
Forskudsbeløb 1,03% af 7.919.026.000 kr.   -81.566.272
      
      
Landskirkeskat 12.106.586   
      
      
Kirkekasser 62.634.710   
      
      
Kirkegårdskasser:     
      
Frederikshavn Kirkegårder 3.898.197   
      
      
Provstiudvalgene:     
      
Frederikshavn Provstiudvalg 5% midler -      
PUK-kassen 2.926.475   
  
 
 
 

 
 
   

  
     
I ALT 81.565.968 -81.565.968
      
      
Mindre forbrug -304
      
      
Beholdning primo 2014 4.073
Mindre forbrug 2014 -304
      
      
    
Beholdning ultimo 2014 3.769
    
( - = Kirkens tilgodehavende )   
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Oversigt over afsluttede  anlægsprojekter pr. 31.12.2014

Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 
2014

Forbrug 
2014

Ultimo saldo 
2014

Korr. vedt. 
Budget 2014

Restkorrigeret 
årsbudget 2014

Overføres til 2015   
Negativt tal angiver 
overskud/forbrugs-

mulighed i 2015

Bermærkninger

Økonomiudvalget 31.223.173 -2.910.612 12.295.299 16.816.939 21.018.215 8.722.916 -6.490.133
Udviklingsplan for Ankermedets skole 1.046.000 717.457 717.457 1.046.000 328.543 Restbudget overføres ikke

Projektudvikling Værkergrunden 505.847 80.000 80.000 505.847 425.847 Restbudget overføres ikke

Pulje til Knivholt Hovedgård 754.000 753.999 753.999 754.000 1 Årligt tilskud

Renoveringer på skoleområdet 6.350.133 6.350.133 6.350.133 -6.350.133 Restbudgettet overføres til nyt anlægsprojekt 
"Reservepuje Bæredygtig Børneområde"

Hjemtagelse af 12 pladser Døgninstitutioner 13.502.559 9.715.542 3.109.978 12.825.520 3.994.458 884.480 Restbudgettet overføres ikke - Der er 
udarbejdet særskilt anlægsregnskab

Renovering af Sundhedscenter Skagen 5.700.000 5.475.726 5.475.726 224.274 224.274 Restbudgettet overføres ikke - Der er 
udarbejdet særskilt anlægsregnskab

Bygningsforbedringsudvalg -957.897 -957.897 752.550 752.550 Restbudget overføres ikke

Naturen+ 200.000 -200.000
Etablering af lærearbejdspladser 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab

Handicapforanstaltniger Bangsbostrand skole 620.000 619.999 619.999 620.000 1

Renovering pga. skimmelsvamp Voerså Børnehave 640.000 500.000 500.000 640.000 140.000 -140.000 Restbudgettet overføres til nyt anlægsprojekt 
"Reservepuje Bæredygtig Børneområde"

Ledelsessekretariatet - møbler 213.000 14.364 14.364 213.389 213.389 Restbudget overføres ikke

Ombygning af Håndbækskolen ifm. Ungeenheden 6.475.000 3.269.516 3.263.730 6.533.246 3.205.484 -58.246 Merforbruget overføres ikke - Der er 
udarbejdet særskilt anlægsregnskab

Arkiveringsversion ESDH 300.000 300.000 300.000 Restbudget overføres ikke

Salg af arealer Thorsvej, Skagen -6.667.392
Salg af arealer ved Skagen Nordstrand -582.621
Salg af Vestergade 13 -607.465 -607.465
Salg af Nymarksvej 3 -335.000 -317.748 -317.748

Salg af bygninger ifm.kulturhusprojekt i Skagen -5.995.000 -11.228.573 -11.228.573

Salg af Ny Skovgårdsvej 7 17.761
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Økonomiudvalget fortsat
Salg af arealer Bakkevænget Øst (6 grunde) -103.000 153.255 862.101 1.015.356 -103.000 -965.101 Overføres ikke

Salg af Sæbygårdvej 31 60.000 4.920 98.401 103.321 55.080 -43.321 Overføres ikke

Salg af p-plads ved Skagen Museum -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Salg af areal Stygge Krumpens Vej 48 -170.366 -170.366 -170.366 170.366

Nedrivning af Boensgade 10 260.000 260.000 260.000 260.000 

Arbejdsmarkedsudvalget 24.990 24.990 24.990
Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag 24.990 24.990 24.990 Restbudget overføres ikke

Socialudvalget 55.836.723 51.425.358 -1.204.619 50.220.739 3.863.160 5.067.779 
Diverse udgifter i forbindelse med ældreboligprojekter 401.800 254.584 254.584 204.000 204.000 Restbudget overføres ikke
Opstart Nordenfjord 2.477.000 2.093.820 2.093.820 383.000 383.000 Restbudget overføres ikke

Renovering Søster Annas Vej 615.000 683.183 683.183 -68.000 -68.000 Merforbrug overføres ikke

Birktoften - Toftegårdsvej 50 - Servicearealer 700.000 223.200 223.200 477.000 477.000 Restbudget overføres ikke
Ombygning og renovering Mariested 5.026.000 5.834.239 -1.760.000 4.074.239 -808.000 952.000 Restbudget overføres ikke. Anlægsregnskab 

godkendt ifm. godkendelse af skema C
Etablering af Senhjerneskadecenter Nord (SCN) 21.161.000 19.169.143 60.047 19.229.190 1.314.021 1.253.974 Restbudget overføres ikke. Anlægsregnskab 

godkendt ifm. godkendelse af skema C
Fleksible handicaptilbud  - Servicearealer Suderbovej 3.680.000 4.267.823 4.267.823 -588.000 -588.000 Merforbrug overføres ikke - Anlægsregnskab 

godkendt ifm. godkendelse af skema C
Bofællesskaber på Handicapomr. i Skagen og Fr. Havn 10.783.370 9.602.242 -746.327 8.855.915 1.181.000 1.927.327 Restbudget overføres ikke. Anlægsregnskab 

godkendt ifm. godkendelse af skema C

Støttecenter Skagen (inventar) 200.000 193.784 193.784 6.139 6.139
Bofællesskab Koktvedvej 6.133.000 6.856.342 6.856.342 -723.000 -723.000 Merforbrug overføres ikke - Anlægsregnskab 

godkendt ifm. godkendelse af skema C

Hjemmevejledning/Dagtilbud 1.516.490 1.435.599 1.435.599 81.000 81.000 Restbudget overføres ikke

Område Syd - servicearealer 120.000 102.976 102.976 89.000 89.000 Restbudget overføres ikke

Etalering af rygekabine 373.063 291.209 44.079 335.288 82.000 37.921 Restbudget overføres ikke

Kompetenceudvklingsprojekt 1.500.000 417.214 49.027 466.241 1.083.000 1.033.973

Etablering af Dagtilbud Knivholt 1.150.000 1.148.555 1.148.555 1.150.000 1.445
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Sundhedsudvalget 9.750.335 1.342.669 2.948.593 4.291.262 8.668.335 5.719.742
Forebyggelse af unødvendige indlæggelser 3.032.000 1.342.669 1.140.921 2.483.590 1.210.000 69.079 Restbudget overføres ikke 
Træningscenter Skagen - inventar 740.000 740.000 Restbudget overføres ikke 
Sygeplejeklinikker 300.000 201.962 201.962 300.000 98.038 Restbudget overføres ikke 
Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag 436.335 430.649 430.649 436.335 5.686 Restbudget overføres ikke 
Sundhedshus Sæby 4.982.000 4.982.000 4.982.000 Bevillingen overføres ikke men efterlades i 

2014, og medgår i finansieringen af det 
endelige deponeringsbeløb som først kendes i 
2015, når bygeriet er endeligt afsluttet

Træningscenter Frederikshavn 1.000.000 1.175.061 1.175.061 1.000.000 -175.061 Merforbrug overføres ikke

Børne- og Ungdomsudvalget 6.677.585 5.275.210 75.862 5.351.072 1.289.371 1.213.509 -1.213.503
Etablering af SFO ved Hørby/Dybvad skole 280.000 55.988 21.939 77.927 84.012 62.073 -62.073 Restbudgettet overføres til 2015 og anvendes 

til delvis finansiering af underskud vedr. 
"Ungeenhed projektøkonomi"

Dagtilbudsområde Sæby I 767.115 502.033 502.033 160.090 160.090 -160.090 Restbudget overføres til institutionens 
bankbog på driften 

Dagtilbudsområde Vingesuset 504.000 400.547 400.547 103.453 103.453 -103.453 Restbudget overføres til institutionens 
bankbog på driften 

Dagtilbudsområde Østervrå 200.043 154.718 154.718 45.327 45.327 -45.327 Restbudget overføres til institutionens 
bankbog på driften 

Dagtilbudsområdet Frederikshavn II 647.000 462.373 3.924 466.297 337.838 333.914 -333.914 Restbudget overføres til institutionens 
bankbog på driften 

Dagtilbudsområde Sæby II 138.000 242.992 242.992
Dagtilbudsområde Firkløveren 584.000 430.785 430.785
Dagtilbudsområde Frederikshavn V 184.210 196.254 196.254 -12.040 -12.040 12.040 Underskudet overføres til institutionens 

bankbog på driften 
Ungdomshuset Sct. Laurentius 760.600 752.992 752.992 7.608 7.608 -7.608 Restbudget overføres til institutionens 

bankbog på driften 
Hans Abelsvej FC 803.365 789.671 789.671 13.690 13.690 -13.690 Restbudget overføres til institutionens 

bankbog på driften 
Familiehusene 500.000 116.110 116.110 383.890 383.890 -383.890 Restbudget overføres til institutionens 

bankbog på driften 
Granly 493.182 456.974 456.974 36.210 36.210 -36.210 Restbudget overføres til institutionens 

bankbog på driften 
Solsikken - drift til anlæg 528.231 448.942 448.942 79.288 79.288 -79.288 Restbudget overføres til institutionens 

bankbog på driften 
Socialrådgivere i dagtilbud 9 9
Etablering af fysioterapeutisk træning af børn 50.000 49.999 49.999 50.000 1
Torslev skole 237.839 264.831 264.831 -4 -4
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Kultur- og Fritidsudvalget 9.879.940 8.296.447 1.963.077 10.259.524 1.583.495 -379.583 379.583 
Bannerslundhallen - lysarmaturer 115.940 106.594 106.594 9.347 9.347 -9.347 Restbudgettet overføres 2015

Maskinhallen - renovering af bygninger 6.200.000 6.596.003 6.596.003 -396.002 -396.002 396.002 Overført undeskud fra 2012. Anlægsregnskab 
godkendt i Byrådet 30.01.2013. Underskuddet 
foreslås finansieret af midler fra anlægstilskud 
til foreninger

Renovering af Frederikshavn Svømmehal 1.700.000 1.593.850 106.150 1.700.000 106.150
Frederikshavn Idrætscenter 551.000 551.000 551.000 551.000
Skagen Fortidsminder 45.000 44.898 44.898 45.000 102 -102 Restbudget overføres til 2015
Skagen Kultur- og Fritidscenter 497.000 497.000 497.000 497.000
Skagen Ridehus 41.000 34.030 34.030 41.000 6.970 -6.970 Restbudget overføres til 2015
Skagen Stadion (S.I.K.) 350.000 349.999 349.999 350.000
Skagen Tennis- og Badmintonklub 143.000 143.000 143.000 143.000
Østervrå Hallen 55.000 55.000 55.000 55.000
Ålbæk Idrætscenter 182.000 182.000 182.000 182.000

Teknisk Udvalg 45.278.347 3.855.134 41.852.971 45.708.105 41.423.213 -429.758 -134.747
Koordinerede belægningsrenoveringer 6.666.000 7.799.732 7.799.732 6.666.000 -1.133.732 -98.822 Årlig pulje - Merforbruget udlignes af 

mindreforbruget på "Kystfodring" og 
"Renovering af vejbelysning". Restbeløbet 
overføres til "Koordinerende 
belægningsarbejder" i 2015. Inden 
delprojekter over 2 mio. kr. i bruttoudgifter

Akutrenoveringer havne 2.200.000 2.144.323 55.677 2.200.000 55.677 Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab

Kystfodring 1.194.198 198.614 198.614 1.194.198 995.584 Årlig pulje -Mindreforbruget udligner 
merforbruget på "Koordinerende 
belægningsarbejder"

Stoppestedsfaciliteter 1.039.000 865.844 173.000 1.038.844 173.156 156 Restbudettet overføres ikke
Ny belysning på strandpormenade i Sæby 300.000 189.296 110.700 299.996 110.704 4
Slidlag 6.450.549 6.414.624 6.414.624 6.450.549 35.925 -35.925 Årlig pulje - Restbudgettet overføres til puljen i 

2015. Ingen delprojekter over 2. mio. kr. i 
bruttoanlægsudgifter

Renovering af kørebaner 10.939.000 10.939.000 10.939.000 10.939.000 Årlig pulje - Ingen delprojekter over 2 mio. kr. i 
bruttoanlægsudgifter

Vejprojekter 7.889.000 7.889.000 7.889.000 7.889.000 Årlig pulje - Ingen delprojekter over 2 mio. kr. i 
bruttoanlægsudgifter

Skader efter stormen "Bodil" 1.692.000 251.871 1.439.513 1.691.384 1.440.129 616 Restbudgettet overføres ikke
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Teknisk Udvalg fortsat
Renovering af vejbelysningsanlæg 1.437.000 1.200.030 1.200.030 1.437.000 236.970 Mindreforbruget udligner merforbruget på 

"Koordinerende belægningsarbejder"

Grundvandsgebyr 1.198.000 403.800 794.200 1.198.000 794.200
Trafiksikkerhedsarbejder 59.000 59.000 59.000 59.000 Årlig pulje

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 565.000 565.000 565.000 565.000 Årligt tilskud
Vejafvandingsbidrag 3.649.600 4.214.881 4.214.881 3.649.600 -565.281 Merforbruget overføres ikke

Plan- og Miljøudvalget 55.035 55.035 55.035 55.035 0
Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag 55.035 55.035 55.035 55.035 0
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Lån Bermærkninger

Økonomiudvalget 268.291.721 169.974.534 43.095.408 246.189.070 77.684.629 34.589.221 -72.678.756 -11.180.741 -61.498.015
Borgerportal og hjemmeside 6.305.000 4.751.261 4.751.261 2.544.026 2.544.026 -2.544.026 -1.881.110 -662.916
IT-løsning handicap og socialpsykiatriomr. 2.066.000 834.230 1.932 836.162 1.232.359 1.230.427 -1.230.427 -1.230.427
IT-løsning sundhedscentre og træningsomr. 312.000 -32.647 -32.647 344.647 344.647 -344.647 -344.647
Energirenoveringer 6.512.180 5.078.411 5.078.411 6.512.180 1.433.769 -1.433.769 -1.433.769 Årlig pulje - ingen delprojekter 

over 2. mio. kr. i bruttoudgifter
Planlagt bygningsvedligeholdelse - øvrige 
ejendomme

5.103.000 4.868.393 4.868.393 4.868.282 -111 111 111 Årlig pulje - ingen delprojekter 
over 2 mio. kr. i bruttoudgifter

Etablering af ejendomscenter 781.441 747.902 747.902 781.441 33.539 -33.539 -33.539

Vedligeholdelse af skolebygninger - 
ejd.relaterede udgifter

5.827.500 5.830.416 5.830.416 5.827.500 -2.916 2.916 2.916 Årlig pulje - inden delprojekter 
over 2 mio. kr. i bruttoudgifter

Renovering af Sæby Atletikklub 400.000 400.000 400.000 400.000 Der er afsat rådighedsbeløb til 
færdiggørelse af renoveringen i 
2015

Ombygning af Ørnevejens skole til adm. 
formål

10.000.000 867.119 2.315.741 3.182.860 34.941.948 32.626.207 -32.626.207 -32.626.207

Helhedsplanen daginstitutionsområdet 13.913.586 974.119 -1.918.028 -943.909 13.913.586 15.831.614 -15.831.614 -10.127.189 -5.704.425 Restbudgettet overføres til nyt 
anlægsprojekt "Reservepuje 
Bæredygtig Børneområde"

Nordstjerneskolen 200.085.389 198.935.042 420.827 199.355.869 1.150.347 729.520 -729.520 -729.520 Der er bogført 600.000 kr. i 2015, 
hvorefter projektet er afsluttet.Der 
er udarbejdet særskilt 
anlægsregnskab i 2015

Elarbejder på fritidsanlæg 300.000 297.573 297.573 300.000 2.427

Byfornyelsesbeslutninger 452.000 452.000 -452.000 -452.000
Strategisk byudvikling Frederikshavn Midtby 750.000 750.000 750.000 -750.000 -750.000
Energibyen - projektudvikling 6.008.000 1.388.916 1.868.648 3.257.564 2.018.000 149.352 -149.352 -149.352

Renovering af Iscenter Nord 21.000.000 20.082.006 20.082.006 21.200.000 1.117.994 -1.117.994 -1.117.994

Ny Multihal ved Arena Nord 23.000.000 4.417.920 4.417.920 23.000.000 18.582.080 -18.582.080 -18.582.080

Pulje til erhvervs-, turisme- og kulturelle 
formål

1.075.000 1.075.000 -1.075.000 -1.075.000

Ombygning af personalefaciliteter ved 
plejeboliger

1.600.000 1.299.831 41.742 1.341.573 300.169 258.427 -258.427 -258.427

Pulje til digitaliserings- og 
velfærdsteknologiske tiltag

13.894.000 4.493.521 3.680.413 8.173.934 9.748.568 6.068.155 -6.068.155 -5.456.520 -611.635

Udmøntning pulje digitalisering og 
velfærdstek. tiltag Arbejdsmarked

555.982 85.000 85.000 555.982 470.982 -470.982 -198.146 -272.836

Finansiering
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Finansiering

Økonomiudvalget fortsat
Udmøntning pulje digitalisering og 
velfærdstek. tiltag Økonomicentret

293.967 173.983 173.983 293.967 119.984 -119.984 -119.984

Udmøntning pulje digitalisering og 
velfærdstek. tiltag Udvikling og Erhverv

111.728 111.728 111.728 -111.728 -49.580 -62.148

Udmøntning pulje digitalisering og 
velfærdstek. tiltag  Sundhed og Pleje

31.306 31.306 31.306 -31.306 -13.675 -17.631

Udmøntning pulje digitalisering og 
velfærdstek. tiltag Social- og 
Sundhedsmyndighed

307.481 307.481 307.481 -307.481 -135.581 -171.900

Udmøntning pulje digitalisering og 
velfærdstek. tiltag IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi

181.258 181.258 181.258 -181.258 -101.359 -79.899

Udmøntning pulje digitalisering og 
velfærdstek. tiltag Handicap og Psykiatri

76.134 76.134 76.134 -76.134 -33.820 -42.314

Udmøntning pulje digitalisering og 
velfærdstek. tiltag Miljø og Teknik

437.993 437.993 437.993 437.993 Projektet forsætter i 2015

Udmøntning pulje digitalisering og 
velfærdstek. tiltag Park og Vej

49.432 49.432 49.432 -49.432 -21.664 -27.768

Udmøntning pulje digitalisering og 
velfærdstek. tiltag Ejendomscentret

828.526 487.038 487.038 828.526 341.488 -341.488 -93.352 -248.136

Udmøntning pulje digitalisering og 
velfærdstek. tiltag Famileafd.

310.769 310.769 310.769 -310.769 -136.665 -174.104

Udmøntning pulje digitalisering og 
velfærdstek. tiltag HR løn og personale

164.082 173.983 173.983 164.082 -9.901 9.901 9.901

Udmøntning pulje digitalisering og 
velfærdstek. tiltag Ledelsessekretariatet

293.815 293.815 293.815 -293.815 -130.070 -163.745

Udmøntning pulje digitalisering og 
velfærdstek. tiltag Administrationsafdelingen

79.422 79.422 79.422 -79.422 -34.904 -44.518

Fællesudgifter og -indtægter (Funktion 
002201)

459.591 408.750 868.341 -408.750 Overføres ikke

Udbud af arealer til ferie og fritidsformål Palm 
City

-30.530.000 -30.383.623

Fællesudgifter og -indtægter (Funktion 
002202)

815.366 710.568 1.525.934 -47.774.437 -48.485.005 Manglende salgsindtægt 
overføres ikke til 2015
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Finansiering

Økonomiudvalget fortsat

Køb og salg af mindre arealer og bygninger 473.948 2.355.936 2.829.884 -2.355.936 Overføres ikke

Salg af arealer Vestermarksvej, Kvissel -60.867 -60.867 Overføres ikke
Salg af arealer Vrangbækvej, Gærum -539.700 153.178 564 153.742 -564 Overføres ikke

Salg af boligområde Toldergårdsvej Skagen -14.635.862 2.945 -14.632.917 -2.945 Overføres ikke
Salg af parcelhusgrunde Bakkevænget -170.764 111.563 -59.201 -111.563 Overføres ikke

Salg af boliggrunde Svanevej, Voerså -102.248 -102.248 Overføres ikke

Salg af parcelhusgrunde Søndergårdsvej 
Ålbæk

26.729 2.213 28.942 -2.213 Overøres ikke

Salg af erhvervsområde Knivholtvej -2.341.595 -910.000 -3.251.595 910.000 Overføres ikke

Salg af erhvervsområde Fabriksvej, Gærum -393.500 -29.192 -422.692 29.192 Overøfres ikke

Salg af erhvervsgrunde Energivej Sæby -649.500

Salg af erhvervsområde Buttervej Øst Skagen -151.391 -152.250 -303.641 152.250 Overføres ikke

Salg af erhvervsområde Koldenåvej 69.444 69.444

Køb/salg af arealer på Nordhavnsvej / 
Sandholm

3.182.621 71.650 3.254.271 -71.650

Salg af evhvervsområde Ravnshøj -475.906

Salg af areal Øksnebjergvej, Vangen -475.825

Salg af Industrivej i Ålbæk -119.640 24.093 -95.547 -24.093 Overføres ikke

Salg af erhvervsareal ved Øster Knæverhede 152.029
Salg af erhvervsområde Buttervej Vest, 
Skagen

-212.170

Salg af erhvervsjord Falkevej og Glentevej, 
Dybvad

-66.546

Salg af erhvervsgrund - Sættravej Sæby -87.192

Salg af ejendom Sct. Laurentii Vej 23 -4.255.000 -4.324.681 -4.324.681 4.324.681 Overføres ikke

Salg af Kandebakkevej 16 12.425
Salg af Ålborgvej 132, Volstrup skole -1.550.000 31.825 43.000 74.825 -43.000 Overføres ikke

Salg af Jupitervej/Marsvej -153.461

Salg af areal Trafikcenter Syd -479.584

Salg af Spliidsvej 14 -1.240.000 20.892 -1.239.404 -1.218.512 1.239.404 Overføres ikke
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Finansiering

Økonomiudvalget fortsat
Salg af Spliidsvej 25C 11.804 -26.250 -14.446 26.250 Overføres ikke

Salg af grunde ved Nørgårdsvej 164.291

Salg af grunde ved Kæreng og Kærsvinget 311.134 311.134 -311.134 Overføres ikke

Salg af areal Kærsangervej -23.000

Bygninger overgået til projektudvikling 2.590.180 3.019.703 5.609.883 -2.590.182 -5.609.885 5.609.885 5.609.885 Merforbrug overføres til 2015

Salg af Søndermarken 9, Gl. Skagen -1.880.000 -395.535

Salg af Idskovvej 8, Dybvad -50.000 -62.500

Tilbagekøb af grund Kæreng 31 16.970

Salg af grunde Strandager -327.422 -875.819 -1.203.241 875.819 Overføres ikke

Salg af grunde ved Gulmajsvej, Skagen 150.705 176.089 326.794 -176.089 Oveføres ikke

Salg af areal Skøjtealléen 1 -90.000 -75.425 39.243 -36.182 -39.243 Overføres ikke

Salg af erhvervsareal ved Brinken, Østervrå -59.000 -58.000 15.516 -42.484 -15.516 Overføres ikke

Salg af Hans Baghs Vej 23 A-C (Skagen 
Sygehus)

-7.000.000 32.700 266.287 298.987 -7.032.700 -7.298.987 7.298.987 7.298.987 Manglende salgsindtægt 
overføres til 2015

Salg af areal Minkvej, Skagen -88.200 -110.330 -110.330 110.330 Overføres ikke

Salg af areal Nedre Mosevej -540.800 -580.800 -580.800 580.800 Overføres ikke

Salg af bunkers Trindelvej 19, Skagen -286.000 -287.924 -287.924 287.924 Overføres ikke

Salg af ejendom Caspersvej 6 -1.028.000 -1.269.344 -1.269.344 1.269.344 Overføres ikke

Salg af ejendom Skramgårdsvej 9 -220.000 -235.549 -235.549 235.549 Overføres ikke

Salg af ejendom Havnen 1B -852.000 -1.307.025 -1.307.025 1.307.025 Overføres ikke

Salg af ejendom Hirtshalsvej 524 71.551 71.551 -71.551 Overføres ikke

Salg af ejendom Hovedgaden 1A 18.937 18.937 -18.937 Overføres ikke

Salg af ejendom Klostergyden 9 og 9A -610.000 25.670 25.670 -25.670 Overføres ikke

Salg af  ejendom Nørregade 38 67.750 67.750 -67.750 Overføres ikke

Salg af areal Rolighedsvej -715.000 -717.032 -717.032 717.032 Overføres ikke

Salg af ejendom Skansegade 10 12.843 12.843 -12.843 Overføres ikke

Salg af ejendom Stationspladsen 2A -692.000 -856.227 -856.227 856.227 Overføres ikke

Salg af Stationsvej 1 -1.100.000 -1.406.290 -1.406.290 1.406.290 Overføres ikke

Tilbagekøb af 6 grunde ved Kærsvinget 37.430 39.710 39.710 -39.710 Overføres ikke

Byggemodning - "Flade Bakker" 136.800 136.800 -136.800 Overføres ikke

Salgsindtægt ifm. Genåbning af budget 2010 -883 -883 883 Overføres ikke
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Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 
2014

Forbrug 
2014

Ultimo saldo 
2014

Korr. vedt. 
Budget 2014

Restkorriger
et årsbudget 

2014

Overføres til 2015  
Negativt tal angiver 
overskud/forbrugs-

mulighed i 2015

Likvide midler  
( minus = 
forbrug)

Lån Bermærkninger

Finansiering

Socialudvalget 15.210.898 5.485.832 2.032.221 7.518.053 9.708.238 7.676.017 -7.676.017 -5.769.237 -1.906.780
ABA-anlæg 2.741.000 1.992.096 1.992.096 749.000 749.000 -749.000 -749.000

Kommnal køkkendrift 489.000 416.615 416.615 86.000 86.000 -86.000 -86.000

Donation Senhjerneskadecenter Nord (SCN) 1.072.500 364.664 364.664 677.840 677.840 -677.840 -677.840 Restbudgettet overføres til 2015

Investeringspulje ældreboliger 3.800.000 6.533 6.533 3.793.000 3.793.000 -3.793.000 -3.793.000

Projekt Handlekommune 3.600.000 2.705.924 430.603 3.136.527 894.000 463.397 -463.397 -463.397

Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag 2.560.398 653.618 653.618 2.560.398 1.906.780 -1.906.780 -1.906.780

Loftlifte i plejeboliger 948.000 948.000 948.000 948.000 Årlig pulje

Sundhedsudvalget 1.866.789 196.201 0 196.201 1.670.000 1.670.000 -1.670.000 -1.670.000 0

Sundhedscentre 1.666.789 35.773 0 35.773 1.630.000 1.630.000 -1.630.000 -1.630.000 Restbudget overføres til 2015

Træningsområdet 200.000 160.428 0 160.428 40.000 40.000 -40.000 -40.000 Restbudget overføres til 2015

Børne- og Ungdomsudvalget 22.421.630 7.652.757 9.902.821 17.555.578 12.693.072 2.790.251 -2.790.251 -1.323.452 -1.466.799
Opgradering af eksisterende skoler 5.476.159 6.374.284 281.322 6.655.606 947.074 665.752 -665.752 -665.752 Restbudget overføres til 2015

Digitalisering på skoleområdet 6.632.041 3.590.932 3.590.932 6.632.041 3.041.109 -3.041.109 -3.041.109 Årlig pulje - restbudgettet 
overføres til puljen i 2015

Skagen skole 500.000 15.228 15.228 500.000 484.772 -484.772 -484.772 Overskuddet bliver overført til 
regnskabsår 2015 idet etablering 
af legeplads er påbegyndt.

Forebyggelse på familieområdet 3.067.007 2.523.611 2.523.611 3.067.007 543.396 -543.396 -543.396 Årlig pulje - restbudgettet 
overføres til puljen i 2015

Ungeenheden projektøkonomi 650.000 1.278.473 1.278.473 -628.473 -628.473 628.473 628.473

Adm. af anlægsprojekter - skoleområdet 1.965.554 1.443.265 1.443.265 1.964.554 521.289 -521.289 -521.289 Årlig pulje - restbudgettet 
overføres til puljen i 2015

Solsikken -3.920.000 -3.920.000 3.920.000 3.920.000 Overføres til 2015

Adm. af anlægsprojekter - daginst.omr. 497.994 334.970 334.970 497.994 163.024 -163.024 -163.024 Årlig pulje - restbudgettet 
overføres til puljen i 2015

DUBU-digitalisering udsatte børn og unge 80.000 9.144 9.144 80.000 70.856 -70.856 -70.856

Projekt Skagen - udvikling af fritidspædagogisk 1.000.000 856.155 856.155 1.000.000 143.845 -143.845 -143.845

Udvikling af den digitale daginstitution 500.000 262.118 262.118 500.000 237.882 -237.882 -237.882

Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag 2.052.875 586.076 586.076 2.052.875 1.466.799 -1.466.799 -1.466.799
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Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 
2014

Forbrug 
2014

Ultimo saldo 
2014

Korr. vedt. 
Budget 2014

Restkorriger
et årsbudget 

2014

Overføres til 2015  
Negativt tal angiver 
overskud/forbrugs-

mulighed i 2015

Likvide midler  
( minus = 
forbrug)

Lån Bermærkninger

Finansiering

Kultur- og Fritidsudvalget 8.002.286 0 3.043.710 3.043.710 5.077.286 2.033.576 -2.033.576 -1.678.595 -354.981
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter 2.136.192 676.079 676.079 2.136.192 1.460.113 -1.460.113 -1.460.113 Restbudgettet overføres til 2015

Tilskud til renovering af Skagen Museum 5.000.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 Resterende del af tilskuddet 
udbetales i 2015

Udmøntning af pulje til digitalisering og 
velfærdstek. tiltag - Borgerservice

442.281 292.631 292.631 442.281 149.650 -149.650 -31.802 -117.848 Restbudgettet overføres til 2015

Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag 423.813 423.813 423.813 -423.813 -186.680 -237.133 Restbudgettet overføres til 2015

Teknisk Udvalg 28.645.838 22.617.412 3.650.840 26.268.252 5.402.885 1.752.045 -1.752.045 -1.538.111 -213.934
Byfornyelse, Frederikshavn 6.751.000 5.088.378 5.088.378 670.689 670.689 -670.689 -670.689

Diverse bymiljøarbejder 356.961 356.961 356.961 -356.961 -356.961

Renovering af Lodsgade 4.297.000 4.705.147 4.705.147

Matrikulære berigtigelser 519.340 256.607 256.607 519.340 262.733 -262.733 -262.733 Årlig pulje - restbudgettet 
overføres til puljen i 2015

Broer, tunneller og underløb 1.177.535 834.493 834.493 1.177.535 343.042 -343.042 -343.042 Årlig pulje - restbudgettet 
overføres til puljen i 2015

Byggemodning Boelsmindevej Sæby, 1. 
etabe

4.700.000 5.135.984 -83.984 5.052.000 -477.739 -393.755 393.755 393.755

Bådebroer 4.033.123 1.854.961 2.084.117 3.939.078 2.178.162 94.045 -94.045 -94.045

Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen 5.500.000 5.832.942 277.272 6.110.214 -332.942 -610.214 610.214 610.214

Rekreative anlæg ved Råholtvej 346.000 346.000 346.000 -346.000 -346.000

Kystbeskyttelse 750.000 282.335 282.335 750.000 467.665 -467.665 -467.665

Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag 214.879 214.879 214.879 -214.879 -94.990 -119.889

Plan- og Miljøudvalget 5.826.538 -142.905 1.068.637 925.732 5.826.538 4.757.901 -4.757.901 -3.703.090 -1.054.811
Ny Busterminal Frederikshavn 3.926.538 -142.905 223.448 80.543 3.926.538 3.703.090 -3.703.090 -3.703.090
Nedrivnngspulje, opland 1.900.000 845.189 845.189 1.900.000 1.054.811 -1.054.811 -1.054.811
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Regnskabsresultatet for 2014  udviser – i sammendrag  følgende hovedtal: 

Mio. kr. 
Regnskab    

2014 

Forventet 
regnskab 

31.08.2014 
Korrigeret 

budget 

Afvigelse  
Regnskab / korr. 

budget          
(-=merind-

tægt/mindreudg.)

Det skattefinansierede område      

Skatter   -2.566,5 -2.564,9 -2.568,4 1,9

Generelle tilskud m.v.   -1.185,0 -1.178,4 -1.179,6 -5,4

Udgifter       

Serviceudgifter   2.540,7 2.551,6 2.613,4 -72,7
Aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sundhed 208,9 206,7 194,6 14,3

Driftsudgifter vedr. ældreboliger  8,4 6,0 4,6 3,8

Indtægter - central refusionsordning  -27,3 -20,1 -17,0 -10,3

Overførsler   771,4 751,7 741,8 29,6

Forsikrede ledige   134,2 150,6 157,8 -23,6

Takstfinansieret (ekskl. renovation)   1,4 1,4 1,4 0,0

Renter  (inkl. låneomlægning) 53,9 57,2 54,6 -0,7

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 

-59,9 -38,2 3,2 -63,1
(overskud) (overskud) (underskud) (forbedring)

Anlæg   120,8 111,7 196 -75,2

Resultat af skattefinansieret område 

60,9 73,5 199,2 -138,3
(underskud) (underskud) (underskud)     (forbedring) 

Forsyningsvirksomhed (Renovation)      

Drift   1,4 1,7 1,7 -0,3

Lån         
Optagelse af nye lån (inkl. låne-  
omlægning) -613,8 -613,9 -700,9 87,1

Afdrag på lån (inkl. låneomlægning) 513,6 513,6 513,5 0,1

Balanceforskydninger   -2,1 -15,7 0,1 -2,2

Opsparing / forbrug af likvide midler 

-40,0 -40,8 13,6 -53,6
(opsparing) (opsparing)    (forbrug) (forbedring)

 
Nærværende gennemgang er en overordnet beskrivelse af kommunens regnskab, der baseres på 
årsberetningen og bilag til årsberetningen, som er vedlagt regnskabssagen som bilag. Såfremt der ønskes 
yderligere information vedr. forklaringer og tal kan dette findes i disse bøger. 
 
Se bagerst i dette notat for en finansieringsoversigt og en resultatopgørelse. 
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Hovedtallene i regnskab 2014 – balancen i regnskabet 
 
Indtægter og udgifter balancerer i regnskabet med en opsparing på 40,8 mio. kr.  
Dette resultat fremkommer gennem et overskud på den ordinære drift på 59,9 mio. kr. Derfra fragår 
anlægsudgifter på 139,4 mio. kr. og der tilgår anlægsindtægter på 18,7 mio. kr., således at resultatet på det 
skattefinansierede område i alt bliver et underskud på 60,9 mio. kr. 
 
På forsyningsområdet bidrager renovationen med et driftsunderskud på 1,4 mio. kr., således at resultatet i alt 
bliver et underskud på 62,3 mio. kr. 
 
Der er optaget nye lån på 613,8 mio.kr. (heraf 514,6 mio. kr. vedr. låneomlægningen og 99,3 mio. kr. som 
årets låneberettigede udgifter). Der er afdraget 513,6 mio. kr. (heraf 473,8 mio. kr. vedr. låneomlægningen 
og 39,7 mio. kr. som afdrag på eksisterende langfristet gæld). Herudover er der foretaget kursregulering af 
indekslån for 1,7 mio. kr. Nettogælden er således forøget med 98,6 mio. kr.  
 
Der har været renteindtægter på 9,3 mio. kr. og renteudgifter på 22,4 mio. kr. Der har således været en 
nettorenteudgift på 13,1 mio. kr. (ekskl. låneomlægningen). Renteudgifterne har været lavere end oprindeligt 
budgetteret, mens renteindtægterne har været højere end budgetteret. 
Låneomlægningen medførte merudgifter vedrørende renter og kurstab på i alt 40,8 mio. kr., således at den 
samlede nettorenteudgift er på 53,9 mio. kr. Låneomlægningen betød en nedsættelse af rente- og 
afdragsbetalingen i 2014 på 35,6 mio. kr. Den ændrede afdragsprofil og de lavere renter på de nye lån 
betyder en ydelsesnedsættelse i årene 2015 – 2018 på 66,3 mio. kr. 
 
Ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2014 viste ”Forventet regnskab” driftsudgifter på 3.647,9 mio. kr. 
Regnskabsresultatet for 2014 blev på 3.637,7 mio. kr. Mindreforbruget på driften skyldes mindreforbrug på 3 
udvalgsområder, mens 4 udvalg har et lidt højere forbrug end forventet pr. 31.08.14.  
 
Ved budgetopfølgningen var der en forventet opsparing til kassen på 40,8 mio. kr. Inklusive kursregulering af 
likvide aktiver blev opsparingen på 40,9 mio. kr.  

Regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget 2014 
- eksklusiv den tekniske tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. som blev givet på byrådets december møde. 

 
Skattefinansierede driftsudgifter i det korrigerede budget  ....................................................  3.673,0 mio. 
Skattefinansierede driftsudgifter i regnskab 2014 .................................................................  3.637,7 mio. 
Der er dermed et mindreforbrug på .......................................................................................  35,3 mio. 
 
Serviceudgifterne i det korrigerede budget  ..........................................................................  2.589,9 mio. 
Serviceudgifter i regnskab 2014 blev på  ..............................................................................  2.540,7 mio. 
I forhold til korrigeret budget er der et mindreforbrug på serviceudgifterne på  ....................  49,2 mio.  
 
Det korrigerede budget opererer med et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på  ..  20,3 mio. 
Regnskabsresultatet viser et overskud på  ...........................................................................  59,9 mio. 
Der er dermed en forbedring på ............................................................................................  39,6 mio.  
 
For anlægsudgifternes vedkommende viste det korrigerede budget en nettoudgift på  .......  196,0 mio. 
Regnskabet viste  ..................................................................................................................  120,8 mio. 
En mindreudgift på netto .......................................................................................................   75,2 mio.  
 
Der er igennem hele 2014 sket en tæt budgetopfølgning på alle udgiftsområder. Denne opfølgning er sket i 
alle centre og med orientering af Direktion, fagudvalgene og Økonomiudvalget. Byrådet har, i henhold til den 
vedtagne procedure, to gange (pr. 30.04.14 og pr. 31.08.14) fået orientering om budgetsituationen. 

Regnskabsresultatet i forhold til oprindeligt budget 2014 
 
Driftsudgifterne i oprindeligt budget 2014 udgør .......................................  3.651,1 mio. kr. 



 
Sag nr. 14/20771 
Dokument nr. 46.223‐15 
Kort gennemgang af regnskabsresultat 2014  Side 5 af 19 
 

Driftsudgifterne i regnskabet for 2014 blev på  ..........................................  3.637,7 mio. kr. 
Driftsudgifterne i regnskabet blev lavere end oprindeligt budget på .........  13,4 mio. kr. 
 
Nedenstående opgørelse viser henholdsvis mer- og mindreforbruget fordelt på udvalg: 
 
Mer-/mindreforbrugene kan specificeres således: Merforbrug Mindreforbrug 
Puljer til tværgående formål* ....................................................................  18,2 mio.  
Økonomiudvalget** ...................................................................................   98,1 mio.   
Arbejdsmarkedsudvalget ..........................................................................   13,6 mio.  
Socialudvalget ..........................................................................................   65,8 mio. 
Sundhedsudvalget ....................................................................................  25,6 mio.  
Børne- og Ungdomsudvalget ....................................................................   5,6 mio.  
Kultur- og Fritidsudvalget** .......................................................................  107,0 mio. 
Teknisk udvalg ..........................................................................................  18,8 mio. 
Plan- og Miljøudvalget ..............................................................................   0,0 mio. 
Forsyningsvirksomhed ..............................................................................   0,3 mio. 
*Puljer til tværgående formål er en række budgetmæssige puljer  – i budget 2014 var der tale om reduktionspuljer - , som 
afsættes til fordeling mellem udvalgsområderne. Da puljerne udmøntes, vil der ikke opstå forbrug på dette område, og 
derfor vil en sammenligning mellem oprindeligt budget og forbruget resultere i et merforbrug som det her anførte. 
**Borgerservice blev efter budgetvedtagelsen for 2014 flyttet fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, således 
opstår der her en afvigelse mellem oprindeligt budget og årets forbrug.  
 
For en uddybende forklaring af disse udsving henvises til side 6 – 9 i nærværende notat eller til udvalgenes 
regnskabsforklaringer. 

Regnskabsresultatet i forhold til det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2014 
 
Ved den seneste budgetopfølgning pr. 31. august 2014 var forventningen, at regnskab  
2014 vedr. det skattefinansierede område i alt ville ende med et underskud på  .................  73,5 mio.  
Regnskabsresultatet for det skattefinansierede område for 2014 blev et underskud på  .....  60,9 mio. 
Resultatet er således en bedring i forhold til forventningen pr. 31. august 2014 på .............   -12,6 mio. 
I forhold til udvalgenes forventninger til driftsudgifterne pr. 31.08.14, viser regnskabsresultat  
et mindreforbrug på  ..............................................................................................................  -10,2 mio.  
På anlægsudgifterne blev der et merforbrug i forhold til 31.08.2014 på  ..............................  1,8 mio. 
På anlægsindtægterne blev der en mindreindtægt på  .........................................................  7,3 mio.  
Nettorenteudgifterne blev lavere end forventet pr. 31.8.2014. Mindreudgiften blev på ........  -3,3 mio. 
Skatter og Tilskud- udligning - højere end forventet pr. 31.8.2014. Merindtægten blev på ..  -8,1 mio. 

Udviklingen i driftsudgifterne fra regnskab 2013 til regnskab 2014 
 
Driftsudgifterne i regnskab 2013 udgjorde 3.612,7 mio. kr. 
Driftsudgifterne i regnskab 2014 blev på  3.637,7 mio. kr. 
Dermed blev regnskab 2014 højere end regnskab 2013 med 25,0 mio. kr. 

Dette skal ses i lyset af følgende:  
Pris- og lønstigning med 1,1 %  39,7 mio. kr. 

 
Regnskabsresultatet for 2014 i forhold til regnskabsresultatet for 2013 udviser et højere udgiftsniveau, men 
hvis der tages højde for den almindelige prisudvikling svarede det til en reduktion af udgiftsniveauet på 15,6 
mio. kr.  

Regnskabsresultatet i forhold til rammer for service- og anlægsudgifter 
 
Frederikshavn Kommunes serviceramme for 2014 svarer til det oprindelige budget for serviceudgifter på 
2.561,0 mio. kr. Regnskabet for 2014 viser serviceudgifter på 2.540,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug 
af rammen på 20,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,8 % af servicerammen. 
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For anlægsudgifternes vedkommende var der i 2014 aftalt samlede kommunale investeringer på 18,1 mia. 
kr. Der var ikke sanktioner gældende i for anlæg i hverken budget 2014 eller regnskab 2014. 

De faktiske bruttoanlægsudgifter i Frederikshavn Kommune udgjorde i 2014 139,4 mio. kr. mod et oprindeligt 
budget på 158,6 mio. kr. Dermed er rammen for bruttoanlægsudgifterne blevet overholdt. 

Det har også været et fokus i budgetstyringen i 2014 at overholde den skattefinansierede anlægsramme. 
Den skattefinansierede anlægsramme er de nettoanlægsudgifter, som ikke er lånefinansierede. 

Den oprindelige skattefinansierede nettoanlægsramme var på 65,4 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 
76,5 mio. kr. Der har dermed været et merforbrug 10,5 mio. kr. Heraf vedrører 7,0 mio. kr. færre 
salgsindtægter end oprindeligt budgetteret, mens de resterende 3,5 mio. kr. stammer fra forskydninger 
mellem låneberettigede og ikke låneberettigede anlæg samt afgivne tillægsbevillinger i året. 

 

Opgørelse af udvalgenes regnskabsresultat 2014 
 
Korrigeret budget indeholder to elementer, som gør at man ikke umiddelbart kan konstatere, hvordan 
forholdet er mellem ”årets” budget og ”årets” forbrug. Dels indgår udvalgenes bankbøger (overførte over-
/underskud fra tidligere år) og dels indeholder korrigeret budget den tekniske tilretning af budgettet, som 
Byrådet vedtog 17.12.2014 på 23,5 mio. kr. vedr. Teknisk Udvalg. 
 
Hvis regnskabsresultatet i stedet sættes i forhold til det korrigerede budget, opgjort uden bankbøgerne og 
uden den tekniske tillægsbevilling der blev givet på byrådsmødet den 17.12.2014, viser regnskabet et 
mindreforbrug på 24,7 mio. kr., som på udvalgsniveau kan specificeres således: 
 

Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr.  

Korrigeret 
budget 
2014 

Regnskab 
2014 

Bankbog 
pr. 31.12.14

Teknisk 
tilretning 
17.12.14 

Korr. budget 
(ekskl. 

bankbøger 
og teknisk 
tilretning) 

Resultat 
ekskl. 

bankbøger 
og teknisk 
tilretning 

Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr.  

  

              

Tværgående fælles puljer  272 0 0   272 272 

Økonomiudvalget  441.630 441.359 768   440.862 -497 

Arbejdsmarkedsudvalget  828.193 824.495 4.810   823.383 -1.112 

Socialudvalget  898.672 857.352 5.733   892.939 35.586 

Sundhedsudvalget  326.967 321.231 9.931   317.036 -4.195 

Børne- og Ungdomsudvalget  898.697 892.706 -4.523   903.220 10.514 

Kultur og Fritidsudvalget  216.660 213.572 -781   217.442 3.870 

Teknisk Udvalg  71.124 72.744 -5.338 23.500 52.962 -19.783 

Plan- og Miljøudvalget  14.301 14.251 50   14.251 0 

    I alt  3.696.515 3.637.711 10.649 23.500 3.662.366 24.655 
 
I 2014 var der bundne midler for 18,7 mio. kr. fordelt på udvalgene: SOU: 15,0, SUU: 1,0, BUU: 1,7 og ØU 
1,0 mio. kr. 
 
De enkelte udvalgs egne hovedforklaringer på de opståede overskud/underskud – ekskl. teknisk tilretning og 
bankbøger følger på de kommende sider. 
 
Puljer til Tværgående formål 
På området er der et overskud på 0,3 mio. kr. Overskuddet indstilles udlignet i forbindelse med 
overførselssagen ved et underskud på Økonomiudvalgets budget. 
 
Økonomiudvalget 
Økonomiudvalgets overskud/mindreforbrug på 0,5 mio. kr. samt 1,0 mio. kr. i bundne midler kan i hovedtræk 
forklares således: 
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 Underskud Overskud 
Økonomiafdelingen ..................................................................................................  4,1 mio.  
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi. ...................................................................   1,6 mio.  
Center for Social og Sundhedsmyndighed ..............................................................   1,5 mio. 
Center for Sundhed og Ældre ..................................................................................   0,2 mio.   
Center for Handicap og Psykiatri .............................................................................   0,1 mio.  
Center for Teknik og Miljø ........................................................................................  2,0 mio. 
Center for Arbejdsmarked ........................................................................................   0,4 mio. 
Ejendomscenteret ....................................................................................................  1,1 mio. 
Direktør Christian Roslev .........................................................................................   0,3 mio. 
Udvikling og Erhverv ................................................................................................   1,4 mio. 
Center for Kultur og Fritid samt Center, Center for dag- og fritidstilbud samt 
Center for skole. .......................................................................................................   0,6 mio.  
Ledelsessekretariatet ...............................................................................................  0,9 mio. 
HR Løn og Personale ...............................................................................................   3,2 mio. 
Center for Unge ........................................................................................................  3,0 mio. 
Center for Familie .....................................................................................................   0,3 mio.  
 

Økonomiafdelingen 
Underskuddet skyldes at den fælles kommunale reduktionspulje vedrørende administrative reduktioner på 
5,3 mio. kr. er placeret under denne afdelings budget. På afdelingens administrative budget har der været 
overskud som primært skyldes tilbageholdenhed på lønudgifter sfa. tilpasning til de kommende års 
besparelser. Herudover bidrager forsikringsområdet med et underskud på 1,3 mio. kr. 
 
Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 
Overskuddet skyldes primært at den planlagte udskiftning af PC udstyr ikke er gennemført fuldt ud i 2014. 
 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Handicap og Psykiatri 
Overskuddet skyldes tilbageholdenhed primært på lønudgifter sfa. tilpasning til de kommende års 
besparelser.  
 
Center for Kultur og Fritid samt Center, Center for dag- og fritidstilbud samt 
Center for skole 
Overskuddet skyldes tilbageholdenhed primært på lønudgifter sfa. tilpasning til de kommende års 
besparelser.  
 
Center for Teknik og Miljø 
Underskuddet skyldes manglende indtægter på byggesagsgebyrer samt omkostninger ifm. 
grunddatapakken. 
 
Center for Arbejdsmarked 
Overskuddet skyldes stram styring af lægeerklæringer samt mange projektmidler, hvor medarbejdere i stor 
grad selv har været i stand til at løse ekstraopgaverne i forbindelse med projekterne.  
 
Ejendomscenteret 
Underskuddet skyldes sparekrav vedrørende Helhedsplanen, Sparet drifts som følge af mersalg og 
Gennemgang af kontrakter. Den øvrige drift bidrager med et overskud. 
 
Udvikling og Erhverv 
Overskuddet skyldes mindreudgifter vedr. projekter.   
 
HR Løn og Personale 
Overskuddet skyldes primært mindreudgifter i forbindelse med barselspuljen på 2,4 mio. kr. Derudover er der 
underskud på diverse puljer på 0,8 mio. kr. til for eksempel fleks- og skånejobs samt tillidsmænd. Område for 
administrative elever har overskud på 0,8 mio. kr. Der er et overskud på de administrative konti på 0,8 mio. 
kr. sfa. tilpasning til de kommende års besparelser.  
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Ungeenheden 
Underskuddet skyldes primært udgifter til løn, vagtordning samt etablerings- og administrationsudgifter.  
 
Arbejdsmarkedsudvalget 
På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om et merforbrug på 1,1 mio. kr., som i hovedtræk 
kan specificeres således: 
 
 Underskud Overskud 

Integration ................................................................................................................  3,5 mio.  
Førtidspensioner. .....................................................................................................   2,1 mio.  
Ressourceforløb/jobafklaring ...................................................................................   0,2 mio. 
Sygedagpenge .........................................................................................................   1,1 mio. 
Kontanthjælp ............................................................................................................  4,7 mio. 
Revalidering .............................................................................................................  1,7 mio. 
Fleksjob/ledighedsydelse .........................................................................................  0,3 mio.  
Jobtræning og servicejob .........................................................................................   2,3 mio. 
Seniorjob ..................................................................................................................   0,3 mio. 
Beskyttet beskæftigelse ...........................................................................................   0,3 mio. 
Beskæftigelsesordninger..........................................................................................  17,8 mio. 
Uddannelsesydelse ..................................................................................................  2,4 mio 
Forsikrede ledige ......................................................................................................   23,5 mio. 
 

 
De væsentligste årsager til overskuddet skyldes et merforbrug på integration, kontanthjælp, revalidering 
beskæftigelsesordninger og uddannelsesydelse samt mindreforbrug på områderne førtidspension 
sygedagpenge og forsikrede ledige. 
 
Socialudvalget 
På Socialudvalgets område er der tale om et overskud/mindreforbrug på 20,6 mio. kr. samt bundne midler 
for 15,0 mio. kr. Mindreforbruget kan i hovedtræk specificeres således:  
 Underskud Overskud 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed .............................................................   22,1 mio. 
Center for Sundhed og Pleje ....................................................................................  4,2 mio. 
Direktørens område .................................................................................................   1,9 mio. 

 
Mindreforbruget skyldes væsentligst omlægning i visitationspraksis samt at den forventede 
produktivitetsstigning for 2015, der også har virkning i 2014, har haft større effekt end forudsat, hvilket har 
betydet, at afregningen til udfører for §83 ydelser er blevet reduceret hurtigere i 2014 end forudsat. 
Derudover har der været en stagnerende udvikling i tildelingen af nyvisiterede timer på frivalgsområdet §83, 
end forudsat ved budgetopfølgningen. 
Endvidere har der været færre køb af pladser indenfor Handicap og Psykiatriområdet end forudsat ved 
budgetopfølgningen. 
 
Sundhedsudvalget 
På Sundhedsudvalgets område kan konstateres et underskud/merforbrug på 5,2 mio. kr. samt 1,0 mio. kr. i 
bunden opsparing. Dette kan i hovedtræk forklares på baggrund af følgende: 
 
 Underskud Overskud 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed .............................................................  13,1 mio. 
Center for Sundhed og Pleje ....................................................................................   3,0 mio. 
Center for Familie, tandpleje og Sundhedstjenesten ...............................................   1,0 mio. 
Direktørens område .................................................................................................   3,8 mio. 

 
Merforbruget skyldes primært medfinansieringen af de regionale sundhedsudgifter. 
 
Børne og Ungdomsudvalget 
På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde er der et overskud/mindreforbrug på 8,8 mio. kr., samt 1,7 
mio. kr. i bundne midler, som i hovedtræk fordeler sig på følgende områder: 
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                                             Underskud              Overskud 

Center for skole ........................................................................................................                                   4,2 mio. 
Ungeenhed/ungeindsats ..........................................................................................  10,5 mio. 
Center for Dag- og fritidstilbud .................................................................................   2,6 mio. 
Center for Familie .....................................................................................................   12,5 mio. 
 

I Center for Skole skyldes overskuddet hovedsageligt færre udgifter til undervisning på privatskoler, 
efterskoler og mellemregning med andre kommuner, og forrykkelse af betalinger på digitaliseringsstrategien 
på skoleområdet. Center for Unges underskud vedrører bl.a. en skærpet indsats på botilbud for at gøre unge 
klar til voksenlivet og en satsning på mentorstøtte og opkvalificering til unge med henblik på at få dem i 
beskæftigelse. I Center for Dag- og Fritidstilbud dækker overskuddet primært over færre børn end 
budgetteret i dagpleje. Center for Families overskud skyldes hovedsageligt færre udgifter til tabt 
arbejdsfortjeneste, aflastning og hjemmetræning samt et overskud på Døgncenter Frederikshavn som følge 
af en nedlukning af antallet af pladser fra 16 til 12. 
 
Kultur og Fritidsudvalget 
På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et overskud/mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som i hovedtræk 
fordeler sig på følgende områder: 
                                                                                                                                                    Underskud              Overskud 

Center for Bibliotek og Borgerservice ......................................................................   1,9 mio. 
Fritid .........................................................................................................................  0,2 mio.  
Kultur ........................................................................................................................                                          1,6 mio. 

 
I Center for Bibliotek og Borgerservice skyldes overskuddet primært vakante stillinger, modtagne DUT-midler 
og at opsparede midler til projektet vedrørende tilpasning af fælles ekspedition på borgertorvet ikke blev 
realiseret.  
 
På det kulturelle budgetområde blev der på Frederikshavn Kommunes Musikskole er der skabt et overskud 
på 0,2 mio. kr., der skal ses i sammenhæng med negativ regulering af statsrefusionen i 2015. Herudover 
blev projekt Bannerslund ikke realiseret i 2014 med et mindreforbrug til følge. 
 
 
Teknisk Udvalg 
På Teknisk Udvalgs område er der et underskud/merforbrug på 19,8 mio. kr. Underskuddet kan i hovedtræk 
konstateres på følgende områder: 
 
 Underskud Overskud 

Direktørens område .................................................................................................  0,1 mio.  
Teknik og miljø .........................................................................................................  0,4 mio. 
Ejendomscenter, Havne ...........................................................................................   0,2 mio.  
Park og Vej, Regnvand i uge 42 ..............................................................................  4,3 mio.  
Park og Vej, Vintertjeneste.......................................................................................  15,2 mio.  
 

Den væsentligste forklaring på underskuddet skyldes merforbrug vedrørende vintertjeneste samt efterårets 
massive regnmasser. 
 
Plan og Miljøudvalget 
På Plan- og Miljøudvalgets område balancer forbrug og budget. 
 
 Underskud Overskud 

Kollektiv trafik ...........................................................................................................   0,0 mio.  
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Overførsler til 2015, som indstillet af udvalgene 
 

Beløb i 1.000 kr.   
  Puljer til tværgående formål  0
  Økonomiudvalget  391
  Arbejdsmarkedsudvalget 3.237
  Socialudvalget  10.178
  Sundhedsudvalget 4.941
  Børne- og Ungdomsudvalget 6.919
  Kultur- og Fritidsudvalget 4.095
  Teknisk Udvalg -9.948
  Plan- og Miljøudvalget 50
 I alt    19.863

 
Der søges frigivet 4,5 mio. kr. af ovenstående overførsler. 
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Anlæg på det skattefinansierede område i regnskab 2014 
 
Regnskabet for 2014 viser nettoanlægsudgifter på 120,8 mio. kr. fordelt med anlægsudgifter på 139,4 mio. 
kr. og anlægsindtægter på 18,7 mio. kr. 
 
I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet en netto mindreudgift på 75,2 mio. kr., fordelt med en 
mindreudgift på 109,0 mio. kr. og en mindreindtægt på 33,8 mio. kr. 
 
Mindreudgiften på 109 mio. kr. kan specificeres således: 
 
 
  Overskud 

Økonomiudvalget .....................................................................................................   77,0 mio. kr. 
Socialudvalget ..........................................................................................................   11,0 mio. kr. 
Sundhedsudvalget ...................................................................................................   7,4 mio. kr. 
Børne- og Ungdomsudvalget ...................................................................................    4,0 mio. kr.  
Kultur- og Fritidsudvalget .........................................................................................   1,7 mio. kr. 
Teknisk Udvalg .........................................................................................................   0,4 mio. kr. 
Plan og Miljøudalget .................................................................................................   7,5 mio. kr. 
 
 

 
Mindreindtægten i 2014 på 33,8 mio. kr. skyldes, at der var budgetteret med en salgs- og anlægsindtægter 
på 52,4 mio. kr., hvoraf der blev realiseret 18,7 mio. kr.   
 
Anlægsindtægter 
Der var oprindeligt budgetteret med en indtægt på 25,7 mio. kr. fordelt således: 
 

Salg af jord og bygninger .....................................................................  25,7mio. kr. 
  

Der blev i 2014 opnået anlægsindtægter på 18,7 mio. kr., som kan specificeres således: 
 

Servicearealtilskud - Mariested .................................................  1,8 mio. kr. 
Salg af Sct. Laurentiivej 23 .......................................................  4,3 mio. kr. 
Salg af Spliidsvej 14 ..................................................................  1,4 mio. kr. 
Salg af Caspersvej 6 .................................................................  1,4 mio. kr. 
Salg af Havnen 1 B ...................................................................  1,4 mio. kr. 
Salg af Stationsvej 1 .................................................................  1,5 mio. kr. 
Salg af Stationspladsen 2 A ......................................................  0,9 mio. kr. 
Salg af Rolighedsvej .................................................................  0,8 mio. kr. 
Salg af grunde Strandager ........................................................  1,0 mio. kr. 
Salg af Skramgårdsvej 9 ...........................................................  0,3 mio. kr.  
Salg af Nedre Mosevej ..............................................................  0,6 mio. kr. 
Salg af areal Knivholtvej ...........................................................  0,9 mio. kr. 
Tilskud til trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen ......................  0,9 mio. kr. 
Øvrige anlægsindtægter ...........................................................  1,4 mio. kr. 

 
 

 
 
 
Anlægsudgifter 
Der var oprindeligt budgetteret med en udgift på 158,6 mio. kr. 
 
Der blev i 2014 afholdt anlægsudgifter for 139,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 248,4 mio. kr. 
Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget kan hovedsageligt tilskrives overførte beløb fra 2013 på 
63,0 mio. kr. samt en bevilling til renoveringen af Iscenter Nord på 21,2 mio. kr. 
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Nedenfor er angivet et uddrag af de væsentligste anlægsudgifter på de enkelte udvalgs område: 
 
 
Økonomiudvalget  (71,4  mio.  kr.)      

Etablering af Ejendomscenter ...................................................  0,8 mio. kr.  
Renovering af Iscenter Nord .....................................................  20,1 mio. kr.  
Vedligeholdelse af kommunale bygninger ................................  4,9 mio. kr. 
Ombygning af Hånbækskolen ifm. Ungeenheden ....................  3,3 mio. kr. 
Vedligeholdelse af skolebygninger ...........................................  5,8 mio. kr. 
Nordstjerneskolen .....................................................................  0,4 mio. kr. 
Udviklingsplan for Ankermedets skole ......................................  0,7 mio. kr. 
Ny Multihal ved Arena Nord ......................................................  4,4 mio. kr. 
Udvidelse/hjemtagelse af pladser på døgninst.området ...........  3,1 mio. kr. 
Energirenoveringer ....................................................................  5,1 mio. kr. 
Etablering af lærearbejdspladser ..............................................  2,2 mio. kr. 
Bygninger overgået til projektudvikling .....................................  3,0 mio. kr. 
Ombygning af Ørnevejens Skole ..............................................  2,3 mio. kr. 
Energibyen, projektudvikling .....................................................  2,3 mio. kr. 
Handicapforanstaltninger Bangsbostrand skole .......................  0,6 mio. kr.  
Renoveringer pga. skimmelsvamp Voerså Børnehave ............  0,5 mio. kr. 
Renovering af Sæby Atletikklub ................................................  0,4 mio. kr.  
Pulje til Knivholt Hovedgård ......................................................  0,8 mio. kr.  
Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag .................  5,0 mio. kr. 
 
 

Socialudvalget  (2,6  mio.  kr.)  
Lifte i plejeboliger ......................................................................  0,9 mio. kr. 
Etablering af dagtilbud Knivholt ................................................  1,1 mio. kr. 
Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag .................  0,6 mio. kr.  

 
 
Sundhedsudvalget  (2,9  mio.  kr.)  

Forebyggelse af unødvendige indlæggelser  ............................  1,0 mio. kr. 
Inventar til Træningscenter Frederikshavn ...............................  1,2 mio. kr. 
Sygeplejeklinikker .....................................................................  0,2 mio. kr. 
Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag .................  0,4 mio. kr. 

 
 
Børne og  Ungdomsudvalget  (10,0  mio.  kr.)  

Digitalisering på skoleområdet ..................................................  3,6 mio. kr. 
Udvikling af den digitale daginstitution ......................................  0,3 mio. kr. 
Forebyggelse på familieområdet ...............................................  2,5 mio. kr.  
Opgradering af eksisterende skoler ..........................................  0,3 mio. kr. 
Administration af anlægsprojekter ............................................  1,7 mio. kr. 
Projekt Skagen udvikling af fritidspædagogiske tiltag ...............  0,9 mio. kr. 
Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag .................  0,6 mio. kr. 

 
 
Kultur og  Fritidsudvalget  (5,0  mio.  kr.)  

Anlægstilskud til fritidsaktiviteter ...............................................  0,7 mio. kr. 
Diverse tilskud til idrætsforeninger ............................................   1,8 mio. kr. 
Tilskud til renovering af Skagen Museum .................................  2,1 mio. kr. 
Renovering af Frederikshavn Svømmehal ...............................  0,1 mio. kr. 
Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag .................  0,3 mio. kr. 
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Teknisk  Udvalg  (46,4  mio.  kr.)  

Bådebroer .................................................................................  2,1 mio. kr. 
Skader efter stormen ”Bodil” .....................................................  1,4 mio. kr. 
Vejanlæg ...................................................................................  34,0 mio. kr. 
Renovering af vejbelysning .......................................................  1,2 mio. kr. 
Kystfodring ................................................................................  0,2 mio. kr. 
Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have ...............................  0,6 mio. kr. 
Kystbeskyttelse .........................................................................  0,3 mio. kr. 
Grundvandsgebyr ......................................................................  0,8 mio. kr. 
Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen .....................................  1,2 mio. kr. 
Vejafvandingsbidrag .................................................................  4,2 mio. kr. 
Ny belysning på strandpromenade i Sæby ...............................  0,1 mio. kr. 
Matrikulære berigtigelser ..........................................................  0,3 mio. kr. 
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Udviklingen i likviditeten i regnskabsåret 2014 
 
Gennemsnitslikviditet 
De store indtægter omkring månedsskiftet, som forbruges hen over måneden, betyder at kommunen kan 
have en fornuftig gennemsnitslikviditet, selv om der ved nogle måneders udgang kan konstateres en negativ 
kassebeholdning. 
 
Som det fremgår af nedenstående graf, har kommunens gennemsnitslikviditet, som opgøres for de 
foregående 365 dage (kassekreditreglen) været stigende gennem hele året 2014. Ved udgangen af året 
kunne gennemsnitslikviditeten for 2014 opgøres til 56,4 mio. kr. Der har dermed været en stigning i 2014 på 
26,9 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2014 var forventningen en gennemsnitsbeholdning i 2014 på 97,4 
mio. kr. Årsagen til at forventningen ved budgetlægningen ikke blev realiseret er den meget lave likviditet, 
der var omkring årsskiftet 2013 / 2014.  
  
Det skal bemærkes, at de deponerede midler ikke indgår i gennemsnitsberegningen. 
 

 
 
 
Med et budget af Frederikshavn Kommunes størrelse vil der naturligvis være et ret betydeligt likviditetsflow 
over kommunens kasse. Det betyder, at der i perioder af en måned er store beholdninger på kommunens 
bankkonti / obligationsbeholdninger, mens der ved månedens udgang ofte vil være store udbetalinger. 
Således vil der løbende forekomme store udsving i kommunens likviditet.  
 
Hver måned modtager kommunen omkring månedsskiftet ca. 290 mio. kr. fra staten. Herudover indgår 
ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgifter) 2 gange årligt i marts og september med ca. 116 mio. kr. 
pr. gang. 
 
Omkring månedsskiftet udbetales ca. 259 mio. kr. De nævnte indtægter og udgifter betyder således, at der 
er ca. 31 mio. kr. tilbage, som forbruges hen over måneden til finansiering af drifts- og anlægsudgifter, renter 
m.v. Herudover kommer så indtægter fra ejendomsskatterne pr. 1.3. og 1.9. – fra 2015 pr. 1.2. og 1.8. 
 
Udviklingen i kommunens daglige likviditet følger stort set samme forbrugsmønster måned for måned, som 
det fremgår af nedenstående graf. 
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Figur 2. Den røde linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2014. Den sorte linje viser udviklingen i kommunens 
daglige likviditet i 2013. Den blå linje viser udviklingen i kommunens daglige likviditet i 2012. Den brune linje viser udviklingen i 
kommunens daglige likviditet i 2011. 

 
Forbrug af likvide midler 
 
Der var oprindeligt indregnet en opsparing af de likvide midler i budgettet på 48,7 mio. kr.  
Der er i årets løb givet bevillinger af byrådet, som har betydet et forbrug af de likvide midler i 2014 på 62,3 
mio. kr. Det korrigerede budget for forbrug af de likvide midler lød herefter på -13,6 mio. kr. 
 
De i årets løb givne bevillinger kan opgøres således: 
 
18.12.13 Mindreindtægter nedrivning af Boensgade 10 .......................................................  -0,0 mio. 
29.01.14 Fremrykning kystsikring Gl. Skagen .......................................................................  -0,8 mio. 
26.03.14 Udmøntning af Økonomiudvalgets reduktionspulje ................................................  1,0 mio. 
26.03.14 Byggemodning af Bakkevænget - Østervrå ...........................................................  0,1 mio. 
26.03.14 Salg af Caspersvej 6 - bortfald af lejeindt. ..............................................................  -0,1 mio. 
30.04.14 Regnskab 2013 - ØKD ...........................................................................................  -54,4 mio. 
28.05.14 Skagen Museum .....................................................................................................  -2,5 mio. 
25.06.14 Budgetopfølgning 30.04.14 ....................................................................................  36,6 mio. 
 Konvertering af to lån .............................................................................................................. 32,6 mio. 
 Låneoptagelse sundhedshus .................................................................................................... 2,3 mio.  
 Renter på lån ............................................................................................................................ 4,5 mio. 
 Afdrag på lån ........................................................................................................................... -2,7 mio. 
27.08.14 Bevillingsmæssige ændringer ................................................................................  -25,9 mio. 
 Midtvejsregulering 2013 ......................................................................................................... -23,7 mio. 
 Skagen Museum - moms .......................................................................................................... 0,4 mio. 
 Husleje - ungeenheden ............................................................................................................ -1,1 mio. 
 Rente- og afdragsfrit lån til Bangsbo Freja .............................................................................. -1,5 mio. 
29.10.14 Budgetopfølgning 31.08.14 ....................................................................................  9,2 mio. 
 Tilpasning af rådighedsbeløb vedr. multihal  .......................................................................... 14,8 mio. 
 Driftsudgifter Ørnevej, Fasanvej og Aalborgvej ....................................................................... -5,5 mio. 
17.12.14 Forsyningssekretariatets afgørelse vedr. vejafvanding ..........................................  -2,3 mio. 
17.12.14 Teknisk Tilretning af budget 2014 – Teknisk udvalg ..............................................  -23,5 mio. 
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I alt .........................................................................................................................................  -62,3 mio. 
 
Det forventede regnskab i budgetopfølgningen pr. 31.8.2014 gav anledning til, at der skulle foretages 
bevillingsmæssige forhøjelser på driftsbudgettet for Teknisk Udvalg.  
I december måned gav byrådet en tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. til de forventede merforbrug på driften til 
disse udvalg.  
 
I budgetopfølgningen pr. 31.8.2014 viste det forventede regnskab en opsparing til de likvide midler på 40,8 
mio. kr. 
 
Det endelige regnskabsresultat for 2014 viste en opsparing på -40,0 mio. kr. 
 
De to opgørelser (budgetopfølgningen og det faktiske regnskab) kan imidlertid ikke direkte sammenlignes. I 
det forventede forbrug indgår kun det forbrug, der vedrører regnskab 2014, hvorimod der i det faktiske 
kasseforbrug også indgår supplementsposteringer vedrørende regnskabsårene 2013 og 2015.  

 

Det omkostningsbaserede regnskabsresultat 2014 
 
Hvor det udgiftsbaserede regnskab udelukkende opererer med faktisk afholdte indtægter og udgifter 
indeholder det omkostningsbaserede regnskab en række beregnede udgifter (omkostninger). Det drejer sig 
blandt andet om afskrivninger, aktiverede anskaffelser, lagerforskydninger, tjenestemandsforpligtigelser, 
feriepengeforpligtigelser, arbejdsskadeforpligtigelser samt en række andre beregnede omkostninger. 
 
I omkostningsregnskabet medtages årets anskaffelser på driften og anlægsudgifter ikke med de bogførte 
beløb. Årets anskaffelser og anlægsudgifter ”aktiveres”, hvilket betyder, at posterne tages ud af regnskabet 
men optages i kommunens anlægskartotek som anlægsaktiver. I stedet for belastes regnskabet med året 
afskrivninger af de anlægsaktiver, som er købt i regnskabsåret og de foregående regnskabsår. På den måde 
påvirker købet af fx en traktor ikke det enkelte regnskabsår, hvori traktoren er købt, men belaster - via årets 
afskrivninger - de regnskabsår, hvor traktoren bruges.  
 
Det er imidlertid ikke alle anskaffelser og anlægsposter som aktiveres i anlægskartoteket. Anlægsudgifter til 
infrastrukturinvesteringer (fx veje, fortove og byfornyelse), anlægstilskud samt anlægsudgifter under 100.000 
kr. aktiveres ikke, men udgiftsføres som anlægsudgifter i regnskabsåret. Driftsanskaffelser under 100.000 kr. 
udgiftsføres ligeledes i regnskabsåret som driftsudgifter. 
 
Det omkostningsbaserede regnskabsresultat 
Den omkostningsbaserede resultatopgørelse for 2014 viser et underskud på 73,4 mio. kr. Dette resultat 
fremkommer som indtægter fra skatter og tilskud og udligning fratrukket årets beregnede udgifter. Dette 
resultat modsvarer et underskud på 62,3 mio. kr. i det udgiftsbaserede regnskab. 
 
Resultatopgørelsen for det omkostningsbaserede regnskab for 2014 fremgår af årsberetningen. 
 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver omfatter værdien af de grunde, bygninger, tekniske anlæg, inventar og 
igangværende anlægsprojekter, der er optaget i anlægskartoteket. Regnskab 2014 viser at værdien af de 
materielle anlægsaktiver udgør 1.577,5 mio. kr., hvilket er et fald på 39,7 mio. kr. i forhold til regnskab 2013. 
Faldet skyldes primært at afskrivningerne på aktiverne har været større end det beløb der er optaget nye 
aktiver for. 
 
Forpligtelser 
I regnskab 2014 udgør Frederikshavn Kommunes samlede forpligtelser 771,1 mio. kr. hvilket er et fald på 
11,1 mio. kr. i forhold til regnskab 2013. Forpligtelsen er fordelt på feriepengeforpligtelsen med 276,7 mio. 
kr., tjenestemandsforpligtelsen med 448,7 mio. kr., arbejdsskadeforpligtelsen udgør 44,2 mio. kr. og 
forpligtelsen vedrørende åremålsansættelser udgør 1,5 mio. kr. 
 
Egenkapital 
I regnskab 2014 udgør kommunens egenkapital 2.407,9 mio. kr. hvilket er en stigning i forhold til 2013 på 
17,9 mio. kr.  
 
Materielle anlægsaktiver, forpligtelser og egenkapitalen fremgår af balancen for 2014 som er medtaget i 
årsberetningen. 
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Posit ive tal angiver udgif t  - alle tal i 1.000 kr. Regnskab Oprindeligt Korrigeret Regnskab Forventet Afvigelse Afvigelse Afvigelse

Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. 2013 Budget Budget 2014 regnskab 4-2 4-5 4-6

2014 2014 31.08.14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter:
    Skatter  …………………………………………………… -2.489.498 -2.567.788 -2.568.383 -2.566.493 -2.568.383 -2.564.912 1.295 1.890 -1.581

    Generelle tilskud ………………………………………… -1.236.154 -1.207.933 -1.179.589 -1.184.989 -1.179.589 -1.178.443 22.943 -5.401 -6.547

    Indtægter i alt ………………………………………-3.725.652 -3.775.721 -3.747.972 -3.751.482 -3.747.972 -3.743.355 24.239 -3.510 -8.128

Driftsudgifter:   (ekskl. forsyningsvirksomheder)

Tværgående fælles puljer …………………………… 0 -18.228 272 0 272 0 18.228 -272 0

Økonomiudvalget……………………………………… 518.824 539.454 441.630 441.359 439.862 439.325 -98.095 1.497 2.034

Arbejdsmarkedsudvalget ……………………………… 826.698 838.105 828.193 824.495 823.383 827.827 -13.609 1.112 -3.332

Socialudvalget ………………………………………… 880.250 923.173 898.672 857.352 877.906 872.751 -65.820 -20.553 -15.399

Sundhedsudvalget …………………………………… 308.860 295.569 326.967 321.231 316.036 320.405 25.661 5.194 826

Børne- og Ungdomsudvalget ………………………… 897.434 898.280 898.697 892.706 901.520 894.042 -5.574 -8.814 -1.336

Kultur og Fritidsudvalget ……………………………… 106.636 106.636 216.660 213.572 217.442 211.565 106.936 -3.870 2.007

Teknisk Udvalg ………………………………………… 60.105 53.882 71.124 72.744 52.962 67.719 18.862 19.783 5.025

Plan- og Miljøudvalget ………………………………… 13.859 14.251 14.301 14.251 14.251 14.251 0 0 0

    I alt  ………………………………………………… 3.612.668 3.651.123 3.696.515 3.637.711 3.643.633 3.647.885 -13.412 -5.923 -10.174

Renter m.v. 
Renter af lån ……………………………………….. 14.214 19.373 14.874 13.095 14.874 17.460 -6.278 -1.778 -4.364

Renter og kurstab - låneomlægning ………………… 0 0 39.775 40.795 39.775 39.775 40.795 1.020 1.020

    I alt  ………………………………………………… 14.214 19.373 54.649 53.890 54.649 57.235 34.517 -758 -3.344

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED  -98.771 -105.225 3.192 -59.881 -49.690 -38.235 45.344 -10.191 -21.646

overskud overskud underskud overskud overskud overskud
merudg./   

mindreindt.
mindreudg./   

merindt.
mindreudg./   

merindt.

Anlægsudgifter
(ekskl. forsyningsvirksomheder)

Økonomiudvalget  ……………………………………… 84.804 89.141 148.317 71.352 148.317 66.027 -17.789 -76.965 5.325

Arbejdsmarkedsudvalget  …………………………… 0 38 25 0 25 0 -38 -25 0

Socialudvalget  ………………………………………… 2.567 4.192 13.571 2.588 13.571 4.350 -1.604 -10.984 -1.762

Sundhedsudvalget  …………………………………… 1.058 7.568 10.338 2.949 10.338 7.378 -4.619 -7.390 -4.429

Børne- og Ungdomsudvalget  ………………………… 11.550 12.297 13.982 9.979 13.982 10.225 -2.318 -4.004 -246

Kultur og Fritidsudvalget  ……………………………… 3.603 3.427 6.661 5.007 6.661 5.429 1.580 -1.654 -422

Teknisk Udvalg  ………………………………………… 68.695 40.768 46.826 46.405 46.826 41.060 5.637 -421 5.345

Plan- og Miljøudvalget  ………………………………… 67 1.170 8.682 1.153 8.682 3.186 -17 -7.528 -2.033

    I alt  ……………………………………………………… 172.344 158.601 248.403 139.432 248.403 137.655 -19.169 -108.971 1.777

Anlægsindtægter
    Salg af jord og bygninger  ……………………………… -4.462 -22.860 -49.615 -15.523 -49.615 -22.860 7.337 34.092 7.337

Øvrige anlægsindtægter ………………………………… -3.711 -2.800 -2.800 -3.129 -2.800 -3.090 -329 -329 -39

    I alt  ……………………………………………………… -8.173 -25.660 -52.415 -18.652 -52.415 -25.950 7.008 33.762 7.298

A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 65.400 27.716 199.180 60.899 146.298 73.470 33.183 -85.400 -12.571

underskud underskud underskud underskud underskud underskud
merudg./   

mindreindt.
mindreudg./   

merindt.
mindreudg./   

merindt.

B.  FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE
     Drif t (netto)  ……………………………………….…… 2.201 1.698 1.698 1.399 1.698 1.698 -299 -299 -299

B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER  2.201 1.698 1.698 1.399 1.698 1.698 -299 -299 -299

C. RESULTAT I ALT (A + B)  ………………………… 67.601 29.414 200.878 62.297 147.996 75.168 32.884 -85.699 -12.871

underskud underskud underskud underskud underskud underskud
merudg./   

mindreindt.
mindreudg./   

merindt.
mindreudg./   

merindt.

RESULTATOPGØRELSE 

Korr. 
budget 
(ekskl. 

bankbøger
, båndlagte 
midler og 
teknisk 

tilretning)

Pos. tal=merudgift/mindreindt.          
Neg. tal =mindreudgift/merindtægt
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Posit ive tal angiver udgif t  - alle tal i 1.000 kr. Regnskab Oprindeligt Korrigeret Regnskab Forventet Afvigelse Afvigelse Afvigelse

Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. 2013 Budget Budget 2014 regnskab 4-2 4-5 4-6

2014 2014 31.08.14

Likvid beholdning primo året -72.000 -157.115 -159.243 -159.243 -159.242 -159.242
Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn.

TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:

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

Optagne lån - årets låneoptagelse …………………… -47.250 -130.100 -186.289 -99.255 -186.289 -99.259 30.845 87.034 4

Optagne lån - låneomlægning ………………………… 0 0 -514.560 -514.560 -514.560 -514.560 -514.560 0 0

Øvrige balanceforskydninger ………………………… 0 -17.117 0 -2.118 0 -15.716 14.999 -2.118 13.598

    I alt  ……………………………………………………… -47.250 -147.217 -700.850 -615.933 -700.850 -629.535 -468.716 84.917 13.602

ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  ………………………………………… 67.601 29.414 200.878 62.297 147.996 75.168 32.884 -85.699 -12.871

Afdrag på lån (langfristet gæld) - årets afdrag  …… 64.315 69.070 39.699 39.833 39.699 71.848 -29.237 133 -32.015

Afdrag på lån (langfristet gæld) - låneomlægning  … 0 0 473.765 473.765 473.765 441.725 473.765 0 32.040

Øvrige balanceforskydninger ………………………… 857 0 98 0 98 0 0 -98 0

    I alt  ……………………………………………………… 132.773 98.484 714.441 575.895 661.559 588.741 477.412 -85.664 -12.846

ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER -85.523 48.733 -13.591 40.037 39.291 40.794 -8.696 747 -757
Forbrug Opsparing Forbrug Opsparing Opsparing Opsparing M indreopsp. M eropsp. M indreopsp.

Likvid beholdning før kursregulering -157.523 -108.382 -172.834 -119.206 -119.951 -118.448

Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver …………… -1.720  0 0 855

Likvid beholdning ultimo året -159.243 -108.382 -172.834 -118.351 -119.951 -118.448
Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn.

Korr. 
budget 
(ekskl. 

bankbøger
, båndlagte 
midler og 
teknisk 

tilretning)

Pos. tal=merudgift/mindreindt.          
Neg. tal =mindreudgift/merindtægt



 
Sag nr. 14/20771 
Dokument nr. 46.223‐15 
Kort gennemgang af regnskabsresultat 2014  Side 19 af 19 
 

 

 
 

Regnskab Oprindeligt Korrigeret Regnskab Forventet Afvigelse Afvigelse Afvigelse
2013 Budget Budget 2014 regnskab pr. 4-2 4-5 4-6

Alle tal er i 1.000 kr. 2014 2014 31.08.14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FINANSIERINGSBEHOV:

A. Driftsvirksomhed: 3.614.868 3.652.821 3.698.213 3.639.110 3.645.331 3.649.586 -13.711 -6.221 -10.476
Serviceudgifter …………………………… 2.521.994 2.561.007 2.613.401 2.540.686 2.560.519 2.551.553 -20.321 -19.833 -10.867
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed….. 208.281 194.023 194.616 208.919 194.616 206.716 14.896 14.303 2.203
Driftsudgifter vedr. ældreboliger……… 8.421 3.736 4.557 8.427 4.557 6.044 4.691 3.870 2.383
Indtægter fra den centrale ref. ordning -26.777 -18.273 -16.961 -27.282 -16.961 -20.079 -9.010 -10.321 -7.203
Overførsler  ……………………………… 751.380 747.469 741.751 771.387 741.751 751.678 23.918 29.635 19.709
Forsikrede ledige ………………………… 147.968 161.784 157.774 134.159 157.774 150.600 -27.625 -23.615 -16.441
Takstfinansieret  ………………………… 3.601 3.074 3.074 2.814 3.074 3.074 -260 -260 -260

B. Anlægsvirksomhed: 164.171 132.941 195.988 120.780 195.988 111.705 -12.161 -75.209 9.075
Bruttoanlægsudgifter  …………………… 172.344 158.601 248.403 139.432 248.403 137.655 -19.169 -108.971 1.777
Anlægsindtægter ………………………… -4.462 -2.800 -2.800 -2.691 -2.800 -3.090 109 109 399
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger … -3.711 -22.860 -49.615 -15.962 -49.615 -22.860 6.898 33.653 6.898

C. Renter - netto  ……………………………… 14.214 19.373 54.649 53.890 54.649 57.235 34.517 -758 -3.344
Renter - ordinære renteudgift  ………… 0 19.373 14.874 13.095 14.874 17.460 -6.278 -1.778 -4.364
Renter/kusrtab - låneomlægning ……… 0 0 39.775 40.795 39.775 39.775 40.795 1.020 1.020

D. Balanceforskydninger: 857 -17.117 98 -2.118 98 -15.719 14.999 -2.216 13.601
Indskud i Landsbyggefonden ………… 960 6.500 20.307 1.711 20.307 6.177 -4.789 -18.596 -4.466
Frigivelse af deponerede beløb ……… -5.765 -5.566 -5.566 -804 -5.566 -5.566 4.762 4.762 4.762
Mellemregning, Kloakforsyningen. …… -22.653 -20.626 -20.626 -20.626 -20.626 -20.626 0 0 0
Andre langfristede udlån og tilgodeh. … 649 2.630 6.037 2.623 6.037 4.348 -7 -3.415 -1.725
Øvrige balanceforskydninger  ………… 27.666 -55 -55 14.979 -55 -52 15.033 15.033 15.031

E. Afdrag på lån  ……………………………… 64.315 69.070 513.465 513.598 513.465 513.573 444.528 133 25
Afdrag - ordinære afdrag  ……………… 0 69.070 39.699 39.833 39.699 71.848 -29.237 133 -32.015
Afdrag - låneomlægning ………………… 0 0 473.765 473.765 473.765 441.725 473.765 0 32.040

F. Generelle tilskud og udligning  ………… -1.236.154 -1.207.933 -1.179.589 -1.184.989 -1.179.589 -1.178.443 22.943 -5.401 -6.547

FINANSIERINGSBEHOV I ALT 2.622.271 2.649.155 3.282.824 3.140.271 3.229.942 3.137.937 491.116 -89.671 2.334

FINANSIERING:
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser

1 Kommuneskat………………………………-2.249.005 -2.321.761 -2.322.356 -2.322.356 -2.322.356 -2.322.356 -595 0 0
2 Selskabsskatter  …………………………… -20.673 -20.763 -20.763 -20.763 -20.763 -20.763 0 0 0
3 Dødsboskat………………………………... -3.260 -426 -426 -585 -426 -426 -159 -159 -159
4 Grundskyld  ………………………………… -212.440 -221.077 -221.077 -218.922 -221.077 -217.606 2.155 2.155 -1.316
5 Dækningsafgifter  ………………………… -4.121 -3.761 -3.761 -3.867 -3.761 -3.761 -105 -105 -105
6 Lånoptagelse - ordinær  ………………… -47.250 -130.100 -186.289 -99.255 -186.289 -99.259 30.845 87.034 4
7 Lånoptagelse - låneomlægning  ………… 0 0 -514.560 -514.560 -514.560 -514.560 -514.560 0 0
8 Forbrug/opsparing af likvide midler  …… -85.523 48.733 -13.591 40.037 39.291 40.794 -8.696 746 -757

 (- = fo rbrug) (+ = opsparing)

FINANSIERING I ALT -2.622.271 -2.649.155 -3.282.824 -3.140.271 -3.229.942 -3.137.937 -491.116 89.671 -2.334

BEHOLDNING PRIMO ÅRET -72.000 -157.115 -159.243 -159.243 -159.243 -159.243
Årets forbrug/opsparing af likvide midler -85.523 48.733 -13.591 40.037 39.291 40.794
Kursregulering mv. vedr. likvide midler -1.720 855
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET -159.243 -108.382 -172.834 -118.351 -119.952 -118.449

Korr. budget 
ekskl. 

bankbøger, 
båndlagte 
midler og 
teknisk 

tilretning)

Pos. tal=merudgift/mindreindt.       
Neg. tal =mindreudgift/merindtægt

FINANSIERINGSOVERSIGT 

(beløb i mio. kr.) Ultimo 2014 Ultimo 2013

Gennemsnitlig likviditet 56,4 29,5

Deponerede beløb 15,8 16,6

Fordeling af kassebeholdningen: Ultimo 2014 Ultimo 2013

Skatteydernes andel -120.628 -162.919

Renovationens andel 2.277 3.676

BEHOLDNING I ALT -118.351 -159.243
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(2) 
Mindreforbrug

 (2) 
Merforbrug

(3) 
Overførsel

(3) 
Overførsel

Beløb i 1.000 kr. ØKD ØKD drift 2015 anlæg 2015
DRIFT

Puljer til tværgående formål 0  0
Økonomiudvalget -391  391
Overf. til Kultur- og Fritidsudvalget -279
Arbejdsmarkedsudvalget -3.237 3.237
Socialudvalget -10.178 10.178
Sundhedsudvalget -4.736 4.736
Overf. fra Børne- og Ungdomsudvalget 205
Børne- og Ungdomsudvalget -5.768 5.768
Overf. til Sundhedsudvalget -205
Kultur- og Fritidsudvalget -3.816 3.816
Overf. fra Økonomiudvalget 279
Teknisk Udvalg 9.948 -9.948
Plan- og Miljøudvalget -50 50

 I alt drift -28.660 9.948 18.712 0

ANLÆG
Økonomiudvalget -79.169 79.169
Arbejdsmarkedsudvalget 0 0
Socialudvalget -7.676 7.676
Sundhedsudvalget -1.670 1.670
Børne- og Ungdomsudvalget -4.004 1.151 2.853
Kultur- og Fritidsudvalget -1.654 1.654
Teknisk Udvalg -1.887 1.887
Plan- og Miljøudvalget -4.759 4.759

I alt anlæg -100.819 0 1.151 99.668
I alt -129.479 9.948 19.863 99.668

Overførsel Landsbyggefonden mv. -6.180 6.180
Overførsler totalt
(1) Balanceforskydning

     "+" = merforbrug

     "-" = underskud
(3) "+" = overskud

Samlet opgørelse over over-/underskud for 2014 som indstillet af udvalgene.

-125.711 125.711

(2) "-" = mindreforbrug

Nedenstående tabel viser de mindreforbrug og merforbrug de enkelte udvalg indstiller overført til drift og anlæg i 
2015. Disse mer-/mindreforbrug er opgjort i henhold til reglerne for Økonomisk decentralisering.  

Dokument nr. 66.225‐15
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Regnskab 2014 

Bilag 

Oversigt over indstillinger og fagudvalgenes beslutninger i forbindelse med 
indstilling af overførsel af over-/underskud til 2015.  

 

ØKONOMIUDVALGET 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at  

1. regnskabsresultatet for 2014 for Økonomiudvalgets drift- og anlægsbevillinger, puljer til tværgående 
formål samt årsberetning med de anbefalede disponeringer i øvrigt, tages til efterretning.  

2. der overføres et overskud på 669.662 kr. vedrørende driftsbevillingerne. Heraf overføres 278.558 kr. 
til Kultur- og Fritidsudvalget. Det resterende overskud på 391.104 kr. overføres til Økonomiudvalgets 
driftsområde. Overførslen finansieres af kassen. 

3. Kommunalbestyrelsens merforbrug på 1.905.779 kr., primært vedrørende forenkling/tilpasning af 
udvalgsstrukturen, efterlades i regnskabsår 2014, finansieret af kassen.  

4. områder ikke omfattet af overførselsadgangen tillægges kassen med 1.778.441 kr., heraf udgør 
båndlagte midler 1.000.000 kr.  

5. der overføres et overskud på 6.180.431 kr. vedrørende Landsbyggefonden, intern leasing, lån til 
misbrugsforebyggelse samt Nellemanns Have, finansieret af kassen. Heraf ønskes der overført 
overskud på 4.265.991 kr. vedrørende Landsbyggefonden til de projekter, som er behandlet i 
byrådet, men hvor udgiften ikke har været afholdt i regnskabsår 2014. 

6. der overføres et overskud på 79.168.890 kr. vedrørende anlægsbevillingerne. Der indstilles efterladt 
underskud på 35.856.751 kr. i regnskabsår 2014 primært grundet mindreindtægter på 37.922.477 kr. 
vedrørende køb og salg af grunde og bygninger. Overførslen på anlægsområdet finansieres af 
likvide midler + lån. Fordelingen mellem likvide midler og lån er 61.498.015 kr. på lån og 17.670.875 
kr. i likvide midler. 

7. af det overførte beløb på 79.168.890 kr. afsættes der 16.617.322 kr. til nyt anlægsprojekt 
Reservepulje Bæredygtigt Børneområde og kommunens låneramme nedskrives med 5.704.425 kr. 
finansieret af projekterne Helhedsplan daginstitutionsområdet -bygningsrelaterede udgifter, 
Renoveringer på skoleområdet samt Skimmelsvamp Voerså Børnehave på i alt 22.321.747 kr.  

8. projekt Byfornyelsesbeslutninger med uforbrugt bevilling på 452.000 kr. overføres som 
forbrugsmulighed til budgetår 2015, idet projektet er eksternt finansieret.  

Økonomiudvalget behandler punktet på møde den 22. april 2015.  

 

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 

Kommunaldirektøren indstiller: 
1. At over- og underskud på områderne uden for overførselsudgifter, 

sammenlagt et netto mindreforbrug på 7,2 mio. kr. delvist overføres til 2015, i henhold til reglerne for 
økonomisk decentralisering. 
1.1. Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. på beskyttet beskæftigelse overføres til 
      2015 til dækning af eventuelle flytteudgifter for den beskyttede 
      beskæftigelse. 
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1.2. Af mindreforbruget på Jobtræning/Servicejob på 6,2 mio. kr., overføres 2,2 
      mio. kr. til 2015. 
1.3. Af mindreforbruget på Jobtræning/Servicejob på 6,2 mio. kr., overføres 4,0 
      mio. kr. til kommunens kassebeholdning. 

2. At over- og underskud på områderne inden for overførselsudgifter, et netto 
merforbrug på 3,5 mio. kr., ikke overføres, jf. de generelle 
budgetbemærkninger 

3. At årsberetningen og opgørelser af over- og underskud i øvrigt tages til 
efterretning, og overfor Økonomiudvalget anbefales godkendt og videresendt til byrådets behandling. 
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. april 2015 

Indstillingen tiltrædes.  

 

SOCAILUDVALGET 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller: 
 

1. At der iht. årsberetningen overføres et driftsoverskud på 10,2 mio. kr. til 
2015. 

2. At der vedrørende anlægskonti overføres et overskud på 7,7 mio. kr. til 
2015. 

3. At de ikke disponerede midler på hhv. drift og anlæg drøftes. 
4. At de båndlagte midler, iht. økonomiudvalgets beslutning, ikke overføres til 

2015. 
5.    At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og 

videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling. 
 

Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015 

Ad 1. godkendt 
Ad 2. godkendt 
Ad 3. De ikke disponerede midler på drift og anlæg stilles til rådighed for byrådets 
         disposition. 
Ad 4. godkendt 
Ad 5, godkendt 

 

SUNDHEDSUDVALGET 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller: 
 

1. At der iht. årsberetningen overføres et driftsoverskud på 4,7 mio. kr. til 
2015. 

2. At de ikke disponerede midler på anlæg drøftes. 
3. At de båndlagte midler, iht. økonomiudvalgets beslutning, ikke overføres til 

2015. 
4. At overskud fra 2013 vedr. Sundhedstjenesten og Tandplejen i alt 0,2 mio. 

kr., i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af regnskab 2014, 
overføres fra Børne- og Ungdomsudvalget til Sundhedsudvalget. 

5. At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og 
videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling. 

 
 
 



Dokument nr. 66.222-15 
Sag nr. 14/20.771 
CØP/ptne 

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015 
 
Punkt 1, 3, 4 og 5 godkendes, idet udvalget bemærker, at merforbruget på medfinansieringen  
- i alt 13,0 mio. kr. alene har kunnet udlignes ved inddragelse af overskuddene på andre  
driftsområder under Forebyggelse og sundhedsfremme. Udvalget antager at andre udvalg tilsvarende 
udligner merforbruget med mindreforbrug indenfor eget budgetområde. 
For så vidt angår indstillingens punkt 2 ønsker sundhedsudvalget beløbet på 1,6 mio. vedr. sundhedscentre 
samt 40.000 kr. vedr. træningsområdet overført til 2015. 
 

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
 

1. Godkender den forelagte årsberetning 2014 for Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde. Årsberetningen videresendes via 
Økonomiudvalget til byrådets behandling. 

2. At ØKD-overskuddet (bankbogen) fra 2013 vedrørende Sundhedstjenesten 
og Tandplejen i alt 0,2 mio. kr., i forbindelse med Økonomiudvalgets 
behandling af regnskab 2014, overføres fra Børne- og Ungdomsudvalget til 
Sundhedsudvalget. 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015 
 

1. Indstillingen godkendt. 
2. Indstillingen godkendt. 

 

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at: 
 
Kultur- og Fritidsudvalget godkender den 
forelagte årsberetning for 2014 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. 
Årsberetningen videresendes via Økonomiudvalget til byrådets godkendelse. 

Kultur- og fritidsudvalget behandler punktet den 15. april 2015. 

 

TEKNIKS UDVALG 

Teknik- og Miljødirektøren indstiller at: 

1. Driftsregnskab for Teknisk Udvalg overføres til bankbøgerne for 2015 med et underskud på 6,3 mio. 
kr.  

2. Underskuddene vedr. Vintertjenesten på 15,2 mio. kr. overføres ikke. Underskuddet finansieres af 
de likvide midler. 

3. Der overføres 0,5 mio. kr. til 2015 i henhold til projekter med ekstern finansiering vedr. havne. 
4. Der overføres et merforbrug vedr. regnvand på 4,3 mio. kr. til Center for Park og Vejs drift. 
5. Der overføres uforbrugte anlægsmidler på 1,9 mio. kr. til 2015 iht. retningslinjer besluttet på 

Økonomiudvalgets møde 19. marts 2014. 
6. Der overføres ikke merforbrug på anlæg på 0,6 mio. kr. merforbruget vedrører vejafvanding. 

Forbruget finansieres af de likvide midler. 
7. Årsberetningen, med de anbefalede disponeringer, godkendes og videresendes via 

Økonomiudvalget til Byrådets behandling 
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Teknisk udvalg behandler punktet på møde den 20. april 2015. 

PLAN- OG MILJØUDVALGET 

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at 
 

1. det samlede overskud på 0,05 mio. kr. overføres til 2015. 
2. der overføres uforbrugte anlægsmidler på i alt 3,7 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. 

 i 2015 og 1,7 mio. kr. iht. til Byrådets beslutning den 25. marts 
2015 punkt 11. 

3. der overføres uforbrugte anlægsmidler på 1,0 mio. kr. til 2015 som øget forbrugsmulighed idet 
projektet indeholder ekstern finansiering. 

4. årsberetningen, med de anbefalede disponeringer, godkendes og 
videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling. 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. april 2015 
 

Indstillingen tiltrædes. 



Bilag: 3.6. 100.000 kr. samt undtagelser fra ØKD reglerne
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DRIFT

+ = overskud Frigivet Bankbøger I alt

Økonomiudvalget 1.486.419 -1.095.315 391.104

Arbejdsmarkedsudvalget 200.000 3.037.000 3.237.000

Socialudvalget 1.770.461 8.407.576 10.178.037

Sundhedsudvalget 1.471.675 3.469.721 4.941.396

Børne- og Ungdomsudvalget 2.356.869 4.562.631 6.919.500

Kultur- og Fritidsudvalget 856.804 3.238.312 4.095.116

Teknisk Udvalg * -3.666.696 -6.281.814 -9.948.510

Plan- og Miljøudvalget 49.658 0 49.658

Frigivet i alt 4.525.190 15.338.111 19.863.301
kontrol 19.863.301

* På Teknisk Udvalgs område er den fulde overførsel vedr. merudgifter på 4,3 mio. kr. vedr. regnvand
i uge 42 overført/frigivet til driften.

Undtagelser fra ØKD reglerne
Nedenstående områder ønskes overført fuldt ud idet det drejer
sig om områder hvor der er tale om hel eller delvis finansiering
fra eksterne parter.
Den fulde overførsel er indregnet i ovennævnte frigivelseskolonne

- = mindreforbrug 
+ - merforbrug Overførsel

DRIFT
Sundhedsudvalget: 
Direktørens område - Ældrepulje -243.942
Sundhed og Pleje - træninsprojekter m.m. -270.920
Sundhedsudvalget i alt -514.862

Socialudvalget: 
Direktørens område - ældrepulje -446.804
Handicap og Psykiatri - psykiatriprojekter 222.425
Bofællesskab projekt -52.201
Senhjerneskadecenter, OBI-lab projekt 350.020
Socialudvalget i alt 73.440

Børne- og Ungdomsudvalget:
SSP -11.607
Børne- og Ungdomsudvalget i alt -11.607

Kultur- og Fritidsudvalget:
Filmmaskinen -18.427
Musikskolen -128.397
Kultur- og Fritidsudvalget i alt -146.824

Teknisk Udvalg: 
Voerså Havn 191.638
Rønnehavnen 305.921
Aalbæk Havn 24.233
Teknisk Udvalg i alt 521.792

ANLÆG
Økonomiudvalget:
Byfornyelsesbeslutninger -452.000
Økonomiudvalget i alt -452.000

Plan- og miljøudvalget:
Nedrivningspulje, opland 1.054.811
Plan- og miljøudvalget i alt 1.054.811

Undtagelser i alt 524.750

Frigivelse af max 100.000 kr. pr. omkostningssted
Opgørelse over frigivet over- underskud opgjort pr. udvalg. 
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Forslag til Lokalplan SKA.F.05.11.01

Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.84

Fodboldgolfanlæg Nedre Mosevej, Skagen

marts 2015
DDO, Copyright COWI
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Kolofon
Udarbejdet af Center for Teknik og 

Miljø, Frederikshavn Kommune i sam-

arbejde med Landinspektørfi rmaet LE34 

Marts, 2015.
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Forslag til Lokalplan SKA.F.05.11.01 ● Forord

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at give mulighed for ind-

retning af baner mv. til fodboldgolf inden for lokalplanområdet.

 

Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. SKA.F.05.11.01 til offentlig debat i 

perioden fra den xxxx til den xxxx. I denne periode er det muligt for alle 

interesserede at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsfor-

slag.

Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, 

Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og 

Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.

frederikshavn.dk 

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, 

Lars Enevoldsen på telefon 98 45 63 75 eller emailadressen: tf@frederiks-

havn.dk

Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommu-

ne i hænde senest den (dato for afslutning på offentlighedsperioden) og 

sendes til følgende adresse: 

Frederikshavn Kommune

Center for Teknik og Miljø

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn.

E-mail: tf@frederikshavn.dk 

Oversigtskort, der viser lokalplanområdets placering i Skagen

Bøjlevejen

Skagavej

Skarpæsvej

Oddev
ej

B
u
tte

rve
j

SKA.F.05.11.01
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Forslag til Lokalplan SKA.F.05.11.01 ● Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold
En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast-

sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru-

gere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den 

fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på 

de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, 

offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se 

ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige in-

deholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle 

forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger 

kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller 

tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse 

af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foreta-

ges ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller 

ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overens-

stemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlings-

plan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme 

grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gen-

nemføres.

Lovgrundlag
Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om 

planlægning” (lov nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer).

Lokalplanpligt
Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, an-

lægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er 

at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kom-

mende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og som-

merhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske 

proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indfl y-

delse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal 

alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages 

endeligt af Byrådet.

Kommuneplanen
Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der 

er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmel-

se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af 

kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. 

Plansystemdk.dk
Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort 

i Plansystemdk.dk.
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Hvordan er en lokalplan opbygget?
En lokalplan består oftest af tre dele:

- En redegørelse

- En række bestemmelser og

- Et sæt kortbilag

Redegørelsen fi ndes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:

- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,

-    En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, 

f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågæl-

dende område, og som har indfl ydelse på udformningen af de efterføl-

gende lokalplanbestemmelser og

- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl-

gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har.

Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøs-

creeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforsla-

get. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, 

vedhæftes denne til lokalplanforslaget.

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet 

med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad 

ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der 

er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

Kortbilagene fi ndes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbi-

lagene af:

- Et oversigtskort, der viser, hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,

-  Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter 

og præciserer lokalplanens bestemmelser, og

-  Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til 

at se ud.
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Lokalplanredegørelse

Lokalplanens baggrund
Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra ejer for at give mulighed for 

etablering af et anlæg til fodboldgolf. Lokalplanen giver mulighed for ind-

retning af en fodboldgolfbane inkl. de faciliteter, der hører til.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for indretning af en fod-

boldgolfbane med dertilhørende faciliteter som toilet, madpakkehus og 

opbevaring. Lokalplanområdet er opdelt i to delområder som vist på kort-

bilag 2. Fodboldgolfbanen kan etableres inden for delområde I, mens del-

område II omfatter et hede-areal beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelseslo-

ven. Der må ikke ske ændring i tilstanden af hedearealet. Delområde II 

kan anvendes efter reglerne for delområde I såfremt arealet vokser ud af 

sin beskyttelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Den efterfølgen-

de gennemgang vedrører alene delområde I.

Inden for delområde I kan der etableres en fodboldgolfbane. Inden for det 

fastlagte byggefelt kan der opføres servicebygning, legeplads og lign. til 

brug for den daglige drift og benyttelse af fodboldgolfbanen.

Ny bebyggelse kan opføres i én etage med en maksimal bygningshøjde på 

5.0 m. Bebyggelsen, der skal opføres med facade i træ, skal fremstå med 

materialernes naturlige farver, sort, hvid eller gives farver inden for jord-

farveskalaen. Bebyggelsen skal fremstå enten med fl adt tag eller en tag-

hældning på maksimalt 30 grader. Tagene skal beklædes med tagpap. 

Der kan opsættes fi rmaskilte, der skal placeres inden for enten byggefeltet 

eller areal udlagt til parkering, jf. kortbilag 2. Herudover kan der opsættes 

bænke og skraldespande. Disse kan placeres ved banerne.

Fodboldgolfbanen kan etableres med baneforhindringer. Disse forhin-

dringer skal udføres i naturmaterialer som f.eks. træ, sten og sand. Jern 

og gummi kan også anvendes. De må gives en maksimal højde på 3,0 m 

over naturligt terræn. Der må ikke ske terrænregulering ud over ± 0,5 m. 

Undtaget er dog terrænregulering til vold langs Nedre Mosevej samt ba-

neforhindringerne. Der kan ske terrænregulering på maksimalt ± 2,0 m 

enten som del af baneforhindringerne eller som en baneforhindring i sig 

selv. Det betyder, at der kan etableres f.eks. huller og søer samt bakker og 

volde. Såfremt der etableres bakke påsat f.eks. sømærke som skal udgøre 

Eksempel på madpakkehus

Hvad er Fodboldgolf?

Fodboldgolf er ligesom almin-

delig golf - bare med en fod-

bold.

Hullerne på greenen passer med 

en fodbold.

Det hander om at få bolden i hul 

på færrest park.

Undervejs passeres indlagte for-

hindringer. Der vil være steder 

hvor bolden skal over, under, 

igennem, højre om eller venstre 

om forhindringerne.

Baneforhindring som bande Baneforhindring som bakke med hul.
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en samlet baneforhindring, må den samlede baneforhindring ikke over-

stige 3,0 m i forhold til naturligt terræn.

Der kan ikke etableres veje inden for lokalplanområdet. Dog udlægges et 

areal til parkering for områdets brugere. Parkeringspladsen skal fremstå 

naturligt og udformes med én samlet overkørsel til Nedre Mosevej. Lokal-

planen angiver belægningskrav som f.eks. grus, græsarmeringssten el-

ler lignende, som giver et naturligt udtryk. Der kan opsættes lyskilder på 

maksimalt 1,20 m inden for arealet udlagt til parkeringsplads og byggefel-

tet. Herudover er det ikke tilladt at opsætte lyskilder.

Illustrationsplanen på kortbilag 3 viser et eksempel på, hvordan lokal-

planområdet kan indrettes.

Brovandeskolen syd for lokalplanområdet

Lokalplanens område
Lokalplanområdet, der udgør et areal på ca. 50.500 m², er beliggende i 

landzone i den nordlige del af Skagen. Syd for lokalplanområdet ligger 

Brovandeskolen, mens området mod vest er afgrænset af Nedre Mosevej. 

Vest for Nedre Mosevej ligger et landzoneareal med spredt bebyggelse, 

herunder minkfarmhaller og hesteindhegning. Mod nord afgrænses lo-

kalplanområdet af Butterstien og Bøjlevejen. Nord herfor ligger et større 

sammenhængende hedeareal. Øst for lokalplanområdet ligger et ubebyg-

get landzoneareal samt et kolonihaveområde.

Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse primært ubebygget 

græsareal. På dele af området går der heste. Der er således indhegning 

samt skure og overdækninger, der anvendes til hestene. Disse indretnin-

Lokalplanområdet set mod nordøst fra det sydvestlige hjørne.

Lokalplanområdets eksisterende be-

byggelse.

Bøjlevejen og Butterstien nord for lokalplanområdet.
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ger fjernes i forbindelse med indretningen til fodboldgolf. Den nordligste 

del af lokalplanområdet er udpeget som hede i henhold til Naturbeskyt-

telsesloven og kan derfor ikke inddrages til fodboldgolf.

Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning

Kommuneplanens retningslinjer

Lokalplanområdet er beliggende inden for et område, der i kommune-

planens retningslinjer er udpeget til fl ersidig anvendelse. Inden for disse 

området skal der søges mod at tage et samtidigt hensyn til eksempelvis 

natur, miljø, landskab og rekreative værdier samt fortsat bosætning og 

erhverv. 

Skovrejsning er ifølge kommuneplanens retningslinje uønsket inden for 

lokalplanområdet, hvilket har baggrund i et ønske om at friholde arealer 

med særlige landskabelige sammenhænge, geologiske spor samt natur- 

og kulturværdier.

Lokalplanområdet er beliggende inden for areal udpeget som geologisk 

beskyttelsesområde, der omfatter Grenen og Skagen Odde. Geologiske 

beskyttelsesområder er udpeget for at bevare og give mulighed for at op-

leve de særlige geologiske landskabstræk og kystprofi ler. De geologiske 

beskyttelsesområder skal friholdes for anlæg, der ødelægger muligheder-

ne for at opleve den geologiske dannelse.

Området er desuden registreret som et særligt værdifuldt landskab. De 

særlige værdifulde landskaber er udpegede for at bevare særegne og 

egnskarakteristiske landskabstræk og skal bidrage til at give borgere og 

gæster unikke naturoplevelser. Områderne skal som udgangspunkt frihol-

des for anvendelse til formål, der kan påvirke oplevelsen af landskabet.

Lokalplanens anvendelse til fodboldgolf vurderes at være i overensstem-

melse med kommuneplanens retningslinjer. Anlægget etableres hovedsa-

geligt så det understøtter det eksisterende landskab.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Hovedparten af lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplan-

ramme SKA.B.05.22 - perspektivområde, Nedre Mosevej/Bøjlevejen, mens  

resten er omfattet af SKA.B.05.20 - Perspektivområde, Bøjlevejen. Begge 

kommuneplanrammer fastlægger en fremtidig anvendelse til boligformål.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer i 

forhold anvendelsen og udpegningen som perspektivområde. Der er som 

følge heraf udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige 

overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget offent-

liggøres samtidig med lokalplanen.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Mil-

jøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er 

omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette 

begrundes med at ingen af de undersøgte miljøforhold vurderes, at blive 

påvirket af planforslaget. Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgø-

relsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.
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Naturbeskyttelse

Dele af lokalplanens areal er udpeget som hede og mose efter Naturbe-

skyttelseslovens §3, jf. kortbilag nr. 2. Bebyggelse og anlæg inden for lo-

kalplanområdet er placeret således, at de beskyttede områder ikke be-

røres. Realisering af lokalplanen forudsætter derfor ikke dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven.

Et område ”Skagen Gren og Skagerak”, som ligger nord for lokalplanområ-

det er udpeget som EU-habitatområde. Området indgår således i de euro-

pæiske Natura 2000-arealer, som et område med særlige naturværdier, 

der skal beskyttes og opretholdes.

Det vurderes, at de aktiviteter, lokalplanen muliggør, ikke vil få mærkbar 

indvirkning på Natura 2000 området, idet aktiviteter inden for lokalplan-

området hverken udlednings- eller støjmæssigt vil påvirke omgivelserne 

nord for Bøjlevejen, hvor habitatområdet er fastlagt.

Museumsloven

Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste for-

tidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes 

til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren kan 

forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Mu-

Her ses volde og beplantning nord for lokalplanområdet.

Bøjlevejen

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er en 3 km bred bræmme langs landets kyster, - for 

Frederikshavns Kommunes vedkommende Kattegat og Skagerak/Tannis-

bugten.

Lokalplanen fastholder området i landzone. Kystnærhedszonen kan an-

vendes til rekreative friluftsaktiviteter. I henhold til kommuneplanens 

retningslinjer skal områder uden for byerne kunne anvendes til aktivite-

ter ud over almindelig færdsel og ophold. For at understøtte aktiviteterne 

kan der etableres anlæg til f.eks. redskaber og lign. For at tage hensyn til 

kvatliteterne i kystområderne skal aktiviteter og anlæg indpasses i om-

givelserne.

Lokalplanen er i overensstemmelse hermed. Den giver mulighed for anlæg 

og byggeri med en maksimal højde på 5.0 m. Det vurderes ikke at anlæg-

get er synligt fra kysten, da der bl.a. er volde og beplaning mellem lokal-

planområdet og kysten
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seum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for øde-

læggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder 

økonomiske konsekvenser.

Varmeforsyning

Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge 

varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i 

form af fjernvarme. 

Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal som udgangspunkt ikke op-

varmes. Byggeri må ikke opvarmes med el.

Vandforsyning

Området skal tilsluttes det almene vandforsyningsselskab Frederiks-

havn Vand A/S i henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 

2009-19.

Spildevand

Lokalplanområdet er ikke omfattet af Frederikshavn Kommunes spilde-

vandsplan, hvorfor det vil være en forudsætning, at der udarbejdes et til-

læg til spildevandsplanen.

Byggefeltet i område 1 vil blive udlagt som et spildevandskloakeret om-

råde. Herved menes, at spildevand afl edes til det offentlige kloaksystem, 

mens regnvand nedsives eller afl edes lokalt på anden vis. Der må ikke af-

ledes drænvand til det offentlige kloaksystem. Den øvrige del af lokal-

planområdet optages ikke i spildevandsplanen.

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsved-

tægt

Renovation

Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva-

ring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende 

regulativ. Yderligere oplysninger kan fi ndes på www.avoe.dk.

Støjforhold

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbe-

handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er beliggende inden for støjkonsekvensområdet for  

skydebanerne på både Buttervej og Batterivej i Skagen. Afstanden udgør 

over 1 km til begge baner og det forventes, at lokalplanområdet ikke bliver 

negativt påvirket af støj fra skydebanerne.

Veje

Adgangen til lokalplanområdet sker fra den private fællesvej Nedre Mose-

vej. Der anlægges ingen interne veje inden for lokalplanområdet. 

På den sydlige del af lokalplanområdet er der reserveret et 25 meter bredt 

bælte til fremtidig vej omkring Skagen (forlængelse af Guldmajsvej). Are-

alreservationen, som fremgår af kortbilag 2 kan anvendes til fodboldgolf-

bane indtil Frederikshavn Kommune måtte ønske at omlægge vejen.

Parkering skal ske inden for areal udlagt til parkering på kortbilag 2.
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Kystbeskyttelse

I henhold til Lov om Stormfl od og Stormfald er én af forudsætningerne for 

at få erstattet stormfl odsskader, at ny bebyggelse opføres med en mind-

ste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektora-

tet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland:

• Skagen: 1,38 m DVR90

I lavtliggende områder nær kysten, bør der stilles krav om, at bebyggel-

sen opføres med en mindste sokkelkote højere end anført ovenfor. Lavt-

liggende områder kan i denne sammenhæng eks. defi neres som områder, 

der ligger lavere end kote 2,5 m målt i DVR90 (kilde: IPCC, 2007).

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der 

har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom 

på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante 

forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. 

dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjern-

varmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. 

Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselska-

ber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse imellem lokalplanen og private byggeservitutter 

samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne 

skal afl yses.

Ved lokalplanens udarbejdelse var der ingen tinglyste servitutter på matr.

nr. 82 Skagen Bygrunde. Ingen af de tinglyste servitutter på matr.nr. 84d 

vedrører lokalplanområdet.

Forslagets midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er 

omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe ind-

holdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et 

midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anven-

delsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 

som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra …….[dato for forslagets of-

fentliggørelse] og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, 

dog senest indtil ……..(dato:Højst et år efter offentliggørelsen af forsla-

get).
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Kommuneplantillæg nr. 09.84

Rammeområdenr.  SKA.F.05.11

Områdenavn   Nedre Mosevej/Butterstien

Overordnet anvendelse   Fritidsområde

Anvendelse    Ferie- og fritidsformål såsom fodboldgolf 

med tilhørende faciliteter.

Nuværende zonestatus  Landzone

Fremtidig zonestatus  Landzone

Bebyggelsesprocent  

Etageantal og   Maks. 1 etage

bygningshøjde    Maks. 5 m

Bygningsforhold i øvrigt Ingen bestemmelser

Grundstørrelse   Ingen bestemmelser

Opholdsarealer/ubebyggede Ingen bestemmelser

arealer     

Parkering    Behovet for parkering skal dækkes inden 

SKA.F.05.11

N
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for området, og P-pladserne skal etable-

res efter byrådets vurdering i det enkelte 

tilfælde.

Andre forhold    På den sydlige del af kommuneplanram-

meområdet ligger der en arealreservati-

on (25 m) til fremtidig vej. 

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.34 vedtages til fremlæggelse i pe-

rioden fra den DATO til den DATO.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

            borgmester            kommunaldirektør 
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I henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 - med senere ændrin-

ger - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte 

område. 

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre,

1.1  at området kan anvendes til fodboldgolf og minigolf, samt

1.2  at der kan opføres servicebygning med opbevaring, madpakkerum 

og toiletfaciliteter.

2. Område og zonestatus 

2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 

del af både matr.nr. 82 og 84d begge Skagen Markjorder samt alle 

parceller, der efter den 26.01.2015 udstykkes fra de nævnte ejen-

domme.

2.2  Lokalplanområdet opdeles i delområde I og II, som vist på kort-

bilag 2.

2.3 Området ligger i landzone og skal forblive i landzone.

3. Arealanvendelse

Delområde I

3.1  Delområde I må kun anvendes til fodboldgolf, minigolf og de der-

tilhørende faciliteter som servicebygning, parkering og lign.

3.2  Der kan etableres transformere, pumpestationer og lign. til lokal 

forsyning.

Delområde II

3.3 Delområde II skal henligge som hede.

3.4  Såfremt arealet inden for delområde II, der efter Naturbeskyttel-

seslovens § 3 er beskyttet som hedeareal, vokser ud af denne be-

skyttelse, kan Frederikshavn Kommune efter konkret ansøgning 

meddele dispensation til, at delområde II anvendes efter samme 

bestemmelser som delområde I.

Bemærkning til § 3.4 

Uddrag fra Vejl. 10188 af 

24.06.2009 om naturbeskyttel-

seslovens § 3.

Afsnit 2: ...”Det skal bemærkes, 

at arealer både kan ”vokse sig 

ind i” og ”vokse sig ud af” be-

skyttelsen efter lovens § 3. For-

holdet at naturtyper kan vokse 

sig ind i og ud af beskyttelsen 

er en anderkendelse af naturens 

dynamik, idet loven beskytter 

de til enhver tid værende søer, 

moser, enge mv., der opfylder 

betingelserne herfor.”....

Lokalplanbestemmelser
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4. Udstykning

4.1  Lokalplanens byggeri kan udstykkes som én separat ejendom un-

der forudsætning af, at der tinglyses deklaration som sikrer, at 

hele lokalplanområdet (ekskl. areal udlagt til vej samt areal syd 

for vejudlægget) til stadighed skal have samme ejer. Deklaratio-

nen skal tinglyses med prioritet forud for pantegæld.

   Der kan udover det ovenstående ikke foretages udstykning inden 

for lokalplanområdet.

5. Bebyggelsens placering og omfang

Delområde I

5.1  Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet vist på kortbi-

lag 2.

5.2  Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere lokalplangrænsen end 

5.0 m.

5.3  Bebyggelse, der er opført før lokalplanens vedtagelse, skal nedri-

ves før opførelse af ny bebyggelse.

5.4  Bygninger kan opføres i 1 etage med en maks. højde på 5.0 m over 

terræn.

Delområde II

5.5 Der må ikke opføres bebyggelse inden for delområde II.

6. Bebyggelsens udseende

6.1  Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal fremstå ensartet 

med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver. 

6.2   Ny bebyggelse skal opføres med facadematerialer i træ og taget 

skal beklædes med tagpap.

6.3  Facader må kun fremstå i materialernes naturlige farver, samt i 

hvid, sort eller jordfarver, jf. bilag 4. 

6.4  Taget må opføres som enten fl adt tag eller med en taghældning 

på maksimalt 30 grader.

6.5  Der må opstilles et skilt på 0,25 m² ved indkørslen til lokalplanom-

rådet. Skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn.

6.6  Skilte må ikke opsættes uden Frederikshavn Kommunes tilladelse.

6.7  Belysning af skilte må ikke fi nde sted. 

 Frederikshavn Kommune vil ger-

ne i dialog med virksomhe-

der, der ønsker skiltning. Derfor 

opfordres disse til at kontakte 

kommunen for råd og vejled-

ning, inden skiltene udarbejdes 

og opsættes. I øvrigt henledes 

opmærksomheden på Bekendt-

gørelse om opsætning af min-

dre oplysningsskilte, skilte i er-

hvervsområder og reklamer på 

idrætsanlæg mv. i det åbne land.
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7. Ubebyggede arealer

Delområde I

7.1  Beplantningen mellem banerne skal i princippet fremstå som 

uplejet. Med i princippet menes, at arealet efter behov kan klip-

pes, men arealet skal som udgangspunkt fremstå med den natur-

ligt forekommende fl ora.

7.2  I en afstand på 5.0 m fra den vestlige og sydlige lokalplangræn-

se skal der etableres beplantning samt enten trådhegn eller jord-

vold. Arealet er vist på kortbilag 2. Trådhegn og jordvold må have 

en maksimal højde på 1.0 m.

7.3  Ny beplantning skal bestå af egnstypiske træer og buske, dog ik-

ke rynket rose, gyvel, bjergfyr, glansbladet hæg eller andre inva-

sive arter.

7.4 Der kan etableres vandområder.

7.5  Banens forhindringer må kun udføres i naturmaterialer, jern og 

gummi.

7.6  Banens forhindringer må kun fremtræde i materialernes natur-

lige farver eller i farverne sort eller gråtoner, eller i farver inden 

for jordfarveskalaen, jf. bilag 4, eller en af jordfarvernes blanding 

med sort eller hvid.

7.7  Banens forhindringer må have en maksimal højde på 3.0 m over 

terræn. Se i øvrigt § 7.8.

7.8  Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for 

delområde I i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer ud over ± 

0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. 

 Undtaget er dog 

•  terrænregulering som er en del af en baneforhindring. Sådanne 

terrænreguleringer må etableres med en maksimal størrelse på ± 

2,0 m i forhold til det eksisterende terræn. Se i øvrigt § 7.7 t

•  terrænregulering til etablering af vold inden for udlagt beplant-

ningsbælte, jf. § 7.2.

7.9 En baneforhindring må ikke overstige 150 m².

7.10 Der må etableres legeplads inden for byggefeltet, jf. kortbilag 2.

7.11  Lokalplanområdet skal ved beplantning, befæstelse eller lignende 

gives et ordentligt udseende ligesom en passende orden ved op-

lagring af materialer og lignende skal overholdes.  

7.12  Oplagring må ikke ske uden for bygninger.

7.13  Der kan opsættes bænke, skraldespande, små orienteringsskilte 

o.lign. i forbindelse med de enkelte fodboldgolfbaner/-huller. De 

enkelte inventartyper skal fremstå ensartet for hele arealet.

7.14  Der kan opsættes 2 fl agstænger med en maksimal højde på 6 m 

inden for byggefeltet og/eller parkeringsfeltet.

Egnstypiske træer og buske:

Elm, Ær, Hestekastanje, Eg, Selje-

røn, Hvidtjørn, Naur, Æble, Pære, 

blomme, Mirabel og Syren.

En baneforhindring kan f.eks. 

bestå af en bakke påsat sømær-

ke, som skal udgøre én samlet 

baneforhindring. I sådanne til-

fælde må den samlede banefor-

hindring ikke overstige 3,0 m i 

forhold til naturligt terræn.
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7.15  Der kan kun opsættes lyskilder inden for byggefelt og areal ud-

lagt til parkering. Lyskilderne må have en maksimal højde på 1,20 

m over terræn.

Delområde II

7.16  Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealer, der er be-

skyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

8. Veje, stier og parkering

Fælles bestemmelser

8.1  Vejadgangen for lokalplanområdet skal ske fra den private fæl-

lesvej, Nedre Mosevej, i princippet som vist på kortbilag 2. Med ”i 

princippet” menes, at vejen godt kan fl yttes nogle meter i forbin-

delse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.

8.2  Adgangsarealer skal udformes således, at de tilgodeser handicap-

pedes muligheder for færdsel i området, jf. DS Håndbog 105 ”Ude-

arealer for alle”.

8.3 Der kan ikke anlægges interne veje inden for lokalplanområdet.

8.4  Frederikshavn Kommune kan anlægge fremtidig vej (forlængelse 

af Guldmajsvej) inden for et 25 m bredt bælte, som er reserveret 

til dette formål, jf. kortbilag 2.

Delområde I

8.5  Der kan etableres stier inden for delområde I. Stierne skal fremstå 

som trampet sti evt. forstærket med træfl is eller grus.

8.6  Der udlægges areal til parkering som vist på kortbilag 2. Parke-

ringsarealet skal være befæstet med grus, græsarmeringssten el-

ler lignende befæstningsmaterialer, der giver arealet et ensartet 

udtryk.

8.7  Der skal etableres mindst 18 parkeringspladser, heraf skal en par-

keringsplads etableres som markeret handicapparkeringsplads. 

Der skal etableres parkeringsfaciliteter for mindst 12 cykler.

9. Tekniske anlæg

9.1  Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres un-

der terræn.

9.2  Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de op-

fylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 

6 om bebyggelsens udseende.

9.3  Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige spildevandsnet efter 

Frederikshavn Kommunes anvisninger.
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10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

10.1  Service- og toiletbygning må ikke tages i brug, før bebyggelsen er 

tilsluttet det offentlige kloaksystem efter Frederikshavn Kommu-

nes anvisninger og eksisterende bebyggelse er nedrevet.

11. Bonusvirkning

11.1  Lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens §35 stk. 1, der 

er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse for så vidt angår 

udstykning. 

12. Lokalplanens retsvirkninger

12.1  Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-

domme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun ud-

stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med pla-

nens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en 

ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser. 

Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de 

anlæg, der er indeholdt i planen. 

12.2  Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dis-

pensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fra-

vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
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Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den 22.04.2015 i henhold 

til planlovens § 24.

På byrådets vegne

 Birgit Hansen    Mikael Jentsch

              borgmester             kommunaldirektør 
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Bilag 4
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Bilag 5

Bilag 
 
Skema til miljøscreening 
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenser-
ne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. 
 
Screening for forslag til: 
Lokalplan nr. SKA.F.05.11.01 Fodboldgolfanlæg Nedre Mosevej, Skagen 
Kommuneplantillæg nr. 09.84 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra dato: 18.02.2015 

 
Udfører af miljøscreeningen: 
MILJØ: BISL 
NATUR: CATR 
PLAN: LALY 
VEJ: MOME 
 
 
 

0. Indledende Screening Ja / Nej Bemærkninger 

− Planen er omfattet af lovens bilag 3 
og/eller bilag 4 jf. lovens § 3, stk. 1 

(PLAN) 

Nej 

Planforslagene medfører mulighed for etablering af fod-
boldgolf med tilhørende servicefaciliteter og omfattes ikke 
af lovens bilag 3 og/eller 4. 

− Planen kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsent-
ligt jf. lovens § 3, stk. 2 

(NATUR)  

Nej 

Det nærmeste Natura 2000 område ligger lige nord for Bøj-
levejen. Realisering af lokalplanen vurderes ikke at påvirke 
Natura 2000 området, på grund af de ret små ændringer i 
lokalplanområdet. 

 

Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under § 1, stk. 2. 
Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal planen miljøvurderes. 
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1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5) 

− Kvalitet eller omfang af levesteder 
for vildtlevende planter eller dyr 

0 NATUR Ingen væsentlig påvirkning. 

− Udbredelsen af sjældne eller ud-
ryddelsestruede planter eller dyr, 
herunder bilag IV-arter og rødliste-
de arter 

0 NATUR Ingen påvirkning. 

− Økologiske forbindelser eller øko-
systemer såsom arters formering 
eller naturlige bevægelses- eller 
trækmønstre. 

0 NATUR Ingen væsentlig påvirkning. Lokalplanområdet 
ligger uden for økologisk forbindelse. 

− Naturområder (fx moser, heder, 
overdrev, strandenge, rørsumpe, 
vandløb, søer, ferske enge og ky-
ster). 

0 NATUR Ingen væsentlig påvirkning. Det er fastlagt i 
lokalplanen, at tilstanden af heden i den nord-
lige del af lokalplanområdet ikke må ændres.  

−  

− Bygge- og beskyttelseslinjer  

0 NATUR Ingen i lokalplanområdet. 

− Dyrkningsmetoder eller arealan-
vendelse i landbruget eller skov-
bruget 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Fiskeri, fangster eller de anvendte 
metoder i fiskeriet i hav eller fersk-
vand 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Friluftsliv eller færdsel i naturen, 
som kan påvirke plante- eller dyre-
livet eller vegetationen 

0 NATUR Ingen væsentlig påvirkning. 
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2. Befolkning og menneskers sundhed 

− Sundhedsrisiko (inkl. mental sund-
hed) herunder støj, lugt, vibratio-
ner, reflekser, skygge 

0 MILJØ Det vurderes ikke at være sundhedsrisiko for-
bundet med den planlagte arealanvendelse, 
hverken internt i området eller i forhold til de 
omkringliggende arealer. 

− Trafik 0 VEJ Ingen væsentlig påvirkning. Men fodboldgolf-
bane vil andet lige give mere trafik ad Nedre 
Mose Vej, som er privat fællesvej fra Cron-
borgvej mod nord. 

− Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ingen væsentlig påvirkning. 

− Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 PLAN En fodboldgolfbane kan bidrage til såvel rekre-
ative- som fritidsbetonede oplevelser og mu-
ligheder, men planforslaget muliggør kun et 
mindre område/anlæg, som ikke vurderes at 
påvirke de rekreative oplevelser og mulighe-
der, når dette ses i forhold til øvrige mange 
rekreative oplevelsesmuligheder der er i områ-
det ved Skagen.   

− Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ 

NATUR 

Ingen væsentlig påvirkning. 

− Byernes funktion og bymiljø herunder 
bynatur  

0 PLAN Planområdet er beliggende uden umiddelbar 
tilknytning til Skagen by og indgår ikke som en 
del af bynaturen. Planen fastholder store dele 
som naturområde der ikke må ændres (delom-
råde 2) og som derfor ikke berøres af planfor-
slaget. 
Etableringen af en fodboldgolfbane vurderes 
derfor ikke at påvirke Skagen bys funktion og 
bymiljø..  

− Risiko for brand, eksplosioner, uheld 
eller for ulykker og emissioner  

0 MILJØ Der findes ikke virksomheder som er omfattet 
af risikobekendtgørelsen inden for en afstand 
på 500 meter. 

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet 

 

3. Jordbund 

− Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Stort set uændret i forhold til nuværende an-
vendelse. 

− Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Der er ikke kortlagt forurenede grunde jf. jord-
forureningsloven i området. 

− Risiko for jordforurening 0 MILJØ Den anvendelse som planforslaget giver mu-
lighed for, udgør ikke risiko for jordforurening. 

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

0 MILJØ Der forventes ikke at være forurenet jord i om-
rådet. 

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 
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4. Vand 

4.1 Overfladevand    

− Udledning af forurenet overflade-
vand til havet, søer og vandløb 

0 MILJØ Der forventes ikke udledt forurenet overflade-
vand fra området 

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

− Vandkvalitet eller økosystemer i 
salt- eller ferskvand (herunder ba-
devand) 

0 MILJØ Der forventes ingen ændringer i vandkvalite-
ten.  

4.2 Grundvand  

− Nedsivning 0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0 MILJØ Uændret i forhold til nuværende anvendelse. 

4.3 Spildevand  

− Ændring i spildevand 0 MILJØ Der skal udarbejdes et tillæg til spildevands-
planen. 

 
5. Luft 

− Udledning til luften 0 MILJØ Den anvendelse som planforslaget giver mu-
lighed for, forventes ikke at give anledning til 
særlige udledninger til luften. 

− Luft- og støvgener 0 MILJØ Se ovenfor 

− Ændring i Luftkvalitet, herunder 
udledning, luft- og støvgener 

0 MILJØ Se ovenfor 

− Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Der forventes ingen ændring i nedbørskvalite-
ten. 

 

6. Klimatiske faktorer 

− Udledning af drivhusgasser eller 
andre stoffer, der påvirker klima, 
temperatur? 

0 MILJØ Der er ingen særlige udledninger af drivhus-
gasser forbundet med den planlagte arealan-
vendelse. 

Det vurderes ikke at være nødvendigt med 
særlige tilpasninger til forventede klimaæn-
dringer. 
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7. Materielle goder 

− Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

0 PLAN Etableringen af en fodboldgolfbane vurderes 
primært at tiltrække turister og derudover en 
begrænset gruppe af særligt interesserede i 
fodboldgolf og vurderes ikke at påvirke de ma-
terielle goder i almindelighed. 

 

8. Landskab 

− Arealanvendelse indenfor områder 
til landbrug, byer, sommerhuse, 
tekniske anlæg samt skov eller 
kystnaturområder (klit, heder, mo-
ser m.v.) 

0  

PLAN 

Jf. kommuneplanen er planområdet udpeget 
som naturområde i landzone og planforslaget 
friholder registret naturbeskyttet areal mod 
tilstandsændring og planforslaget vurderes 
således ikke, at påvirke arealanvendelsen. 

− Geologiske processer som kyst-
dannelse, - nedbrydning, sandflugt, 
jordflugt, vanderosion (fx geologi-
ske beskyttelsesområder eller rim-
mer og dobber) 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Særligt værdifulde landskaber eller 
enkeltelementer (fx geologiske 
strukturer i ådale, højdedrag, kyst-
strukturer, solitærtræer, egekrat, el-
ler andet) 

0 NATUR Lokalplanområdet ligger inden for særligt vær-
difuldt landskab, men det vurderes ikke, at en 
fodboldgolfbane vil ændre karakteren af det 
værdifulde landskab væsentligt. 

− Varige bindinger på arealanvendel-
sen som reducerer fremtidige di-
spositionsmuligheder i det åbne 
land 

0  PLAN Jf. kommuneplanen er planområdet udpeget 
som naturområde i landzone og planforslaget 
vurderes ikke at påvirke arealanvendelsen i 
det åbne land. 

− Omfanget eller fremtoning af forhi-
storiske eller historiske steder, 
bygning, anlæg eller andre værdi-
er, herunder kirkebeskyttelsesom-
råder 

0 NATUR Ingen væsentlig påvirkning. 

− Fredede områder 0 NATUR Ingen påvirkning. 

− Rumlig oplevelse 0 PLAN Planområdet tilgrænser eksisterende områder 
med udstrakte bebyggelser som i forvejen 
påvirker den rumlige oplevelse af området og 
landskabet. Planforslagene muliggør opførelse 
af begrænset bebyggelse (servicebygninger) 
fastlagt indenfor udlagt byggefelt med en mak-
simal højde på 5 meter samtidig med at eksi-
sterende bebyggelse skal fjernes. Bebyggel-
sen bliver således ikke forøget ved planforsla-
gene og den rumlige oplevelse af området 
vurderes ikke at blive påvirket. Den fastlagte 
parkeringsplads vurderes ikke at påvirke den 
rumlige oplevelse. 
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9. Kulturarv 

− Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Området er ikke udpeget som særligt værdi-
fuldt kulturmiljø jf. kommuneplanen og der er 
ikke registreret enkeltfund/findesteder.  

− Fortidsminder 0 NATUR Ingen i nærheden 

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Ingen i nærheden 

− Kirkeomgivelser 0 NATUR Ingen i nærheden 

− Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger eller bygningsmiljøer 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Arkæologiske spor 0 PLAN Der er ikke registreret enkeltfund/findesteder 
indenfor planområdet. 

− Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Planområdet indgår, jf. kommuneplanen, som 
en del af et større område der er udpeget som 
en del af et særligt værdifuldt landskab (2). 
Men da planforslagene kun muliggør opførelse 
af begrænset bebyggelse (servicebygninger) 
fastlagt indenfor udlagt byggefelt med en mak-
simal højde på 5 meter samtidig med, at eksi-
sterende bebyggelse skal fjernes, vurderes 
landskabet ikke at blive påvirket. 

 

 

Opsamling / Konklusion 

Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af 
de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive påvirket 
af planforslagene og der skal derfor ikke gennemføres en 
miljøvurdering. 
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1. Introduktion 

1.1 Projektorientering 
Frederikshavn Kommune har indgået aftale med A1 Consult om 

detailprojektering af kystbeskyttelse ud for Gl. Skagen. Projektet er 

oprindeligt dimensioneret i 2006-08 og omfatter renovering af eksisterende 

høfder ud for Gl. Skagen fra hhv. 1949/50 (6 høfder) og 1978 (12 høfder). 

Derudover skal der anlægges 2 nye høfder mod øst op mod Højen Fyr samt 

5 nye høfder mod vest ud mod ejendommen ”Fellen” på Rævehulevej 34. 

Endelig skal der ske sandfodring af høfdestrækningen mod syd. 

 

Det nuværende projektets elementer fremgår af tegning 100 og omfatter: 

 

1. Renovering af eksisterende høfder fra 1949/50 (6 stk.)  

2. Renovering af eksisterende høfder fra 1978 (12 stk.) 

3. Etablering af 2 stk. nye høfder mod nordøst op mod Højen Fyr  

4. Etablering af 5 stk. nye høfder mod sydvest ud mod ejendommen 

”Fellen” inkl. sandfodring. 

5. Forlængelse af skråningsbeskyttelsen nordøst for Højen Fyr (option) 

   

Omkring ejendommen Rævehulevej 34 har der tidligere indgået en 

skræntbeskyttelse omkring det nuværende hus på grunden. Ejeren af 

ejendommen har arbejdet med en løsning med tilbagerykning af huset ind i 

klitten og dermed også en tilbagerykning af skræntbeskyttelsen. Skov og 

Naturstyrelsen har imidlertid givet afslag på forslaget, og eventuel 

kystsikring af Rævehulevej 34 er ikke indeholdt i projektet. 

 

 

1.2 Formål 
Formålet er at stabilisere den nuværende kyststrækning mod yderligere 

tilbagetrækning. 

 

 

1.3 Projektmateriale 
Projektet er beskrevet i følgende dokumenter: 

 

 Designgrundlag – Kystsikring af Gl. Skagen, Teknisk rapport, A1 

Consult, 2014-12-01  

 Tilstandsvurdering – Kystsikring af Gl. Skagen, Teknisk rapport, A1 

Consult, 2014-11-18 

 Tegning 100: Situationsplan, Eksisterende forhold 

 Tegning 101: Situationsplan, Fremtidige forhold 
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 Tegning 120: Tværsnit af høfder 

 Tegning 121-125: Længdesnit og plan af høfder 
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2. Generelle forhold 

2.1 Eksisterende konstruktioner og deres tilstand 
Siden det oprindelige projekt fra 2006-08 er klitten eroderet yderligere 

tilbage og de eksisterende høfder er yderligere nedbrudt. Der er 

gennemført en tilstandsvurdering mandag den 27. oktober 2014. 

 

Tilstanden af de eksisterende høfder er så ringe, at det er nødvendigt med 

genopbygning af høfderne med nyt filterlag og nye dæksten. Høfderne 

genopbygges med en udstrækning som de oprindelige. 

 

Den detaljerede tilstandsvurdering er beskrevet i rapporten: ”Gl. Skagen, 

Tilstandsvurdering” dateret 2014.11.18. 

 

 

2.1.1 1950 høfder og skråningsbeskyttelse 
Gl. Skagen blev i perioden 1946-50 successivt beskyttet med seks høfder. 

Høfderne var udført med en yderende vinkelret på kysten, og en landende 

som skrånede op mod klitfoden.  

 

Høfdekroppene uden for knækket var udført med centervæg af 

sømbeslåede træpæle, der afsluttedes i et rektangulært stenfyldt 

pælehoved på 3 x 4 m. Hovederne var forsynet med en udvendig 

stenkastning med anlæg 1:1.5 til 1:2. Kroppene havde en kronebredde på 

1.5 m og en bundbredde der varierede fra 4 til 6 m.  

Høfderne var relativt lave med en kronekote på ca. +0.5 m, og med en 

totalhøjde varierede fra 1.0 til 1.5 m. 

 

I både høfdehoved og høfdekrop var der anvendt søsten. Vægten fremgår 

ikke af de oprindelige tegninger, men er anslået til 200-800 kg.    

Stenene var udlagt på en bund af 2 lag sækkebeton.  

 

 
 

Parallelt med kysten fra ca. 30 m vest for høfde 6/50 til ca. 20 m øst for 

høfde 1/50 er der opført en 500 m lang og 1.7 m høj skråningsbeskyttelse. 
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Enkelte steder går skråningsbeskyttelsen over i et stenglasci med en 

samlet højde på 3.5 m. 

 

I årene 1993-96 er der successivt udlagt i ca. 10.200 tons singels på 

stranden ind mod klitskrænten foran byen. En stor del af denne mængde 

ligger stadig tilbage som en dynamisk højvandsbeskyttelse foran klitten, 

men er spredt nordøst mod 1978 høfderne. 

 

Stranden er i dag ca. 30 m bredere end i 1950 hvor høfderne blev anlagt, 

og stranden er 2-3 m højere. Skråningsbeskyttelsen parallelt med klitfoden 

er stort set helt dækket af stranden, og er synligt foran høfde 6/50 og frem 

til høfde 5/50. Skråningsbeskyttelsen kan ikke inspiceres.    

 

Tilstanden af 1950 høfderne fremgår af nedenstående tabel. 

 

Kategori Antal Numre 

  1: Ringe nedbrydning 0  

  2: Væsentlig nedbrydning 1 1 

  3: Kraftig nedbrydning 2 5, 6 

  4: Total nedbrudt 3 2, 3, 4 

 

For høfde 1/50 til 6/50 er pæle i hoveder og de yderste ca. 40 % af 

høfdekroppene stærkt nedbrudte og specielt hovedernes stenkastninger er 

nedbrudt med udskylning af sten. Stenkastningerne foran de rektangulære 

pælehoveder er væk.  

 

 

2.1.2 1978 og 1984 høfder 
I 1978 blev læsideområdet nordøst for Gl. Skagen beskyttet af yderligere ti 

høfder og systemet blev i 1984/85 udvidet med to kortere høfder som 

terminalafslutning. Den nuværende kystbeskyttelse ved Højen Fyr med 

høfde og skråningsbeskyttelse blev anlagt i 1984 og skråningsbeskyttelsen 

er i 2004 forlænget på begge sider. 

 

Høfderne fra 1978 er udformet som T-højder med lange kroppe med en 

topkote på ca. +1.0 m, og et 12.5 m bredt hoved med kronekote på ca. 

+1.3 m. Høfderne er udført med en kerne og filterlag af grabsten 15-100 

kg udlagt på en fiberdug. Som dæksten i kroppene er anvendt brudsten 

200-500 kg udlagt i 1 til 2 lag. I hovederne er der anvendt brudsten 700-

1500 kg udlagt i 1 lag. 
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Høfderne fra 1984 er udformet uden hoved med lange kroppe med en 

topkote på ca. +1.15 m. Høfderne er udført med et filterlag af håndsten 

150-250 mm udlagt på en fiberdug. Som dæksten i kroppene er anvendt 

brudsten 300-500 kg af typen Norit udlagt i 2 lag. Yderst er der anvendt 

brudsten 500-800 kg af typen Norit udlagt i 2 lag. 
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Tilstanden af 1978/84 høfderne fremgår af nedenstående tabel. 

 

Kategori Antal Numre 

  1: Ringe nedbrydning 2 1/84, 2/84 

  2: Væsentlig nedbrydning 0  

  3: Kraftig nedbrydning 5 3, 6, 10, 11, 12 

  4: Total nedbrudt 5 4, 5, 7, 8, 9 

 

For høfde 3/78 til 12/78 er høfdekroppene yderst meget flade, og 

kronebredden er meget varierende og generelt mindre end den oprindelige 

bredde på 4 m. Høfdehovederne er helt udvaskede til flade dynger. 

Landenderne er ikke synlige og kan kun ses punktvis op mod klitfoden. 

 

For høfde 1/84 og 2/84 er høfderne i god tilstand og skråningerne fremstår 

tydelige. 

 

 

2.2 Myndigheder 
 

Kystdirektoratet 

Godkendelse af projektet hos Kystdirektoratet varetages af Frederikshavn 

Kommune, som i hele perioden løbende har været i kontakt med 

Kystdirektoratet. 

 

Den endelige godkendelse baseres på detailprojektet. Kystdirektoratet har 

indledningsvist fastholdt deres udtalelse fra 9. marts 2007 (dokumentnr. 

07/00051-10), hvori de accepterer det projekt som blev ansøgt dengang, 

men med den kommentar, at linjeføringen af høfderne 1/15 til 5/15 ikke 

må resultere i fremskudte positioner i forhold til den omgivende 

kyststrækning. I detailprojektet er længden af høfderne reduceret ned mod 
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”Fellen” således at høfdehovederne ligger på en ret linje fra ”Fellen” og op 

mod den første af 1950 høfderne (Høfde nr. 6/50).  

 

Kystdirektoratet sender projektet til høring hos relevante myndigheder 

herunder bl.a. Skov og Naturstyrelsen for den endelige tilladelse. 

 

Søfartsstyrelsen 

Projektet meldes til Søfartsstyrelsen inden arbejdets påbegyndes og 

færdigmeldes efter arbejdets afslutning. Dette varetages af Frederikshavn 

Kommune.    

 

Den udførende entreprenør melder påtænkt materiel til Søfartsstyrelsen 

inden arbejdets påbegyndelse.  

 

 

2.3 Forundersøgelser 
Som følge af den generelle kysttilbagerykning i området vil der være behov 

for supplerende opmåling af strand og kystprofil ud til kote -1.0 for at 

etablere et retvisende billede af hvordan forholdene ser ud umiddelbart 

inden projektet sendes i udbud. 

 

2.4 Adgangsveje 
Vejadgangen til stranden begrænses af, at den typiske adgang over klitten 

er smalle sandstier. Derudover er flere af vejene smalle grusstier. Der er 

identificeret to områder der kan anvendes som arbejdsplads og 

adgangsvej: 

 

 Parkeringsplads for enden af Skagbanke. Adgangen til stranden kan 

ske via midlertidig adgangsvej, der etableres ned gennem klitten. 

Dette kræver en dispensation hos Naturstyrelsen. Den midlertidige 

arbejdsvej skal efter afsluttes arbejde nedlægges og området skal 

reetableres. 

 Parkeringsplads for enden af Buttervej nordvest for Højen Fyr. 

Adgangen til stranden kan ske direkte, men kræver anlæg af 

midlertidig arbejdsvej ved høfden ud for Højen Fyr. Efter endt arbejde 

skal arbejdsvejen nedlægges og høfden reetableres. 

 

Adgang via Solnedgangspladsen er uhensigtsmæssig som følge af den 

umiddelbare nærhed til bygninger. Afhængigt af anlægsperioden skal dette 

koordineres med Real Danias projekt ”Stedet Tæller” der omfatter 

renovering af Solnedgangspladsen.  

 



 

Gl.Skagen.Detailprojekt.Rev2_0.doc   8 

 

3. Klimatiske forhold 

3.1 Bølgeforhold 
Stenstørrelsen af sten i høfderne bestemmes af den højeste bølge. På 

grund af en begrænset vanddybde vil bølgerne brydes. Hermed bølgerne 

ikke kan blive højere end ca. 0.5-0.6 gange vanddybden.  

 

 Den maksimale signifikante bølgehøjde bliver 0.55 x d50år. 

 

 Den maksimale bølgehøjde begrænses af 0.78 x d50år. 

 

 

3.2 Højvande 
Ifølge kystdirektoratets højvandsstatistikker (KDI, 2013): 

 Skagen havn, Returperiode 50 år, DVR90 + 1,38 m ± 0,07 m 

højvande 

 Hirtshals havn, Returperiode 50 år, DVR90 + 1,43 m ± 0,07 m 

højvande 

 

Der anvendes en dimensionsgivende 50-års vandstand på +1,50 m DVR90. 

 

 

Figur 1. Højvandstatistik for Skagen Havn. Ref. Kystdirektoratet 2013. 
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Figur 2. Højvandstatistik for Hirtshals Havn. Ref. Kystdirektoratet 2013. 

 

 

3.3 Havspejlsstigninger  
Højvandsstatistikken indeholder ikke bidrag fra en eventuel fremtidig 

havspejlsstigning (SLR) som følge af klimaændringer og landhævninger. 

Ifølge Kystdirektoratets Guidelines for klimatilpasning i kystområder (2012) 

forventes det, at middelvandstanden i danske farvande vil stige med 0,3m 

± 0,2m frem mod år 2050 og 0,8m ± 0,6m frem mod år 2100 i forhold til 

2000 niveau.  
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Figur 3. Estimeret vandstandsstigning frem til 2100. Ref. 

www.klimatilpasning.dk 

 

Da kystbeskyttelsen skal projekteres for en 50 års levetid, skal 

konstruktionerne være forberedt for den forventede vandstandsstigning 

frem til år 2065. Som det fremgår af Figur 3 forventes en stigning af 

middelvandspejlet på 0,4m ± 0,25m indenfor kystbeskyttelsens levetid. 

 

Vandstandsstigningerne bliver til dels kompenseret af post-glaciale 

landhævninger, som antager en størrelsesorden på 2,0 mm/år ved Skagen. 

Frem til 2065 må landhævninger forventes at give anledning til en 

reduktion af vandstanden med ca. 0,1 m. 

 

Kombinationen af klimaændringer og landhævninger frem til 2065 

forventes dermed at give anledning til følgende vandstandstandsstigning: 

 

 Vandstandsstigning (SLR):      0,4 m 

 Landhævning:        - 0,1 m 

 Total SLR:            0,3 m 
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4. Kystmorfologi 

4.1 Eksisterende forhold 
Området omkring Gl. Skagen er en typisk sandmættet revlekyst med 3 til 4 

markante revler udfor en flad forstrand med en stejl erosionsskrænt i de 

bagved liggende sandklitter. 

 

Kysten har en generel tilbagerykning på 1 –2 m pr år, samtidig med, at der 

foregår en østgående hovedmaterialevandring på ca. 1 mio. m3 pr. år 

fordelt henholdsvis på forstranden, henholdsvis på revlerne. 

 

Siden 1949/50 har der bl. a. ved hjælp af stenhøfder været etableret en 

sikring af selve Gl. Skagens bydel (Højen). Denne sikring har fastholdt 

kysten gennem de sidste 55 år, hvorimod den før omtalte generelle 

tilbagerykning har fundet sted på begge sider af byen. Tilbagerykningen 

medførte op i halvfjerdserne et væsentligt tab af 5 til 6 m høje klitter øst 

for byen. Hvilke var årsag til etableringen af den 1978 høfdegruppen. På 

grund er efterfølgende læside erosion er 1978 høfdegruppen blevet 

suppleret med to terminalhøfder i 1984. Her er høfderne afkortet således 

at strømmen omkring høfdehovederne får et mere strømlinet forløb, og 

dermed mildne læsideerosionen.  

 

 

Figur 4. Kysten omkring Gl. Skagen. Rød linje viser klitfoden i 1995. 

Luftfoto fra 2013. Ref. Kort.frederikshavn.dk 

 

Luftfoto siden 1995 viser at udviklingen af klitskrænten og kystlinjen er 

stabiliseret på høfdestrækningen ud for Gl. Skagen og nordøst for Gl. 
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Skagen siden høfderne blev bygget, se Figur 4. Klitskrænten er endda 

rykket en smule frem, hvilket dog også kan skyldes en kombineret effekt af 

høfder og faskine sætning.  

 

Siden 1984 er kysten mellem den sidste høfde i 1978/84 gruppen og Højen 

fyr rykket tilbage, men i et langsommere tempo. Tilbagerykningen er ikke 

helt stoppet, og i dag begynder Højen Fyr at fremstå som en fremskudt 

position på kystlinjen, se Figur 5. 

 

I læsideområdet ved Højen Fyr er klittilbagerykningen gennemsnitlig 3,2 

m/år. De eksisterende høfder har stabiliseret klit og strand, medens der 

omvendt har været ekstra tilbagerykning på en strækning sydvest for 

Højen Fyr på grund af læsidevirkning af høfden. 

 

 

Figur 5. Kysten omkring Højen Fyr. Rød linje viser klitfoden i 1995. Luftfoto 

fra 2013. Ref. Kort.frederikshavn.dk 

 

På den ubeskyttede strækning vest for Gl. Skagen ned mod ”Fellen” 

foregår forsat den generelle tilbagerykning klitskrænten, med en 

gennemsnitlig tilbagetrækning på 1,3 m/år, se Figur 6. Med tiden kommer 

Gl. Skagen by til at ligge som en fremrykket position på kystlinjen. 
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Figur 6. Kysten vest for Gl. Skagen. Rød linje viser klitfoden i 1995. 

Luftfoto fra 2013. Ref. Kort.frederikshavn.dk 

 

Morfologisk kan det konstateres, at med den betydelige langsgående 

materialevandring langs kysten har højderne har samlet en del sand, og 

stranden ligger i dag 2-3 m højere end da høfderne blev anlagt. 

Landenderne af både 1950 og 1978 høfderne er helt dækket af sand 

ligesom den oprindelige skråningsbeskyttelse ud for Gl. Skagen helt er 

dækket.  

 

Strandlinjen varierer meget med tiden, som det fremgår af luftfotos på 

Figur 7 til Figur 9. I 1999 var høfderne helt dækket af sand og strandlinjen 

gik helt ud til høfdehovederne, mens en del af dette sand var væk i 2008. I 

dag fremstår stranden med ral og uden sand. 
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Figur 7. Luftfoto fra 1995. Ref. Kort.frederikshavn.dk 

 

 

Figur 8. Luftfoto fra 1999. Ref. Kort.frederikshavn.dk 
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Figur 9. Luftfoto fra 2008. Ref. Kort.frederikshavn.dk 

 

 

4.2 Fremtidige forhold 
Kystudviklingen fra vest for Fellen til Høfde 1/50 for den planlagte 

kystbeskyttelse med høfde 1/15 – 5/15 blev i 2008 undersøgt af 

ingeniørfirmaet Niras. Grundlaget for beregningen er det oprindelige 

placering af de 5 høfder samt mindre variation i afstanden mellem 

høfderne. Resultaterne fremgår af Figur 10.  

 

 

Figur 10. Relativ kystbevægelse første år. Ref. ”Kystsikring af Rævehulevej 

34” - Tillæg til rapport om Sedimenttransport, NIRAS, Juni 2008. 
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Konklusionen på beregningerne er, at kystbeskyttelsen vil forårsage en 

midlertidig udhungring af 1950 høfdeområdet i størrelsesordenen 2 m over 

en strækning på ca. 300 m. Med en strandbredde på ca. 25 m svarer dette 

til 15.000 m3. I det nuværende kystsikringsprojekt er høfderne trukket 

tilbage i forhold til den oprindeligt planlagte høfdeplacering, og dermed vil 

effekten reduceres. 

 

Ud fra denne beregning anses det for sandsynligt, at der på længere sigt 

ikke vil optræde større angreb på Højen Klit samt på den eksisterende 

1950-høfdegruppe. Der kan imidlertid forventes forøgelse af 

læsideerosionen på korttidsbasis, hvorfor det anses for nødvendigt, at 

udførte en initial sandfodring 40.000 m3 på strækning 1/50 til 5/15. Denne 

mængde skal dække initial læsideerosion og sand til genopbygning af 

Højen Klit. 

 

Der er ikke udført beregninger for området øst for 1950 gruppen. Generelt 

forventes det imidlertid ikke, at der vil forekomme yderligere erosion på 

denne del, idet de teoretiske beregninger for kystudviklingen viser, at der 

ikke vil opstå forøget læside erosion øst for høfde 1/50. 

  

Det gennem årene opbyggede revlesystem øst for 1950 høfderne 

sammenholdt med høfdesikringen 1-12/78 synes derfor ikke at blive berørt 

af evt. aflejring af sand vest for høfde 6/50. 
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5. Projektbeskrivelse 

Projektets elementer fremgår af tegning 101: 

 

1. Renovering af eksisterende høfder fra 1949/50 (6 stk.)  

2. Renovering af eksisterende høfder fra 1978 (12 stk.) 

3. Etablering af 2 stk. nye høfder mod nordøst op mod Højen Fyr  

4. Etablering af 5 stk. nye høfder mod sydvest ned mod ejendommen 

”Fellen” inkl. sandfodring på strækningen. 

5. Forlængelse af skråningsbeskyttelsen nordøst for Højen Fyr (option) 

 
Der udføres fem høfdetyper der i opbygning og stenstørrelse i princippet er 

ens, men variere i længde: Anlæg af nye høfder udføres med høfdehoved, 

høfdeskaft og høfdelandende, men renoveringen af de eksisterende høfder 

udføres uden landende men med hoved og skaft. 

 

Høfderne er designet for en levetid på 50 år under hensyntagen til 

højvande og forventede vandstandsstigninger som følge af 

klimatilpasninger. De anvendte dæksten i såvel høfdehoved som høfdeskaft 

er som en konsekvens heraf større end stenene i de eksisterende høfder.  

 

Der er behov for følgende mængder: 

 Optagning og genudlægning af søsten fra 1950 høfder:    500 m3 

 Optagning og genudlægning af brudsten fra 1978 høfder: 1200 m3 

 Nye brudsten 300-1000 kg til høfdeskaft:       2250 m3 

 Nye brudsten 300-1000 kg til høfdehoveder:      1900 m3 

 Nye filtersten 5-40 kg:             3850 m3 

 

Skråningsbeskyttelse af ”Fellen” er ikke indeholdt i projektet. Den planlagte 

høfdeplacering ligger på en ret linje fra høfde 1/50 og den nuværende 

skråningsbeskyttelse af ”Fellen”. En eventuel fremtidig beskyttelse af 

”Fellen” skal ligge bagved denne linje.  

 

 

5.1 Renovering af 1950 høfder 
Renovering af 6 stk. høfder, ud for Højen by, opført i 1949-50 med runde 

søsten. Høfdekroppene er udført med centervæg af sømbeslåede træpæle, 

der er afsluttet i et rektangulært stenfyldt pælehoved. Hovederne er 

forsynet med en udvendig stenkastning bestående af dæksten udlagt på en 

bund af sækkebeton. Høfdekote variere fra ca. +1,0 til +1,5 m. 

Høfdekroppene er opdelt i to afsnit, idet den inderste del er mindre og 

udført med en vinkel på 60° med høfdens yderste del, som er vinkelret på 

kysten. 
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Pælene i hoveder og de yderste ca. 40% af høfdekroppene er stærkt 

nedbrudte og specielt hovedernes stenkastninger er nedbrudt ved 

spredning af stenene.  

 

Reparationsforslag:  

Dæksten fra molehoveder og yderste del af høfdekroppene uden for 

knækket optages og lægges i depot. De opsamlede dæksten vejes og 

registres. Såfremt stenstørrelsen er tilstrækkelig stor anvendes stenene til 

genopbygning af den yderste del af 1950 høfderne. Alternativt anvendes de 

i landenden af de nye høfder 1-7/15.  

 

Pæle i hoveder samt nedbrudte pæle i høfdekroppe fjernes. Der etableres 

ikke nye erstatningspæle. 

 

Den yderste del af høfderne genopbygges med et cirkulært høfdehoved og 

et 24 m høfdeskaft, som de planlagte høfder 1/7-15. Den inderste del af de 

eksisterende høfder er dækket af stranden, og bibeholdes derfor i sin 

nuværende form. Dvs. det kun er den yderste del, der renoveres. 

 

Høfdehovederne og den yderste del af høfdeskaftet genopbygges med nye 

dæksten udlagt på et underlag af 5-40 kg brudsten på en kraftig fiberdug. 

 

Der forventes, at ca. 500 m3 søsten kan opsamles svarende til ca. 40% af 

den oprindelige stenmængde. Der skal sandsynligvis suppleres med nye 

dæksten i størrelsesordenen 900 m3. Filterlaget under brudstenene i 

hovedet er reduceret fra en tykkelse på 500 mm til 350 mm, idet 

sækkebeton og den resterende del af de oprindelige sten som er sandgået 

vil fungere som en forstærkning af havbunden. 

 

 

5.2 Renovering af 1978 høfder 
Renovering af 12 høfder øst for Højen by: De 10 stk. (nr. 3 til 12) er opført 

i 1978 i svenske brudsten, mens nr. 1 og 2 er opført senere i 1984 af Norit. 

Høfderne fra 1978 er udformet med lange lave kroppe og store hoveder. 

Kroppen har en topkote på ca. +0,5-1,0 m og består af en stenstørrelse på 

400-1600 kg. Hovederne er udformet af en noget større stenstørrelse på 

1000-2500 kg udlagt på et bundlag 200-400 kg fiberdug. Høfde nr. 1 og 2 

er udformet uden hoved. 

 

For høfde 3/78 til 12/78 er høfdekroppene yderst meget flade, og 

kronebredden er meget varierende og generelt mindre end den oprindelige 

bredde på 4 m. Høfdehovederne er helt udvaskede til flade dynger. 

Landenderne er ikke synlige og kan kun ses punktvis op mod klitfoden. 
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Reparationsforslag:  

Høfde 1/84 og 2/84 skal udelukkende repareres med supplerende 

brudsten. 

 

For høfde 3/78 til 12/78 skal dæksten fra molehoveder og yderste del af 

høfdekroppene optages og lægges i depot. De opsamlede dæksten vejes og 

registres. Ud fra eksisterende tegninger forventes det, at stenstørrelsen er 

tilstrækkelig stor for genopbygning af den yderste del høfdeskaftet.  

 

Den yderste del af høfderne genopbygges med et cirkulært høfdehoved og 

et 24 eller 29 m høfdeskaft, som de planlagte høfder 1/7-15. Den inderste 

del af de eksisterende høfder er dækket af stranden, og bibeholdes derfor i 

sin nuværende form. Dvs. det er kun den yderste del, der renoveres. 

 

Høfdehovederne genopbygges med nye dæksten udlagt på et underlag af 

de eksisterende sten suppleret med ca. 50% 5-40 kg filtersten. 

 

Der forventes, at ca. 1200 m3 søsten kan opsamles svarende til ca. 55% af 

den oprindelige stenmængde. Der skal sandsynligvis suppleres med nye 

dæksten i størrelsesordenen 200 m3. Til høfdehovedet skal anvendes 800 

m3. Filterlaget under brudstenene i hovedet er reduceret fra en tykkelse på 

500 mm til 350 mm, idet de eksisterende filter og kerne reguleres. 

 

 

5.3 Anlæg af 2 stk. supplerende høfder nord for 1984 høfderne 
Der skal anlægges 2 nye høfder mellem den østligste høfde i 1978/84 

høfdegruppen for at stoppe læside erosionen op mod Højen Fyr, og dermed 

reducere den uheldige effekt af, at Højen Fyr ligger i en fremskudt position 

i forhold til den omgivende kyststrækning. Formålet med høfde 6/15 og 

7/15 er, at fastholde kystlinjen i sit nuværende placering og dermed undgå 

yderligere erosion.  

 

Høfderne anlægges med en længde på henholdsvis 45 og 56 m og en 

afstand på ca. 150 m svarende til 1978/84 høfdegruppen. De udføres med 

stort høfdehoved og lav krop magen til høfderne, der planlægges vest for 

1950 høfderne. Høfderne indbygges ca. 3 m i klitskrænten for nedsættelse 

af risikoen for bagskæring. 

 

Høfderne udføres med nye brudsten. 

 

 

5.4 Etablering af kystsikring mod vest med 5 høfder 
Der skal anlægges 5 nye høfder med varierende længde fra 42 til 53 m. 

Høfdehovederne ligger i hovedsagen inden for en skrå linje fra spidsen af 

Høfde 1 (1950) ned mod ”Fellen”. Høfdernes placering langs kysten er i 
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forbindelse med Kystdirektoratets udtalelse 9. marts 2007 godkendt, og 

hovedets placering følger Kystdirektoratets anvisning.  

 

Høfderne udformes med et beskyttende hoved og en lav krop ligesom 1978 

høfderne. Høfderne udføres af nye dæksten udlagt på et underlag af 5-40 

kg brudsten på en kraftig fiberdug. Høfdehovedernes top udføres til kote 

+1,5 m alternativt +1.0 såfremt brudsten af typen Norit viser sig at være 

den økonomisk mest fordelagtige løsning. Kroppen udføres til 50 cm over 

strandniveau varierende fra kote +0,5-1,0 m. Høfdernes inderste del 

dækkes efterfølgende af sand fra sandfodringen og risikoen for bagskæring 

reduceres.  

 

Denne udformning af høfderne, der svarer til 1978 høfderne, har 

erfaringsmæssigt virket godt, og været effektiv i opsamlingen af sand op 

mod klitfoden. Dette vil medvirke til genopbygning af Højen Klit, der initialt 

opbygges med sandfodring.   

 

Endeligt udføres høfderne med trappepassage som betonhøfdeblokke med 

ru kostet overflade, således at der kan være offentlig passages langs 

stranden.  

 

 

5.5 Sandfodring 
 

5.5.1 Sandfodring ved klitfod 
Klitfoden på strækningen syd for Gl. Skagen og ned mod Rævehulevej 34 

”Fellen” er trukket 9-12 m tilbage siden 2006, og skal reetableres ved 

sandfordring på strækningen. 
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Klitfoden ligger ca. i kote +2.5 m 

Klittoppen ligger i kote +10.0 til 15.0 m 

 

Der sandfodres til kote +6.0 bag en linje fra kiltfoden ved høfde 6/50 og 

ned til klitfoden sydvest for Rævehulevej 34. Der fordres med 24000 m3 på 

et areal på 7000 m2. 

 

Foran langs klitfoden skal der plantes fyrreris der skal medvirke til 

genopbygning af Højenklit ved opsamling af fygesand. Plantning af fyrreris 

foran klitfoden skal suppleres årligt af Kystsikringlaget for Gl. Skagen. 

 

 

5.5.2 Sandfodring mellem høfder 
Der kan forventes forøgelse af læsideerosionen i 1950 høfdeområdet på 

korttidsbasis, som følge af etableringen af kystsikringen. Det anses derfor 

nødvendigt, at udføre en initial-fodring på strækning nord for Rævehulevej 

34 og 1950 høfderne. 

 

Der initialfodres på strækningen mellem høfde 1/15 og 12/78, hvor sandet 

lægges ud på stranden startende fra kote 0.0 og op til kote +2.5 m / +3.0 

m. 

 

Der fodres over en strækning på ca. 750 m med ca. 20 m3/m. I alt 15.000 

m3. 
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5.6 Forlængelse af skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (Option) 
Skråningsbeskyttelsen anlagt i 2004 øst for Højen fyr og Fyrboligerne viser 

tendens til bagskæring, og der forslås anlagt en forlængelse af 

skråningsbeskyttelsen ved etablering af en fløjskråning, der føres 35 m 

mod nordøst parallelt med klitfoden.  

 

På østsiden af beskyttelsen dannes der læside erosion, der forårsager en 

tilbagerykning af klitskrænten. Den nuværende situation ser ud til at være 

stabiliseret, men forstærkningen af kystsikringen kan initialt forårsage 

yderligere erosion indtil en ny ligevægt er indstillet. 

 

Forlængelsen af skråningsbeskyttelsen indarbejdes som en del af det 

samlede projekt, og medtages i ansøgningen til Kystdirektoratet, men det 

er et privatfinansieret anlæg, som kan anlægges senere såfremt der bliver 

behov. 
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6. Anlægsoverslag 

Anlægsoverslag fremgår af nedenstående tabel: 

 

Nr Post Pris 

 Rådgivningsydelser 499,000 

2.3 Forundersøgelser 37,000 

5.1 Renovering af 1950 høfder (6 høfder) 1,447,200 

5.2 Renovering af 1978 høfder (12 høfder) 1,955,000 

5.3 Supplering til 1978 høfder (2 nye høfder) 766,650 

5.4 Etablering af nye kystsikring mod vest (5 høfder) 1,735,200 

5.5 Sandfodring 2,020,000 

5.6 Forlængelse af læsidesikring ved Højen fyr (Option) 129,700 

 Uforudseelige udgifter (usikkerhed på mængder og vejrlig) 858,975 

Anlægsoverslag ekskl. moms 9,448,725 

Estimeret min. pris inkl. 10% uforudseelige udgifter 9,089,499 

Estimeret max. pris inkl. 10% uforudseelige udgifter 9,807,951 

 

Anlægsoverslaget er baseret på licitationspriser fra tilsvarende arbejder fra 

årene 20011-2014. Alle priser er fremskrevet til 2014 priser. 

 

Mængder er opjusteret baseret på estimater af yderligere nedbrydning og 

kysttilbagerykning siden oprindelige mængeberegning fra 2006. 

 

Der er afsat 10% til uforudseelige udgifter. De største usikkerheder 

relaterer sig til stenmængder og vejrlig. For stenmængder er det usikkert 

hvor stor en genanvendelsesgrad det er muligt at opnå. Denne usikkerhed 

er dog begrænset da der blot er 35% forskel på enhedsprisen for nye sten 

og enhedsprisen på optagning og genudlægning. For vejrlig afhænger det 

af om anlægsperioden placeres i vinterhalvåret og i hvor høj grad 

entreprenørens materiel er robust i forhold til vejr.   

 

Anlægsoverslaget er baseret på høfder udført med granitsten. Anvendes 

alternativt tunge brudsten fra Norge af typen Norit vil stenmængden 

reduceres. Dette skal dog modsvares en højere enhedspris på ca. 15%. 

Samlet set vil Norit kunne give anledning til en estimeret besparelse på 

300.000-500.000,- kr. Om denne besparelse kan realiseres afhænger af 

enhedsprisen på tidspunktet for udbuddet, og det anbefales at henter 

priser ind på Norit som alternativ. Tværsnit af høfder udført i Norit fremgår 

af tegning 120.     

 

Detaljeret anlægsoverslag inklusiv mængder og enhedspriser fremgår af 

Bilag 1. 
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7. Tidsplan 

Milepæle i hovedtidsplan fremgår nedenfor: 

 

Borgermøde:           Uge 7 - 2015 

 

Endeligt projekt:          Uge 10 - 2015  

 

Endelig godkendelse (Teknisk Udvalg):  Uge 18 - 2015 

 

Endelig godkendelse (Kystdirektoratet): Uge 48 - 2015 

 

Udsendelse af udbud:        Ultimo 2015 

 

Licitation:            Primo 2016 

 

Kontrakt med entreprenør:      Primo 2016  

 

Anlægsfase:           2016 (uden for sommerferien) 
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Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen 

Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø 27-03-2015 

Sagsbehandler TIST 

 

 
Indkomne bemærkninger 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
1. Ejer af Søkongevej 1  
Dok.nr. 4796/15 
 
Borgeren udtaler, at der ikke er sket væsentlige 
ændringer af kyststrækningen ved Trip Trap huset de 
seneste år.  
 

Ad. 1  
 
Ingen yderligere bemærkninger 
 

Center for Teknik og Miljø  indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

 

2. Ejer af Højensvej 26  
Dok. nr. 8788/15 
 
Borgeren bakker op om kystbeskyttelsesprojektet, og er 
indforstået med at det vil medføre en ekstra udgift for 
ejerne. 
 
 

Ad. 2  
 
Ingen yderligere bemærkninger 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

3. Ejer af  Hamiltonvej 19B  
Dok. nr. 10951/15 
 
Mener, at naturen skal gå sin gang. Mener, at stenene 
på stranden skal fjernes og sælges. 
 

Ad. 3  
 
Ingen yderligere bemærkninger 
 

 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

4. Ejer af  Vesterklit 9  
Dok. nr. 20020/15, 4801/15, 14506/15, 10573/15, 
16719/15, 18470/15, 19047/15, 19981/15, 37796/15, 
40094/15  
 
Indsigelse mod deltagelse i udgifterne til 
kystbeskyttelsesprojektet, da ejendommen ikke vil opnå 
beskyttelse eller øvrig fordel derved. I tilfælde af 
vedtagelse ønsker ejeren at påklage afgørelsen. 
 
Ønsker en uddybet begrundelse for hvilken reel 
beskyttelse hans ejendom opnår. 
 
Ønsker at få oplyst hvilken klageinstans afgørelsen skal 
påklages ved 
 
Ønske om referat af borgermødet 

Ad. 4  
 
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålene. 
 
Kommunen har fået en ansøgning om kystbeskyttelse 
fra grundejerforeningen, alle parter har mulighed for at 
komme med deres bemærkninger, som vil indgå i 
kommunens efterfølgende beslutning. Miljøministeriet 
er klageinstans. 
 
Henviser til invitationen af 9. januar 2015 hvoraf der 
henvises til notatet om afgrænsning og udgiftsfordeling. 
Heraf fremgår begrundelse for afgrænsningen. 
 
Der er ikke udarbejdet referat af borgermødet. 
 

 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

5. Skagen Innovation Center (SIC)  
Dok.nr. 25300/15, 25304/15, 25503/15, 25507/15, 
25509/15, 25511/15, 26476/15, 29237/15, 29700/15,  
36730/15, 37950/15, 38548/15, 38551/15, 38554/15, 
39949/15 
 
Skagen Innovation Center fremsender ændringsforslag 
til kommunens høfdeprojekt. Ændringsforslaget består 
af etablering af trykudligningsanlæg m.v. 

Ad. 5  
 
Såfremt der træffes beslutning om at fremme 
kystbeskyttelsesprojektet, vil der blive indsendt 
ansøgning herom til Kystdirektoratet og der vil i den 
efterfølgende proces laves en VVM-screening af 
projektet både hos Kystdirektoratet og hos kommunen. 
 
Der vil alene blive lavet en VVM-screening af det 
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Kræver VVM-undersøgelse af begge 2 projekter. 
 
Indbringer sagen for Ombudsmanden/Statsamtet samt 
Miljøministeriet. 
 
Har desuden bedt om aktindsigt i sagens dokumenter. 
 

projekt, der fremmes. 
 
Aktindsigtsanmodningen er besvaret. 
 

 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At ændringsforslaget afvises. 
Kystdirektoratet anerkender ikke SIC’s 
trykudligningsrør til kystbeskyttelse. Der er 
ingen grund til at arbejde videre med et 
forslag, som ikke vil kunne opnå tilladelse 
efter kystbeskyttelsesloven.  
 

6. Ejer af Højensvej 3  
Dok. nr. 16903/15, 17017/15, 21630/15, 23403/15,  
26054/15, 26442/15, 27848/15, 28969/15  
 
Spørgsmål om de generelle forhold til lovgrundlag og 
bidragsfordeling. 
 
Specifikke spørgsmål til ejendommen. Bl.a. hvorfor 
deres ejendom er i zone 1. Ejeren finder det urimeligt, at 
deres ejendomme skal bidrage så meget. Mener, at 
kommunen har lige så stor interesse i at bevare deres 
ejendom på grund af dens bevaringsværdi og 
turistmæssige værdi. 
 
Undrer sig over at Højensvej 5 er placeret i zone 2.    
 

Ad. 6  
 
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålene. 
 
Kystbeskyttelseslovens § 11 gør det muligt at ændre 
eksisterende udgiftsfordeling.  
 
Der er sendt kortudsnit med oplysning om baggrund for 
ejendommenes zoneinddeling. 
 
Fordeling: I zone 1 er der i alt ca. 2.380.000 kr til 
fordeling mellem 414 parter, hvilket giver ca. 5750 kr 
pr. part. 
 
Der henvises desuden til "Notat om afgrænsning og 
udgiftsfordeling" som ligger på kommunens 
hjemmeside.  
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

 

7. Jens Stadum (Advokat)  Hjulmand & Kaptain  
Dok. nr. 10960/15, 14184/15,15434/15, 17036/15 
 
Ønsker tilbagemelding på, hvem der skal betale. Om 
det er grundejeren, bygningsejeren eller tredjemanden. 
 
Hvordan sker fordelingen mellem grundejer og 
bygningsejer? 
 

Ad. 7  
 
Har ejendommen et særskilt ejendomsnummer og en 
ejendomsværdi over 50.000 kr., så er ejendommen 
med i bidragsfordelingen. 
 
Ejendomsbegrebet - Hvis grund og bygning har 
forskellige ejendomsnummer, vil de også have hver 
deres ejendomsværdi, og skal følgelig betale hver 
deres bidrag beregnet efter ejendomsværdien. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

 



Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen 

Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø 27-03-2015 

Sagsbehandler TIST 

 

8. Ejer af Strandklit 9 6  
Dok. nr. 25272/15, 25904/15 
 
Advokatfirmaet Calum skal have al fremtidig 
korrespondance vedr. ejendommen. 
 

Ad. 8 
 
Kvitteringssvar fremsendt. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

 

9. Ejer af Viking Banke 49  
Dok. nr. 29200/15 
 
Hvordan har man defineret den præcise afstand fra den 
enkelte grund til kysten? 
 
 

Ad. 9  
 
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålet. 
 
Der henvises til "Notat om afgrænsning og 
udgiftsfordeling". 
 
Den kystlinje, der er taget udgangspunkt i, er linjen 
mellem sandstrand og bevokset klit. Denne er forskudt 
hhv. 100, 300 og 500 meter ind i landet, hvorefter de 
ejendomme, der ligger hhv. inden for linjen og udenfor 
linjen er blevet placeret i de respektive zoner. 
 

Center for Teknik og Miljø  indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

  
10. Skagen Venstre  
Dok. nr. 33095/15 
 
Skagen Venstres bestyrelse indsender SIC's 
ændringsforslag. 
 
 

Ad. 10  
 
Se ”Ad 5)” 
 

Center for Teknik og Miljø  indstiller:  
 

- Som ved ”Ad 5)” 
 

 

11. Ejere af Hamiltonvej 25 D  
Dok. nr. 33276/15 
 
Enig i projektet. Håber det sker hurtigst muligt.   

Ad. 11 
 
Ingen yderligere bemærkninger 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

12. Ejer af Søstjernevej 4  
Dok. nr. 33277/15 
 
Støtter op om William Petersens indsigelse (dok.nr. 
30737/15 & 31743/15 – nr. 24). Alle bruger stranden. 
Derfor skal alle betale. 

Ad. 12  
 
Se ”Ad 24” 

 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Som ved ”Ad 24)” 
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13. Ejer af Hamiltonvej 35   
Dok. nr. 34212/15 
 
Indforstået med at bidrage til den fremtidige 
vedligeholdelse af de eksisterende høfder.  
 
Giver udtryk for, at det er forkert at kommunen kan 
misligholde det i 30 år, og efterfølgende pålægge ejerne 
at betale for genopretningen. 
 
 

Ad. 13  
 
Kommunen bidrager med det beløb, der er nødvendigt 
for at renovere høfderne. Det er alene den fremtidige 
vedligeholdelse, der vil indgå i fordeling mellem 
grundejerne. 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

14. Ejer af Klitrosevej 1  
Dok. nr. 7152/15, 7161/15 
 
Glæde over kystbeskyttelsesprojektet samt indforstået 
med egenbetaling på projektet (7388 kr.). Undrer sig 
over at han skal betale en årlig vedligeholdelsesafgift 
på 245.000 kr. Spørg om der ikke er fejl i brevet?   

Ad. 14  
 
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålet. 
 
Vedligeholdelsesudgifterne forventes fordelt efter 
samme princip som etableringsudgifterne. Det er derfor 
ikke den samlede vedligeholdelsesudgift, der skal 
betales, men alene ejendommens andel af udgiften. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

 

15. Ejer af Chr. Møllers Vej 7  (+ Chr. Møllers Vej 8C) 
Dok. nr. 10947/15, 14258/15 
 
Ejeren skal have oplyst hvad den årlige 
vedligeholdelsesafgift er på for ejendommene.  

Ad. 15  
 
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålet. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

 

16. Ejer af Viking  banke 53  
Dok. nr. 12914/15, 14571/15 
 
Ønsker en tilbagemelding på hvorfor ejeren pludselig 
skal betale. Ønsker at vide, hvilken klageinstans, der er. 

Ad. 16  
 
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålet. 
 
Kystbeskyttelsesloven fastlægger reglerne for hvordan 
udgifterne til kystbeskyttelse kan fordeles. 
  
Afgørelsen kan påklages til Miljøministeriet for så vidt 
angår retlige spørgsmål. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
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17. Ejer af Skagbanke 75  
Dok. nr. 14731/15, 16969/15 
 
Borgeren stiller en række spørgsmål. 

- På hvilket retsgrundlag/responsum flyttes der 
offentlige midler fra vedligeholdelse af høfder til 
nyanlæg. Fremsend venligst responsum.  

- Hvilken klageinstans? 
- Hvad betaler kommunen som part? 
- Det er adskillige år siden Skov og 

Naturstyrelsen har foranstaltet 
klitvedligeholdelse, som en del af 
kystsikringen. Er der initiativer på dette 
væsentlige område med i eksisterende planer 
for kystsikringen? 

Ad. 17  
 
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålene. 
 

- Der flyttes ikke midler. Kommunen bidrager 
særskilt til renovering. Ellers indgår Kommunen 
med bidrag som grundejer på lige fod med 
øvrige grundejere. 

- Klageinstansen er Miljøministeriet. 
- Kommunen betaler bidrag som grundejer i 

området. Kommunen forventer at skulle bidrage 
med omkring 50.000,- kr. som grundejer til 
anlægsudgiften. 

- I forhold til Skov- og Naturstyrelsens aktiviteter 
må borgeren henvende sig til dem for at få 
svar. 

 
Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

 

18. Ejer af Redningsvej 10  
Dok. nr. 16620/15, 7010/15 
 
Ønsker liste med hver enkelt grundejers egenbetaling. 

Ad. 18  
 
Dokumentet er sendt. Oversigt over de enkelte 
ejendomme og deres beregnede bidrag. Ejendomme 
kan fremgå på listen flere gange, bidragene er overslag 
og er ikke endeligt besluttet endnu. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

 

19. Ejer af Viking  banke 53  
Dok. nr. 21800/15, 21850/15 
 
I projektet fra 2008 skulle ejeren ikke betale. Nu skal 
ejeren betale. Ønsker ikke at betale, når andre ikke 
skal. Kun 6 ud af 8 grunde på den samme vej skal 
betale. Inviterer gerne til "besigtigelse" på ejendommen.  
 
Håber borgermødet er for alle. 

Ad. 19  
 
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålene. 
 
Tidligere beslutning blev påklaget, derfor laves der et 
nyt oplæg. Zonerne er inddelt med 100m, 300m og 
500m ind i landet fra kystlinjen. Denne opdeling afgør, 
hvilken zone ejendommen befinder sig i. Derfor kan der 
være forskel på, hvorfor nogen på en vej er i en bestemt 
zone og andre ikke er. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
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20. Ejer af Højensvej 15  
Dok. nr. 23957/15, 25925/15, 33273/15, 35169/15 
 
Ønsker at kommunen renoverer de eksisterende høfder 
og skrotter det store nye projekt. 
 
Er bange for, at hun ikke har råd til at beholde holde 
huset.  
 
Ønsker ikke at betale. Synes der skulle oprettes en 
fond, som folk frivilligt kunne donere penge til.  

Ad. 20  
 
 
Enkelte misforståelser i borgerens henvendelser er 
besvaret. 
 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At processen med det samlede projekt 
kører videre 

 

21. Ejer af Strandklit 172  
Dok. nr. 25275/15, 25909/15  
 
Ønsker udspecificering af hvilket beløb kommunen 
bidrager med til renovering af høfder. Ønsker endvidere 
oplyst størrelsen på den årlige vedligeholdelsesudgift. 
 
Ønsker endeligt at få fremsendt gældende kendelser for 
anlægget. 
 

Ad. 21  
 
Borgeren har fået tilsendt svar på spørgsmålene. 
 
Kommunen forventer at yde et bidrag på 3.742.420 kr. 
til renovering. Den årlige vedligeholdelsesudgift 
forventes at være på 2,5 % af anlægsudgifterne. Dette 
skal fordeles mellem grundejerne. 
  
Kommunen har ikke kendelserne for de eksisterende 
anlæg. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

 
 

22. Ejer af Rævehulevej 21  
Dok. nr. 26445/15, 27593/15 
 
Kan ikke deltage i mødet. Vil gerne modtage 
præsentationsmaterialet pr. mail 
 

Ad. 22  
 
Borgeren har fået tilsendt svar. 
 
Oplægget ligger på kommunens hjemmeside.  
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

 

23. Ejer af Jens Rasmussens Vej 6  
Dok.nr. 30630/15, 40083/15 
 
Hvorfor skal Rævehulen ikke være med til at betale, da 
det var dem, der startede kystsikringsprojektet op med 
Gl. Skagens grundejerforening i 2006. 
 
  

Ad. 23  
 
Borgeren har fået tilsendt svar. 
 
I udpegningen af, hvilke ejendomme der foreslås pålagt 
bidragspligt, er det vurderet, at alle de ejendomme, der 
ligger landværts høfderne og afgrænset af en linje 500 
meter ind i landet skal indgå i bidragsfordelingen. Nogle 
ejendomme på Rævehulevej er med i fordelingen, mens 
andre ligger uden for afgrænsningen. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
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24. Ejere af 6 ejendomme  
Dok.nr. 30737/15, 31743/15, 39565/15 
 
En gruppe borgere (Navneliste vedhæftet i mailen) 
ønsker at gøre indsigelse mod projektet. De er ikke 
enige i behovet for kystsikring og undrer sig over 
ejendommenes fordeling i zoner. De har følgende 
indstilling:  
• Der skal være 100 % offentlig finansiering af projektet, 
eller 
• De medlemmer af Gl. Skagen Grundejerforening, der 
føler, at deres ejendomme på nogen måde er i fare, 
finansierer lokal kystsikring. Kommunen finansierer 
reparation af eksisterende anlæg. 
 

Ad. 24  
 
Borgerne har fået svar på spørgsmål og blevet 
orienteret om, at deres henvendelse vil indgå i den 
fremtidige politiske beslutning om 
kystbeskyttelsesprojektet 
 
Ingen yderligere bemærkninger 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At den foreslåede bidragsfordeling 
fastholdes 

 

25. Ejer af Solvej 2  
Dok.nr. 31688/15, 31708/15, 32118/15, 32357/15, 
32542/15, 32543/15, 32579/15, 32580/15, 33275/15,  
42326/15 
 
Borgeren stiller en række spørgsmål: 

1. Hvad skal høfderne hjælpe? Der er primært 
natur i baglandet 

2. Hvor ofte vil der blive lavet sandfodring efter 
den første gang? Hvem skal betale?  

3. Hvorfor ikke udføre sandfodring der hvor der 
kun er ral i dag? 

4. Området er præget af ral i dag, hvilket 
ødelægger den rekreative værdi. Vil projektet 
rette op på det? 

5. Hvad med at køre rallen tilbage til 
Solnedgangspladsen og spare sandfodring og 
de nye høfder mod sydvest? 

6. Mener, at der er brug for en anden kystteknisk 
vurdering. 

7. Mener at projektet skal udvides for at dække 
hele kyststrækningens behov herunder for at 
spadsere, lege og solbade på stranden. 

8. Ønsker sandfodringen udvidet til også at gælde 
den øvrige del af stranden, hvor der ligger ral. 

9. Hvad med at etablere bølgebrydere? 
 

Ad. 25  
 
Projektet bygger på en faglig vurdering af, hvad der er 
kystsikringsmæssigt nødvendigt for at beskytte den 
kyststrækning, som ønskes sikret. Der indgår 
sandfodring primært for at kompensere for den 
forstyrrelse af kyststrækningen, som etableringen giver 
anledning til og for at fremskynde den fordeling af sand 
mellem høfderne, som vil ske i den første periode af 
anlæggets levetid. Der er ikke herved primært tænkt 
rekreative interesser ind, selv om sandfodringen kan 
medvirke delvist til øget sandstrand i stedet for det ral, 
der ligger i dag 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At den projekterede udformning af 
kystbeskyttelsesprojektet fastholdes 

 

26. Ejer af Jens Bergsvej 11  
Dok.nr. 32627/15, 39488/15 
 
Spørger til, hvilke kriterier, der er anvendt ved 
afgrænsningen?  
Mener ikke at ejendommen er i risiko.  
Ønsker ikke at betale. 

Ad. 26  
 
Borgeren har fået tilsendt svar. 
 
Ejendommene inden for bidragsafgrænsningen opnår 
beskyttelse eller anden fordel af projektet. Der henvises 
til ”Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling”, som kan 
ses på kommunens hjemmeside. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
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27. Ejer af Havstien 9  
Dok.nr. 33278/15, 38658/15, 38882/15 
 
Ejendomsværdien på Havstien 9 er påklaget til højeste 
instans. Hvordan vil man i dette tilfælde beregne 
bidraget? 
 
Mener ikke, at det er rigtigt at regne med den 
nuværende ejendomsværdi, da ejendomsvurderingen 
forventes nedsat med tilbagevirkende kraft. Vil 
indsende klage til højeste instans. 

Ad. 27  
 
 
Bidraget vil blive beregnet ud fra den ejendomsværdi, 
som er gældende på det tidspunkt, hvor beregningen 
skal foretages. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At princippet fastholdes om, at beregningen 
laves på grundlag af den gældende 
ejendomsvurdering på det tidspunkt, hvor 
udgifterne skal fordeles. 

 

28. Ejer af Vestre Strandvej 20  
Dok. nr. 33279/15, 34213/15 
 
Borgeren har ingen indvendinger til udgiftsfordelingen. 
Men ønsker at den tidligere fordeling bruges til at 
finansiere de 6 gamle høfder, så disse kan repareres 
allerede i sommeren 2015. 

Ad. 28  
 
Det er ikke muligt at benytte en tidligere udgiftsfordeling, 
da denne var påklaget og derfor ikke endelig. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At den foreslåede udgiftsfordeling vedtages 
og processen fortsættes som et samlet 
projekt. 
 

 

29. Ejer af Fyrstuevej 10  
Dok.nr. 33611/15, 33915/15 
 
Mener, at alle borgere i kommunen skal høres, da det 
er kommunens borgere som har betalt skat, og 
kommunen får en millionudgift til projektet. 

 

Ad. 29  
 
Der er lavet høring i overensstemmelse med 
kystbeskyttelsesloven 
 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- Tages til efterretning 
 

 

30. Grundejerforeningen Gammel Skagen, Paul 
Kjær    
Dok. nr.35134/15, 35151/15, 49306/15 
 
Vil ikke forsinke sagen yderligere. Men mener, at 
udgiftsfordelingen må ændres, således at ejeren af 
Højen Fyr - som tidligere besluttet og indarbejdet i 
fordelingerne siden 2008 - betaler 50 % af udgifterne til 
de 2 nordøstlige høfder. De resterende 50 %, som 
kommunen tidligere skulle betale, er 
grundejerforeningen indstillet på fordeles på 
grundejerne. 

Ad. 30  
 
Der er sendt kvitterings med oplysning om, at ønskerne 
vil blive forelagt og behandlet politisk. 
 
I den tidligere fordeling fra 2010 var udgifterne til de 2 
nordøstlige høfder fordelt mellem kommunen og ejeren 
af Højen Fyr med 50 % til hver part. 
 
Med den nuværende udgiftsfordeling er afgræsningen af 
bidragsydende ejendomme udvidet, så der er flere 
ejendomme bag høfderne, som skal være med til at 
bidrage. Dette giver anledning til at genvurdere 
udgiftsfordelingen. 
 
Såvel rådgiver på projektet som Kystdirektoratet 
anfører, at de to nordøstlige høfder er nødvendige for at 
sikre yderligere eksponering af Højen Fyr og at det 
øvrige projekt med de eksisterende samt de 5 nye 
høfder mod sydvest vil medvirke til yderligere at 
eksponere Højen Fyr, hvis de to nordøstlige høfder ikke 
etableres. De to høfder ses derfor som en del af det 
samlede projekt og nødvendiggjort af den øvrige del af 
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projektet. Derfor er udgifterne til disse to høfder fordelt 
blandt alle bidragsydere på lige fod med de 5 nye 
høfder mod sydvest. 
 

Center for Teknik og Miljø indstiller:  
 

- At den foreslåede bidragsfordeling (også af 
de 2 nordøstlige høfder) fastholdes 
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Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling  Dato: 7. april 2015 

 
 
 
 
 
Kystbeskyttelsesprojektets omfang 

 

Kystbeskyttelsen omfatter strækningen fra Rævehulevej 34 (Fellen) til og med Højen 

Fyrvej 45 - 49 (Højen Fyr).  

 

Kystbeskyttelsesprojektet omfatter: 

• Etablering af 5 høfder på strækningen mellem Rævehulevej 34 og det 

eksisterende høfdeanlæg startende ud for Klitrosevej. 

• Sandfodring mellem de fem nye høfder i forbindelse med etableringen. 

Sandfodringen fordeles evt. videre mod nordøst. 

• Renovering af alle eksisterende høfder på strækningen fra Klitrosevej til 

nordøst for Skagbanke 

• Etablering af to høfder på strækningen fra nordøst for Skagbanke og til Højen 

Fyrvej 45 – 49 

• Eventuel forlængelse af skræntbeskyttelse ved Højen Fyr (privatfinansieret 

option) 

• Fremtidig vedligehold af kystbeskyttelsen. 

 

Projektet kan ikke gennemføres uden myndighedstilladelse fra Kystdirektoratet efter 

Kystbeskyttelseslovens § 16.  

 

Afgrænsning af de grundejere, der skal deltage i bi dragsfordelingen 

Bidragsfordelingen tager udgangspunkt i Lov om kystbeskyttelse § 3 stk. 5 – ”bidrag 

kan pålægges grundejere, der opnår beskyttelse ved foranstaltningen, eller opnår 

fordel derved. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen”.  

 

Projektet afgrænses mod vest ved Rævehulevej således, at de ejendomme, som ligger 

på Rævhulevej er med, da de ligger bag de nye 5 høfder mod vest. Dog er 

ejendommene Rævehulevej 33 og Rævehulevej 34 ikke med. Mod øst afgrænses 

projektet af Buttervej. Ind i landet er alle ejendomme med, hvis hoveparten af 

ejendommen ligger inden for 500 m fra kysten. 

 

De ejendomme, der foreslås inddraget som bidragsydere, er dem, der ligger ”bag” den 

kyststrækning, som sikres med høfder. Flere elementer er indgået i afvejningen af det 

udpegede område. Dels er det vurderet, at der er en fordel i, at der er forholdsvis 

mange ejendomme til at løfte opgaven med finansiering af udgifterne, så byrden for 

den enkelte ikke bliver for stor. Dette gør bidragsfordelingen mindre sårbar. Derudover 

er der vurderet på, hvilke ejendomme, der opnår direkte beskyttelse eller anden fordel 

ved kystbeskyttelsen. Kommunen vurderer, at de kystsikringsforanstaltninger, som 

indgår i projektet, har stor betydning for, at området kan bibeholde sin nuværende 
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karakter og områdets rekreative værdi for alle ejendomme inden for det anførte 

område. Området ”Gl. Skagen” og ”Højen” har en helt særlig karakter og 

eftertragtethed, som dårligt kan sammenlignes med andre steder i landet. En stor del af 

baggrunden herfor er områdets kystnære placering samt den historik, der knytter sig 

dertil. Sikring af det kystnære område vurderes således at medføre en fordel for hele 

det bagland, der indgår i afgrænsningen. 

 

Anlægsudgifter 

De samlede anlægsudgifter til projektet er vurderet til at være på ca. 9,8 mio. kr. ekskl. 

moms (inklusiv rådgivning og forundersøgelser).  

  

Udgifterne til forlængelse af skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (ca. 140.000,- kr), der 

indgår som en option, afholdes af ejeren af Højen Fyr som privat finansieret anlæg.  

 

I bidragsfordelingen er der indregnet et tilskud fra Kystdirektoratet på 500.000 kr. 

Kystdirektoratet har bekræftet, at tilskuddet følger projektet1.  

 

Herudover bidrager Frederikshavn kommune med ca. 4,1 mio. kr. ekskl. moms til 

kystbeskyttelsesprojektet – svarende til omkostningen til renovering af eksisterende 

høfder m.v. samt allerede afholdte udgifter på 350.000 kr. til rådgiverbistand. 

 

Den resterende del af anlægsudgifterne på ca. 5,1 mio. kr. ekskl. moms fordeles 

herefter til grundejerne indenfor områdeafgrænsningen. 

 

Fordeling af anlægsudgifter  

Alle ejendomme inden for afgrænsningen skal bidrage til udgifterne til projektet. 

Grundejernes bidrag fordeles efter følgende kriterier:  

 

• Afstanden til stranden 

• Ejendomsværdi 

• Kystlinjelængde 

 

Afstanden til stranden 
Afstanden fastsættes som det primære kriterium, da afstanden i sig selv udgør det 

primære trusselsbillede for ejendommene i området. De kystnære ejendomme opnår 

således umiddelbart størst fordele og beskyttelse ved projektet. På denne baggrund 

klassificeres ejendommenes beliggenhed i nedenstående risikozoner. 

 

Udgifterne til projektet fordeles således: 

      

• Zone 1: 47 % af udgifterne fordeles mellem de grundejere, som ligger mindre 

end 100 m fra kysten 

• Zone 2: 32 % af udgifterne fordeles mellem de grundejere, som ligger mellem 

100 og 300 m fra kysten 

                                                        
1 Kystdirektoratet kan dog ikke garantere, at midlerne vil kunne overføres ubegrænset. 
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• Zone 3: 21 % af udgifterne fordeles mellem de grundejere, som ligger mellem 

300 og 500 m fra kysten 

I de tilfælde, hvor en ejendom ligger på grænsen mellem to afstands zoner, er det 

placeringen af hovedhuset, der er afgørende for hvilken zone ejendommen tilhører. 

Ved ubebyggede grunde er placeringen afgjort ud fra hvilken zone størstedelen af 

grunden er beliggende i. 

 

Ejendomsværdi 

Ejendomsværdien medtages herefter som næste kriterium for fordeling af udgifterne, 

da denne tilsvarende afstand til stranden vægtes i bidragsberegningen. Dette 

begrundes med, at det findes hensigtsmæssigt, at ejendommene med de største 

ejendomsværdier forholdsmæssigt bør bidrage mere end ejendomme med mindre 

ejendomsværdier.  Der konstateres store variationer i ejendomsværdierne i området, 

og det er derfor hensigtsmæssigt at inddrage dette parameter i bidragsfordelingen, da 

kystbeskyttelse også handler om at beskytte værdier. 

 

Ejendomsværdierne for zone 1- 3 fastsættes med et antal parter ud fra 

ejendomsværdien for den enkelte ejendom: 

 

Antal parter efter ejendomsværdi: 

• Fra   0   -  til  2,0  mil     ..……tildeles    2 parter 

•   ”   2,0  -  ”   4,0  mil.    ……. tildeles    4 parter 

•   ”   4,0  -  ”   6,0  mil.    ……  tildeles    6 parter 

•   ”   6,0  -  ”   8,0  mil.   ………tildeles    8 parter 

•   ”   8,0  -  ”          mil.   ………tildeles  10 parter  

 

Ved den angivne fordeling af parter er det tilstræbt at opnå en passende sammenhæng 

mellem specifikt ejendomsværdien og ejendommens placering indenfor de respektive 

zoner. 

 

Kystlinjelængden 

Bidrag i forhold til kystlinjelængden gælder kun for ejendommen beliggende direkte ud 

til kysten og med egentlig kystlinjelængde. Der forekommer således kun ejendomme 

med kystlinjelængde i zone 1. Kystlinjelængden opmåles fra skel til skel langs kysten 

og defineres som den enkelte ejendoms/grunds kystlinje direkte til kysten. De 

grundejere, der således har direkte kystlinjelængde, tilknyttes et antal parter efter 

opmålt kystlinjelængde pr. ejendom. 

 

Fastsættelse af parter efter opmålt kystlinjelængde: 

• Fra 0   -   til 20 m ……….tildeles  1 part  

•   ”  20  -    ”  40 m ……….tildeles  2 parter 

•   ”  40  -    ”  60 m  ………tildeles  3 parter 

•   ”  60  -    ”  80 m ……….tildeles  4 parter 

•   ”  80  -    ”  og > ……….tildeles   5 parter 
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På baggrund af ovennævnte grundbidrag, zoneinddeling, ejendomsværdi og 

kystlinjelængde kan de enkelte ejendommes bidrag til kystbeskyttelsesprojektet 

således fastsættes inden for projektets områdeafgrænsning. 

 

Sammenfatning  

Ud fra ovennævnte kriterier bliver vægtningen forskellig for de 3 zoner – dog således, 

at zoneinddelingen overordnet bliver dimensionsgivende for bidragsstørrelse.  

 

I zone 1 udgøres bidraget således af: 

1. ejendomsværdiandel 

2. kystlinjeandel (kun ejendomme med direkte kystlinje) 

 

I zone 2 og 3 udgøres bidraget af: 

1. ejendomsværdiandel 

I fortsættelse af ovennævnte defineres en ejendom som enten en ubebygget grund, en 

bolig, et sommerhus, ejer- og ferielejlighed og/eller erhvervsejendom. Alle ejendomme 

med et særskilt ejendomsnummer vægter med en enhed indenfor de enkelte 

bidragszoner. Kun ejendomme med værdi over 50.000 kr. (jf. seneste offentlige 

vurdering) bidrager økonomisk til kystsikringen.  

  

Eksempel med bolig/sommerhus 

Er der på en ejendom en enkelt bolig (helårsbolig/sommerhus), beregnes bidraget 

således: 

1. Hvis ejendommen har en kystlinje, tillægges et antal parter for 

kystlinjelængden.  

2. Ejendommen får tillagt et antal parter med baggrund i ejendomsværdien.  

 

Herefter beregnes bidraget for ejendommen som en sum af punkt 1 og 2. 

 

Eksempel med ejerlejligheder 

Er der på en ejendom f.eks. 5 ejerlejligheder, beregnes bidraget således: 

1. Hvis ejendommen har en kystlinje, tillægges et antal parter for 

kystlinjelængden. Disse parter deles ligeligt mellem de 5 ejerlejligheder 

2. Den enkelte ejerlejlighed får tillagt et antal parter med baggrund i 

ejendomsværdien.  

 

Herefter beregnes bidraget for hver ejerlejlighed som en sum af punkt 1 og 2. 

 

Bidragsstørrelser i de enkelte zoner 

I zone 1 er det gennemsnitlige bidrag på ca. 28.000,- kr. 

 

Det laveste bidrag er til ejendomme med en ejendomsværdi under 2 mio., 

som ingen kystlinje har. En sådan ejendom vil have et bidrag på ca. 11.500,- kr. 

 

Det højeste bidrag i zone 1 er på ca. 75.000,- kr. Dette er til en ejendom  

med en ejendomsværdi på mere end 8 mio. og en kystlinjelængde på 40-60 meter. 
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I zone 2 er det gennemsnitlige bidrag på ca. 5.600,- kr. 

 

Det laveste bidrag er til ejendomme med en ejendomsværdi under 2 mio.. 

En sådan ejendom vil have et bidrag på ca. 2.500,- kr. 

 

Det højeste bidrag i zone 2 er på ca. 12.500,- kr. Dette er til en ejendom  

med en ejendomsværdi på mere end 8 mio. 

 

I zone 3 er det gennemsnitlige bidrag på ca. 4.000,- kr. 

 

Det laveste bidrag er til ejendomme med en ejendomsværdi under 2 mio.. 

En sådan ejendom vil have et bidrag på ca. 2.000,- kr. 

 

Det højeste bidrag i zone 3 er på ca. 9.800,- kr. Dette er til en ejendom  

med en ejendomsværdi på mere end 8 mio. 

 

Oprettelse af kystbeskyttelseslag og bidrag til fre mtidig vedligeholdelse af 
kystsikringen i området  

Den fremtidige vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlægget henlægges til et 

kystbeskyttelseslag, som de bidragydende grundejere skal være medlem af. Laget skal 

sikre, at anlægget vedligeholdes og fortsat bevarer den kystbeskyttende effekt og 

dermed sikrer investeringen i områdets fremtidige beståen og rekreative funktion.  

 

Udgifterne til den løbende vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlægget fordeles på 

grundejerne efter samme fordelingsnøgle og områdeafgrænsning som ovennævnte 

bidragsfordeling. Der vil således være sammenfald mellem de ejendomme, der er 

bidragspligtige til kystbeskyttelsesanlægget og de ejendomme, der skal deltage i den 

fremtidige vedligeholdelse og lagdannelsen.  

 

Det årlige grundejerbidrag til vedligeholdelsen fastsættes af Frederikshavn Kommunes 

Byråd. Ud fra erfaringstal vurderes de årlige vedligeholdelsesomkostninger at udgøre 

2,5 % af anlægssummen, svarende til ca. 250.000 kr. ekskl. moms årligt.  
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 Kort over zoneinddeling og kystbeskyttelsesforansta ltninger 
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 FORORD
 
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 2 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan 
2012-2016” vedrører afledningen af regn- og spildevand fra et planlagt bolig- og golfområde 
nord for Frederikshavn. 

Forud for spildevandsplantillæg nr. 2 har Frederikshavn Kommune udarbejdet en lokalplan 
FRE.F.10.37.03 for planområdet. Lokalplanen er endelig vedtaget den ??. ???? 2015, og 
kan ses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside www.frederikshavn.dk. 

Frederikshavn Kommune har endvidere foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurde-
ring af Planer og Programmer og vurderet, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af lovens 
krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. 

 

 BEHANDLING OG VEDTAGELSE 
 
I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg nr. 2 til ”Spildevands-
plan 2012-2016” offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger. 

Spildevandsplantillæg nr. 2 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
(www.frederikshavn.dk)  

I offentlighedsfasen er der mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. 

Forslag til tillæg sendes samtidig med offentliggørelsen til Naturstyrelsen under Miljøministe-
riet til orientering.  

Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indkomne indsigelser i Byrådet, der tager  
stilling til, om indsigelser giver anledning til ændringer i tillægget. Efterfølgende kan tillægget 
vedtages som et tillæg til den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn 
Kommune. 

Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse samt sender det vedtag-
ne tillæg til Naturstyrelsen. 

Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

 

 

 

Frederikshavn Kommune 
Center for Teknik og Miljø 

Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 

post@frederikshavn.dk 
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1 BAGGRUND 
 
Med lokalplan FRE.F.10.37.03 ønsker Frederikshavn Kommune at give mulighed for en  
ændret anvendelse af delområde 3 i den hidtil gældende lokalplan FRE 10.37.01 (2007), 
omhandlende det planlagte feriecenter ”Palm City” nord for Frederikshavn. 

Den nye lokalplan FRE.F.10.37.03 vil således åbne mulighed for at øge andelen af parcel-
husgrunde i området.  

Ifølge lokalplanen har området potentiale til at blive et attraktivt bolig- og fritidsområde, som 
vil forbedre de nuværende arealers nuværende fremtoning. I området sikres fortsat plads til 
en 9-hullers golfbane, en hytteby, lejligheder/etagebebyggelse samt en børnehave. 

Endvidere ændres disponeringen i området, så boliger koncentreres i den sydlige del af  
området, mens den nordlige del af området disponeres til golfbane/rekreative formål. 

 

1.1 LOKALPLANENS INDHOLD 

Lokalplanområdet er en del af bolig- og feriecenterområdet ”Palm City”, der i 2007 blev  
planlagt med 3 delområder: 1) Beach House nærmest kysten nordøst for Skagensbanen,  
2) Centerområde med hotel mv. mellem banen og Skagensvej samt 3) Golfområde med  
tilhørende huse og lejligheder. 

Det aktuelle planområde i lokalplan FRE.F.10.37.03 omhandler udelukkende det tidligere 
delområde 3 i lokalplan FRE 10.37.01, der er afgrænset af Skagensvej mod øst, Lerbækken 
og golfklubben mod nord og vest samt Bækvej og jernbanen mod syd. 

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og udgør ca. 70,1 ha, og fremgår af figur 1.1 (se 
næste side). 

I planområdet udlægges ca. 170 nye parcelhusgrunde (område I). En del af parcellerne  
omkring Bækvej udlægges med fleksibel mulighed for udstykning til tæt-lav bebyggelse eller 
storfamilie boliger (område Ia). En tilsvarende storparcel udlægges særskilt i det grønne are-
al mod nord (område Ib). 

I områdets vestlige del udlægges et delområde til en hytteby (område III) samt et delområde 
til tæt-lav etagebebyggelse (område II). 

I områdets nordvestlige del udlægges et delområde til servicefaciliteter for golfbane i form af 
parkeringsareal og maskinhus (område IV). 

Endelig udlægges et delområde i den sydøstlige del af lokalplanområdet til offentlige formål i 
form af institutioner (område V). 

Område VI må kun anvendes til golfbane, fritidsformål og grønne rekreative områder. 
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Figur 1.1: Illustrationsplan for bolig- og golfområde nord for Frederikshavn (kilde: Lokalplan FRE.F.10.37.03).
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2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 
 

2.1 LOVGIVNING

Nærværende tillæg til ”Spildevandsplan 2012-2016” er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyt-
telseslovens § 32, samt ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttel-
seslovens kapitel 3 og 4”. 

Ifølge ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 
og 4”, skal der ved ændringer eller tilkomsten af nye kloakoplande ske en revision af den 
gældende spildevandsplan i form af et tillæg til spildevandsplanen.  

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love,  
bekendtgørelser, vejledninger og planer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nærværende tillæg er endvidere udarbejdet i henhold til den gældende Spildevandsplan 
2012-2016 for Frederikshavn Kommune.  

Love: 

o Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven). 

o Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 
2010 (Betalingsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, 
LBK nr. 932 af 24. september 2009 (Miljømålsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli 2013. 

o Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, LBK nr. 938 af 27. juni 2013 (Spildevandsafgiftsloven). 

o Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering 
m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni 2005. 

Bekendtgørelser: 

o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1448 
af 11. december 2007 (Spildevandsbekendtgørelsen). 

Vejledninger: 

o Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,  
VEJ nr. 11058 af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen). 

o Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, VEJ nr. 12414 af 1. januar 2001. 

o Vejledning om VVM i planloven, VEJ nr. 9339 af 12. marts 2009. 

o Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006. 

Planer: 

o Vandplan 2010-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
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3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT
 

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen gælder følgende: 

o Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand 1) til anlæg, der  
tilhører spildevandsforsyningsselskaber samt dertil hørende udløbsledninger, jf.  
Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3. 

o Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. 
Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. 
Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myn-
dighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4. 

o Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndig-
hed, når afgørelsen omfatter udledning fra anlæg med en kapacitet på 30 PE eller 
derunder, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 5.  

o Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevands-
anlæg er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til kloak-
kerne gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. 
Spildevandsbekendtgørelsens § 8. 

o Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en 
ejendom, der er snitflade mellem den offentlige kloakstikledning og det private kloak-
anlæg. Forsyningsselskabet skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære 
grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter lade en 
autoriseret kloakmester udføre et kloakanlæg på egen grund, således at ejendom-
men kan tilsluttes korrekt. 

 
1) Med spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt  
befæstede arealer, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 4.  
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4 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING 
 

Ifølge ”Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelses-
lovens kapitel 3 og 4” skal tillægget til spildevandsplanen være i overensstemmelse med  
øvrig lokal og regional planlægning på området. 

I Forslag til lokalplan FRE.F.10.37.03 (side 12-17) er sammenhængen med den øvrige plan-
lægning for lokalplanområdet beskrevet. Følgende afsnit omhandler således kun den plan-
lægning, der har relevans i forhold til afledningen af regn- og spildevand fra lokalplanområ-
det. 
 

4.1 NATURBESKYTTELSE

Dele af lokalplanens vestlige område ligger inden for åbeskyttelseslinje på 150 m fra Ler-
bækken og må ikke bebygges, beplantes eller terrænreguleres uden dispensation fra Frede-
rikshavn Kommune efter Naturbeskyttelseslovens § 16. 
 
Den syd vestligste del af lokalplanområdet ligger endvidere inden for skovbyggelinje på 300 
m fra Lerbæk Skov, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17, og må ikke bebygges uden dispensati-
on fra Frederikshavn Kommune efter Naturbeskyttelseslovens § 17. Jævnfør lokalplanforsla-
get vil Frederikshavn Kommune anmode Naturstyrelsen om at reducere åbeskyttelseslinje og 
skovbyggelinje i overensstemmelse med lokalplanens byggemuligheder. 
 
Frederikshavn Kommune har registreret søen langs Skagensvej som omfattet af Naturbe-
skyttelseslovens § 3, hvilket betyder, at søens tilstand ikke må ændres uden dispensation fra 
Frederikshavn Kommune. 
 
Derudover er dele af lokalplanens arealer registreret som enge efter Naturbeskyttelseslovens 
§ 3. Da arealerne blev overført til byzone før 1. juli 1992, er engene kun beskyttet mod op-
dyrkning til landbrugsformål og er undtaget fra beskyttelse til bolig- og golfformål. 
 
Nærmeste Natura 2000-areal ligger i en afstand af ca. 500 m nord og øst for lokalplanområ-
det. Ifølge lokalplanen har ændringerne i forhold til tidligere lokalplan FRE.10.37.01 ingen 
væsentlig betydning for beskyttelsesområderne, og det vurderes, at de aktiviteter, lokalplan-
en muliggør, ikke vil få mærkbar indvirkning på Natura 2000-området. 
 

4.2 KOMMUNEPLAN 2009-2020

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde FRE.10.37, som fastsæt-
ter rammebestemmelserne for området. Den overordnede anvendelse af rammeområdet er 
bolig- og fritidsområde.  

Den planlagte anvendelse for lokalplanområdet er således i overensstemmelse med kom-
muneplanen. 

 

4.3 LOKALPLAN

Lokalplanområdet i FRE.F.10.37.03 udgør den overvejende del af delområde 3 i den hidtil 
gældende lokalplan FRE 10.37.01 for det planlagte feriecenter ”Palm City” nord for Frede-
rikshavn. 

I lokalplanforslaget (FRE.F.10.37.03) er følgende beskrevet vedrørende den planlagte af-
ledning af regn- og spildevand:  
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”Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. På baggrund 
af de ændrede bebyggelsesmuligheder i området udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. 
Lokalplanområdet har tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. 
 
I henhold til spildevandsplanen er området separatkloakeret, hermed menes, at regn- og 
spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Spildevand fra området 
skal ledes/pumpes til eksisterende spildevandsledning i Flade Engvej. Drænvand fra om-
fangsdræn omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet sammen med tagvand og 
overfladevand fra den nye bebyggelse. Drænvand fra fladedræn må ikke afledes til det of-
fentlige kloaksystem. 
 
Det er i spildevandsplanen forudsat, at hovedparten af områdets regnvand afledes til  
Vildersbæk, der har udløb i Kattegat ved Rønnerhavnen. Den vestlige del af lokalplan-
området afledes til Lerbækken via forsinkelsesbassiner. 
 
Lokalplanen muliggør, at der kan etableres regnvandsbassiner i lokalplanområdet. Bassiner-
ne skal udformes landskabeligt med lave skråninger. 
 
Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at etablere 
nye offentlige kloaksystemer på private arealer. Kloakanlæggene skal tinglyses på ejen-
dommen med en deklaration om, at der indenfor en nærmere fastsat afstand ikke må byg-
ges, foretages beplantning af træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes langs-
gående hegn af permanent karakter. Derudover skal Frederikshavn Spildevand A/S have 
adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- samt reparationsarbejder. 
 
Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.” 
 

4.4 SPILDEVANDSPLAN 2012-2016

Nærværende spildevandsplantillæg omhandler en ændret anvendelse af delområde 3, som 
er beskrevet i det tidligere ”Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2005-
2016”, der omhandlede afledningen af regn- og spildevand fra det planlagte feriecenter 
”Palm City” nord for Frederikshavn. Spildevandsplantillæg nr. 4 er efterfølgende indarbejdet i 
den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune. 

I forhold til den gældende Spildevandsplan 2012-2106 medfører nærværende spildevands-
plantillæg ændringer for flere kloakoplande. 

Af tabel 4.1 fremgår de kloakoplande, som enten udgår, eller hvor der sker ændringer i for-
bindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 
 

Opland  Oplandstype  Anvendelse  Handling  

FK22 Statusopland Maskinhus for golfklub Placering af opland ændres og 
omdøbes til FK48 

FK29 Planopland Planlagt ferie- og fritidsområde Opland udgår 

FK30 Planopland Planlagt ferie- og fritidsområde Opland udgår 

FK31 Planopland Område udenfor kloakområde, der plan-
lægges inddraget under kloakopland 

Opland udgår 

Tabel 4.1: Kloakoplande i den gældende Spildevandsplan 2012-2016, der enten udgår eller ændrer 
status i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 
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På figur 4.1, der er et udsnit af spildevandskortet for Frederikshavn i Spildevandsplan 2012-
2016, ses de udgående kloakoplande. 

 

Figur 4.1: Udsnit af Palm City området (kilde: Spildevandsplan 2012-2016).  
 

Af tabel 4.2 fremgår de kloakoplande, der planlægges indarbejdet i forbindelse med nærvær-
ende spildevandsplantillæg. 
 

Opland  Oplandstype  Anvendelse  

FK22 1) Planopland Åben eller tæt lav boligområde 

FK26 Planopland Åben lav boligområde 

FK29 1) Planopland Åben lav boligområde 

FK30 1) Planopland Åben eller tæt lav boligområde 

FK37 Planopland Institutionsområde 

FK42 Planopland Åben lav boligområde 

FK43 Planopland Tæt lav boligområde eller etagebyggeri 

FK44 Planopland Hytteby 

FK45 Planopland Parkeringsareal 

FK46 Planopland Åben eller tæt lav boligområde 

FK47 Planopland Åben lav boligområde 

FK48 Statusopland Maskinhus for golfklub 

1) Oplandsnr. er genbrugt fra Spildevandsplan 2012-2016, men det er helt andre  
oplande og placeringer end oplandene i Spildevandsplan 2012-2016. 

Tabel 4.2: Kloakoplande der planlægges indarbejdet i forbindelse med  
nærværende spildevandsplantillæg. 
 

De i lokalplanområdet ukloakerede grønne områder og golfbanen er beliggende udenfor  
kloakoplandene. 
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På figur 4.2 ses de nye planoplande, der indgår i nærværende spildevandsplantillæg. 
 

 

Figur 4.2: Udsnit af spildevandskort med de planlagte kloakoplande i nærværende spildevandsplan-
tillæg. 
 

Placeringerne af planlagte kloakoplande og udløb fremgår endvidere af vedlagte spilde-
vandskort (tegning T.01). 
 

4.5 VANDPLAN 2009-2015

Vandplanerne er en samlet plan med det formål at forbedre det danske vandmiljø i overens-
stemmelse med EU's vandrammedirektiv. Det overordnede miljømål i Vandplanerne er såle-
des at skabe en ”god tilstand” i vandområder med udgangen af 2015. 

Frederikshavn Kommune er omfattet af Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak. 

Når der gives tilladelse til nye udledninger til vandområder, er der beskrevet nogle retnings-
linjer i Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som skal være overholdt.  

Følgende afvandingssystemer og vandområder planlægges at modtage tag- og overflade-
vand fra det aktuelle lokalplanområde: 

Vildersbæk (offentlig kloak):  
En åben grøft, der skærer igennem lokalplanområdet fra vest mod øst. Den åbne del er  
tilsluttet en rørlagt grøft, der forløber langs med Flade Engvej – Apholmenvej – Skovlund. 
Den rørlagte del af Vildersbæk er tilsluttet regnvandsbassinet i Sindallund, hvorfra der er  
udløb til Kattegat via et udløb i Rønnerhavnen.  

Ifølge Spildevandsplan 2005-2016 for tidligere Frederikshavn Kommune har Vildersbæk  
status af offentlig kloaksystem, der både afleder dræn- og overfladevand fra oplandet.  
Vildersbæk er derfor ikke omfattet af retningslinjerne i Vandplanen. 

Lerbækken/Elling Å (vandløb):  
Lerbækken afgrænser lokalplanområdet mod nord og vest, der har udløb til Elling Å  
ca. 500 m opstrøms Elling Å´s udløb i Kattegat. I henhold til Vandplan 2009-2015 har  



 
 

   
Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 
 
 

 13  

Lerbækken B1-målsætning (gyde- og yngleopvækstvand for laksefisk) og Elling Å B2-
målsætning (ophold- og opvækstvand for laksefisk).  

Kattegat (marint område):  
Er beliggende 1,5-2,0 km øst for lokalplanområdet. Både Vildersbæk, Lerbækken og Elling Å 
har udløb til Kattegat. Kystvandet ud for lokalplanområdet er et internationalt naturbeskyttel-
sesområde (Ramsar-område, EU-habitatsområde). 

 

4.6 KLIMATILPASNINGSPLAN 2014

Ifølge Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan forventes vandstandsstigninger i  
Lerbækken fremadrettet at kunne give anledning til oversvømmelser af mark og skovarealer 
på den nedre del af Lerbækken, bl.a. ved Lerbæk Hovedgaard samt dele af golfbanen. 

Med klimasikringen af de nye grunde, der hæves over de fælles friarealer/golfbanen, minime-
res risikoen for oversvømmelser af grundene. 

I tilknytning til kommunens klimatilpasningsplan er der på Miljøministeriets hjemmeside mu-
lighed for at se forskellige modelfremskrevne klimascenarier.  

Af figur 4.3 ses beregnede havstigninger ved kysten ud for lokalplanområdet ved en statistisk 
50-års højvandshændelse. De lyseblå områder angiver oversvømmelser til kote +1,75 meter 
over havet. Som det ses, vil disse beregningsmæssigt forekomme øst for Skagensbanen. 

 

Figur 4.3: Kortudsnit med havstigninger ved en statistisk 50-års hændelse (kilde: Miljøministeriets  
MiljøGIS).  
 

Af figur 4.4 ses et lavningskort (bluespot-kort), der viser udbredelsen af alle afløbsløse lav-
ninger i landskabet, samt vanddybden for hvert vanddækket område. 
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Figur 4.4: Kortudsnit af lavningskort med alle afløbsløse lavninger og vanddybder (kilde: Miljøministe-
riets MiljøGIS).  
 
Ifølge figur 4.4 forekommer de dybeste lavninger i den syd østligste del af lokalplanområdet. 

På Miljøministeriets MiljøGIS er det endvidere muligt at modellere en vandløbsstigning indtil 
1,0 meter. Ifølge denne modellering vil der ikke forekomme terrænoversvømmelser i lokal-
planområdet som følge af vandløbsstigninger i Lerbækken.  
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5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR

 

I følgende afsnit beskrives den nuværende (status) og den planlagte (plan) afledningsstruktur 
for spildevand og regnvand i lokalplanområdet. 
 

5.1 STATUS (SPILDEVANDSPLAN 2012-2016) 

Kloakoplandene FK29, FK30 og FK31 fra det tidligere Palm City projekt udgår som følge af 
nærværende tillæg.  

Kloakopland FK22 (maskinhus til golfklub) er et eksisterende separatkloakeret område, som 
flyttes og omdøbes til FK48. 

Kloakplandene FK29, FK30 og FK31 er alle planlagt separatkloakerede områder. 

De nærmere data for kloakoplandene FK22, FK29, FK30 og FK31 fremgår af bilag 1. 

AFLEDNING AF SPILDEVAND 
Der er ingen spildevandsafledning fra kloakopland FK22 i dag. 

Spildevandet fra planoplandene FK29 og FK31 var planlagt afledt til det eksisterende spilde-
vandssystem i Flade Engvej og videre i Apholmenvej til den afskærende pumpestation ved 
Krogen. 

Spildevandet fra planopland FK30 var planlagt afledt til planopland FK29 via en planlagt  
spildevandspumpestation i opland FK30. 

AFLEDNING AF REGNVAND 
Regnvandet (tag- og overfladevand) fra opland FK22 afledes til Lerbækken via et privat  
udløb. 

Regnvandet fra opland FK30 var planlagt udledt til Lerbækken via et planlagt regnvands-
bassin (FK30RB01) og regnvandsudløb FK30RU01. 

Regnvandet fra oplandene FK29 og FK31 var planlagt udledt til Vildersbæk-systemet i Flade  
Engvej – Apholmenvej – Skovlund til det eksisterende regnvandsbassin i Sindallund 
(FK09RB01), og videre til regnvandsudløb FK10RU01 i Rønnerhavnen (Kattegat). 

 

5.2 PLAN (ÆNDRINGER SOM FØLGE AF LOKALPLAN) 

Som følge af den nye lokalplan etableres planoplandene FK22, FK26, FK29, FK30, FK37, 
FK42, FK43, FK44, FK45, FK46, FK47 og FK48.  

Oplandene FK22 og FK37 planlægges spildevandskloakeret. 

Oplandene FK26, FK29, FK30, FK42, FK43, FK44, FK46 og FK47 planlægges separatkloa-
keret. 

Opland FK45 (parkeringsareal) planlægges regnvandskloakeret. 

Opland FK48 (maskinhus til golfklub) er et eksisterende separatkloakeret opland. 

De nærmere data for kloakoplandene fremgår af bilag 1. 
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AFLEDNING AF SPILDEVAND 
Spildevandet fra planoplandene FK26, FK29 og FK30 (boligområder) afledes ved gravitation 
til den eksisterende spildevandspumpestation (962114P) ved Flade Engvej/Golfsvinget. 

Spildevandet fra planopland FK22 (boligområde) afledes via en privat spildevandspumpe-
station til opland FK29, hvorfra det afledes ved gravitation til pumpestationen på Flade Eng-
vej/Golfsvinget. 

Spildevandet fra planopland FK37 (institutionsområde) afledes til den eksisterende spilde-
vandsledning i Flade Engvej.  

Spildevandet fra planoplandene FK42 (boligområde), FK43 (etagebyggeri), FK44 (hytteby), 
FK46 og FK47 (boligområder) samt FK48 (maskinhus) afledes til en ny spildevandspumpe-
station, hvorfra det pumpes videre til opland FK29 og afledes ved gravitation til spildevands-
pumpestationen på Flade Engvej/Golfsvinget. 

Den eksisterende spildevandstrykledning fra kloakopland FK15 (golfklubbens klubhus)  
sløjfes på den delstrækning, der krydser gennem planoplandene FK26 og FK29, og kobles i 
stedet i spildevandssystemet i kloakopland FK29, der hvor trykledningen skærer opland 
FK29. 

Spildevandet fra alle kloakoplande afledes til Frederikshavn Renseanlæg. 

AFLEDNING AF REGNVAND 
Regnvandet fra planoplandene FK22 (boligområde) og FK37 (institutionsområde) nedsives 
på privat grund.  

Regnvandet fra planoplandene FK26, FK29 og FK30 (boligområder) afledes uforsinket og 
ved gravitation til Vildersbæk-systemet i Flade Engvej – Apholmenvej – Skovlund til det eksi-
sterende regnvandsbassin i Sindallund (FK09RB01), og videre til regnvandsudløb 
FK10RU01 i Rønnerhavnen (Kattegat). 

Regnvandet fra planoplandene FK42 (boligområde), FK43 (etagebyggeri), FK44 (hytteby) og 
FK45 (parkeringsareal) udledes til Lerbækken via et planlagt regnvandsbassin (FK45RB01) 
og udløb FK45RU01. 

Regnvandet fra planoplandene FK46 og FK47 (boligområder) udledes til Lerbækken via et 
planlagt regnvandsbassin (FK47RB01) og udløb FK47RU01. 

Regnvandet fra statusopland FK48 (maskinhus) udledes til Lerbækken via et eget privat ud-
løb. 

AFLEDNING FRA OMFANGSDRÆN 
Såfremt der etableres omfangsdræn omkring bygninger i lokalplanområdet, skal drænvand 
fra omfangsdrænet afledes til regnvandssystemet eller drængrøfter.  

Ved etablering af eventuelle omfangsdræn omkring bygningskonstruktioner, skal disse etab-
leres over det normale grundvandsspejl i området, således at omfangsdrænene ikke funge-
rer som fladedræn. Regnvandssystemet skal ikke og er derfor ikke dimensioneret for afled-
ning af drænvand fra fladedræninger. 

 

5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB 

STATUS (SPILDEVANDSPLAN 2012-2016) 
Som følge af de eksisterende kloakoplande FK22, FK29, FK30 og FK31 ændres eller udgår 
med spildevandsplantillægget, berøres regnvandsudløbene FK10RU01 (Kattegat), 
FK30RU01 (Lerbækken) samt et privat udløb til Lerbækken. 

De beregningsmæssige udledte vand- og stofmængder for udløbene FK10RU01, FK30RU01 
og Privat Lerbækken fremgår af bilag 2. 
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PLAN (ÆNDRINGER SOM FØLGE AF LOKALPLAN) 
Som følge af lokalplanforslaget for bolig- og golfområdet ændres de udledningsmæssige for-
hold for regnvandsudløb FK10RU01 (Kattegat).  

Desuden etableres to nye regnvandsudløb FK45RU01 og FK47RU01 (Lerbækken). 

Det private regnvandsudløb til Lerbækken for kloakopland FK48 (tidligere FK22) bibeholdes i 
forbindelse med nærværende tillæg. 

De ændrede vand- og stofmængder for udløbene FK10RU01, FK45RU01, FK47RU01 og 
Privat Lerbækken fremgår af bilag 2. 

Som følge af ændringerne i nærværende spildevandsplantillæg vil der forekomme følgende 
udledningsmæssige ændringer til hhv. Lerbækken (tabel 5.1) og Kattegat (tabel 5.2). 
 

Belastning af Lerbækken  
(fra FK45RU01, FK47RU01 
og Privat Lerbækken) 

Vandmængde  
(m3/år) 

Organisk stof  
(kg BOD 5/år) 

Total -N 
(kg N/år) 

Total -P 
(kg P/år) 

Belastning (iht. Spildevandsplan 
2012-16) 

÷9.576 ÷30 ÷7 ÷2,5 

Belastning (iht. Spildevands-
plantillæg) 

+16.076 +49 +12 +4,1 

Forskel +6.500 +19 +5 +1,6 

Stofreduktion i vådbassiner 1) - ÷6 ÷1 ÷1,1 

Forskel (inkl. stofreduktion)  - +13 +4 +0,5 

1) Ifølge rapporten ”Våde bassiner til rensning af separat regnvand”, Aalborg Universitet m.fl., 2012, kan der i 
våde regnvandsbassiner forventes rensegrader i størrelsesordenen 20-40 % for BOD5, 0-30 % for total-N og 
60-80 % for total-P. 

Tabel 5.1: Ændringer af de udledningsmæssige forhold til Lerbækken som følge af spildevandsplan-
tillæg.  
 
I forbindelse med etablering af nye regnvandsbetingede udløb til Lerbækken (FK45RU01 og 
FK47RU01) forventes der iht. Vandplanen (retningslinje 9) stillet krav om forsinkelse (bassin-
krav) af de regnbetingede udledninger til 1-2 l/s pr. ha, svarende til naturlig afstrømning. 

Af samme grund er der i tabel 5.1 og 5.2 taget højde for de stofreduktioner, der erfarings-
mæssigt kan opnås i våde regnvandsbassiner, jf. rapporten ”Våde bassiner til rensning af 
separat regnvand, Aalborg Universitet m.fl., 2012. 

Ifølge tabel 5.1 vil den årlige udledning til Lerbækken beregningsmæssigt øges med ca. 
6.500 m3 vand/år, ca. 13 kg BOD5/år, ca. 4 kg tot-N/år og ca. 0,5 kg tot-P/år som følge af 
spildevandsplantillægget.  

I forbindelse med udnyttelse af de planlagt separatkloakerede kloakoplande FI10, FJ24, 
FJ25, FJ26 og FJ28 kan det muligvis blive nødvendigt at benytte alternative muligheder for 
afledning af tagvand, eksempelvis nedsivning hvor det er muligt, for at reducere den samlede 
tilledning af BOD, N og P til Lerbækken. 
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Belastning af Kattegat  
(fra FK10RU01) 

Vandmængde  
(m3/år) 

Organisk stof  
(kg BOD 5/år) 

Total -N 
(kg N/år) 

Total -P 
(kg P/år) 

Belastning iht. Spildevandsplan 
2012-16 

÷125.766 ÷393 ÷95 ÷32,7 

Belastning iht. spildevands-
plantillæg 

+126.728 +396 +95 +33,0 

Forskel +962 +3 0 +0,3 

Stofreduktion i vådbassiner1) - ÷0,9 0 ÷0,2 

Forskel (inkl. stofredukt ion) - +2,1 0 +0,1 

1) Ifølge rapporten ”Våde bassiner til rensning af separat regnvand”, Aalborg Universitet m.fl., 2012, kan der i 
våde regnvandsbassiner forventes rensegrader i størrelsesordenen 20-40 % for BOD5, 0-30 % for total-N og 
60-80 % for total-P. 

Tabel 5.2: Ændringer af de udledningsmæssige forhold til Kattegat som følge af spildevandsplantillæg.  
 
Udledningen til Kattegat sker via det eksisterende regnvandsudløb FK10RU01 i Rønner-
havnen. I tilknytning til dette udløb er der to eksisterende regnvandsbassiner: Sindallund-
bassinet med et volumen på ca. 1.750 m3 og et regnvandsbassin ved Esbjerggade 8 (matr. 
19g) med et volumen på ca. 700 m3. Af denne grund er der ligeledes indkalkuleret en stofre-
duktion i forbindelse udledningen til Kattegat via udløb FK10RU01, jf. tabel 5.2. 

Ifølge tabel 5.2 vil den årlige direkte udledning til Kattegat beregningsmæssigt øges med  
ca. 960 m3 vand/år, ca. 2,1 kg BOD5/år, uændret mht. total kvælstof og ca. 0,1 kg tot-P/år 
som følge af spildevandsplantillægget. 

 

5.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG  

Frederikshavn Forsyning tilstræber at erhverve arealer til etablering af større spildevands-
tekniske anlæg, som pumpestationer og bassinanlæg. 

Den endelige placering af pumpestationer og bassiner fastlægges først ved detailprojekterin-
gen af kloakanlægget. Hvilke matrikler, der berøres af placeringen, kendes endeligt herefter. 

PLANLAGTE PUMPESTATIONER
I forbindelse med realiseringen af lokalplanforslaget planlægges der etableret én ny pumpe-
station i planopland FK47, der modtager spildevandet fra planoplandene FK42, FK43, FK44, 
FK46, FK47 og FK48, og pumper dette videre til planopland FK29, hvorfra spildevandet  
afledes ved gravitation til den eksisterende pumpestation (962114P) ved Flade Engvej/Golf-
svinget. 

Desuden skal der etableres en spildevandspumpestation, der pumper spildevandet fra plan-
opland FK22 til planopland FK29, hvorfra spildevandet afledes ved gravitation til den  
eksisterende pumpestation (962114P) ved Flade Engvej/Golfsvinget. 
 

Planlagte  
pumpestationer 

Ejerskab  Placering  
(opland) 

FK47SP01 (spildevand) Forsyningen FK47 

FK22SP01 (spildevand) Forsyningen FK22 

Tabel 5.3: Planlagte pumpestationer. 
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PLANLAGTE BASSINER
I forbindelse med de planlagte regnbetingede udledninger til Lerbækken (via udløbene 
FK45RU01 og FK47RU01) forventes der iht. Vandplanens retningslinje 9 stillet krav om  
neddrosling af de regnbetingede udledninger til 1-2 l/s pr. ha (total areal), svarende til natur-
lig afstrømning.  

Af den grund påregnes der etableret to nye regnvandsbassiner i tilknytning til udløbene 
FK45RU01 og FK47RU01 til Lerbækken. 

Af tabel 5.4 fremgår de anslåede volumener (forudsat nedenstående dimensionerings-
forudsætninger) samt placeringen af de planlagte regnvandsbassiner.   

Udløb  Planlagte b assin er 
(nr.) 

Opland sareal  
(ha) 

Red. areal  
(ha) 

Bassi n- 
volumen 

(m3) 

FK45RU01 FK45RB01  
(regnvand) 

11,0 2,2 1) 1.020 2) 

FK47RU01 FK47RB01  
(regnvand) 

4,0 1,0 1) 500 2) 

1) I det reducerede areal er inkluderet en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8. 

2) Bassinvolumener dimensioneret ved anvendelse af SVK´s regneark, version 3.2.1 og følgende beregnings-
forudsætninger: årsmiddelnedbør: 640 mm, Region Vest (=1), gentagelsesperiode: 5 år, frekvensfaktor: 0, 
sikkerhedsfaktor: 1,56, CDS-regn varighed: 240 min, tidsskridt: 1 min, asymmetrikoefficient: 0,5, hydrologisk 
reduktionsfaktor: 1,0 og recipientkrav: 1 l/s/ha. 

Tabel 5.4: Planlagte regnvandsbassiner. 

 
I tilknytning til Vildersbæk-systemet er der i dag to eksisterende regnvandsbassiner. Det ene 
er Sindallund-bassinet, der er placeret i skovområdet umiddelbart opstrøms udløb 
FK10RU01 i Rønnerhavnen, og det andet et regnvandsbassin ved Esbjerggade 8 (matr. 
19g).  

Foruden det aktuelle lokalplanområde er der endvidere et stort planopland FK28 med en 
planlagt regnvandsafledning til Vildersbæk-systemet. Dette planopland er en del af det tidli-
gere Palm City projekt. Ved en fremtidig realisering af planopland FK28 vil der ligeledes bli-
ver stillet krav om forsinkelse af regnvandet inden udledning til Vildersbæk-systemet. I de 
følgende omtalte hydrauliske beregninger for Vildersbæk er neddroslingen fra planopland 
FK28 fastlagt til max. 48 l/s.  

ØVRIGE PLANLAGTE TILTAG
Fremfor at planlægge for etablering af regnvandsbassiner i det aktuelle lokalplanområde  
(bolig- og golfområde) til forsinkelse af regnvand (tag- og overfladevand) inden afledning til 
Vildersbæk-systemet, er der foretaget en undersøgelse af mulighederne for hydraulisk at op-
timere det eksisterende Vildersbæk-system under samtidig hensyntagen til overholdelse af 
de gældende udledningstilladelser for udløbene FK10RU01 (Rønnerhavnen) og FK07RU01 
(nord for Skansen). 

Resultaterne af de udførte hydrauliske beregninger fremgår af vedlagte notat, jf. bilag 3. 

De udførte hydrauliske beregninger i notatet angiver, at der dels forekommer en hydraulisk 
”flaskehals” i det eksisterende Vildersbæk-system, og dels er det eksisterende Sindallund-
bassin sjældent i drift pga. en stor rørdimension (ø900 mm bt) i afløbet.  

Fremfor at etablere nye bassinvolumener i tilknytning til det aktuelle lokalplanområde, anbe-
fales derfor følgende 3 kombinerede løsningsforslag for Vildersbæk-systemet: 
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1. Neddrosling af afløbet fra Sindallund-bassinet. Det nuværende bassinafløb (ø900 bt) 
neddrosles til en ø500 mm. Samtidig etableres et overløb til den nedstrøms ø900 mm 
udløbsledning i tilfælde af regnhændelser, der overskrider kapaciteten af ø500 mm 
afløbet. Ved ændringen af bassinet etableres samtidig et større sandfang i udløbet fra 
Sindallund-bassinet. 

2. Udvidelse af rørdimensionen på delstrækning i Vildersbæk-systemet. Rørdimen-
sionen forøges på en ca. 300 m lang ledningsstrækning (657593R-657586R) i Skov-
lund. Rørdimensionen forøges fra nuværende ø900 mm til fremtidig ø1200 mm. 

3. Frakobling af drænvandet til Vildersbæk-systemet. Drænvandet der tilføres fra den 
åbne del af Vildersbæk samt de øvrige dræntilslutninger på Flade Engvej skal fra-
kobles Vildersbæk-systemet og i stedet afdrænes til Lerbækken. 

Ad 1) Ifølge de udførte hydrauliske beregninger sikrer dette tiltag, at den gældende udled-
ningstilladelse for udløbet i Rønnerhavnen (max. 530 l/s ved n=1) kan overholdes ved en  
tilslutning af de aktuelle planoplande. Etableringen af et større sandfang i bassinudløbet skal 
samtidig medvirke til, at sandaflejringen i havnebassinet i Rønnerhavnen reduceres. 

Ad 2) Med en udvidelse af rørdimensionen i Skovlund (ø900 mm til ø1200 mm) angiver de 
udførte beregninger, at Forsyningens funktionskrav, svarende til max. opstuvning til rørtop 
ved en 1-års CDS-regn og max. opstuvning til terræn ved en 5-års CDS-regn, kan overhol-
des ved en tilslutning af alle aktuelle planoplande. 

Ad 3) Beregningsresultaterne indikerer ligeledes, at udledningstilladelserne ikke kan over-
holdes, sandsynligvis hverken i statussituationen eller når ét eller flere af planoplandene  
bliver tilsluttet Vildersbæk-systemet, såfremt der samtidig tilføres en drænvandmængde fra 
lokalplanområdet i størrelsesordenen 100 l/s.  

Derfor er det en afgørende forudsætning for nærværende spildevandsplantillæg, at den eksi-
sterende afledning af drænvand fra lokalplanområdet frakobles Vildersbæk-systemet allere-
de i forbindelse med byggemodningen af de første planoplande med afledning til Vildersbæk-
systemet. I henhold til lokalplanen planlægges drænvandet fra lokalplanområet i stedet afledt 
til Lerbækken. 

Såfremt der ikke kan opnås tilladelse til en afkobling af drænvandet fra Vildersbæk-systemet, 
ændres forudsætningerne for nærværende spildevandsplantillæg på afgørende vis, da det 
medfører, at udledningstilladelsen for udløbet i Rønnerhavnen ikke kan overholdes. Det 
samme gælder muligvis Forsyningens funktionskrav for Vildersbæk-systemet. Derfor vil det 
være nødvendigt at annullere nærværende spildevandsplantillæg og redefinere et løsnings-
forslag for afledningen af regnvand (tag- og overfladevand) fra lokalplanområdet til Vilders-
bæk-systemet.  

De udførte hydrauliske beregninger viser desuden, at ovenstående 3 løsningsforslag nød-
vendigvis skal udføres i prioriteret rækkefølge. 

Af hensyn til overholdelsen af den gældende udledningstilladelse for FK10RU01 (Rønner-
havnen) skal punkt 1 og 3 udføres allerede i forbindelse med byggemodningen af de første 
planoplande i lokalplanområdet med afledning til Vildersbæk-systemet. 

Opdimensioneringen af ledningsstrækningen i Skovlund kan ifølge de udførte beregninger 
afvente en fuldstændig tilslutning af planoplandene fra lokalplanområdet, forudsat at dræn-
vandet fra lokalplanområdet kan frakobles Vildersbæk-systemet og i stedet afdrænes til Ler-
bækken. 
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5.5 EKSISTERENDE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG  

Frederikshavn Spildevand A/S har allerede spildevandstekniske anlæg beliggende i lokal-
planområdet. 

Spildevandet fra golfklubbens klubhus (kloakopland FK15) afledes via en pumpestation og 
en afskærende trykledning, der er tilsluttet det offentlige kloaksystem i rundkørslen ved Flade 
Engvej/Skagensvej/Apholmenvej. Pumpestation og trykledning ejes af Frederikshavn  
Spildevand A/S. Trykledningen krydser lokalplanområdet og skal omlægges i forbindelse 
med planoplandene FK26 og FK29 etableres. Alle udgifter til omlægning og sløjfning af tryk-
ledningen afholdes af byggemodneren. 

Pumpestationen og ledningstracéet for trykledningen fra golfklubben fremgår af tegning T.01. 

Den åbne del af Vildersbæk fra svinget på Flade Engvej og ca. 600-700 m opstrøms til sin 
påbegyndelse er ifølge en tidligere aftale overdraget til Kloakforsyningen og har derfor status 
af et spildevandsteknisk anlæg, selvom der udelukkende er tilsluttet drænvand til den åbne 
del af Vildersbæk.  

Som en afgørende forudsætning for nærværende spildevandsplantillæg skal alt drænvand 
fra den åbne del af Vildersbæk og den øvrige del af lokalplanområdet frakobles den ned-
strøms rørlagte del af Vildersbæk-systemet. Dette er for at sikre tilstrækkelig kapacitet i den 
rørlagte del af Vildersbæk-systemet til at aflede regnvandet (tag- og overfladevand) fra lokal-
planområdet. 

Såfremt der ikke kan opnås tilladelse til frakobling af drænvandet fra den rørlagte del af Vil-
dersbæk, skal det eksisterende forløb af den åbne del af Vildersbæk bevares i lokalplanom-
rådet. I tilfælde heraf skal eventuelle omlægninger eller rørlægninger af den åbne del af Vil-
dersbæk i lokalplanområdet forudgående aftales med Frederikshavn Spildevand A/S, og alle 
udgifter forbundet hermed afholdes af byggemodneren. 
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6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER 
 

Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) påregnes som udgangspunkt etableret i vejarealer.  

I nærværende byggemodningsprojekt kan der dog blive behov for at etablere offentligt kloak-
anlæg på private arealer. I disse tilfælde vil der blive tinglyst servitut på det offentlige kloak-
anlæg på privat areal. 

Ved etablering af større kloaktekniske anlæg som pumpestationer, bassiner, bygværker mv. 
tilstræber Frederikshavn Forsyning A/S at erhverve sig arealerne, hvor anlæggene placeres. 

Frederikshavn Forsyning vil indledningsvis tilstræbe, at disse rådighedsindskrænkninger eller 
erhvervelser af private arealer sker ved indgåelse af frivillige aftaler mellem ejer og Frede-
rikshavn Forsyning A/S.  

Såfremt der ikke kan opnås enighed, giver nærværende tillæg Frederikshavn Forsyning A/S 
de nødvendige rettigheder til at kunne erhverve sig arealerne via ekspropriation.  

Frederikshavn Byråd kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, i nødvendigt omfang ekspro-
priere, når det fremgår af kommunens spildevandsplan eller tillæg hertil, at den pågældende 
ejendom forventes at skulle afgive areal til spildevandsformål, jf. Spildevandsbekendtgørel-
sens § 5, stk. 8. 

Bestemmelserne om ekspropriationens gennemførelse fremgår af Lov om offentlige veje 
m.v. (Lov nr. 1520 af 27/12 2014), kapitel 5. 

Foranstaltninger, der gennemføres ved ekspropriation, må ikke iværksættes før klagefristens 
udløb, med mindre det er tiltrådt af de berørte ejere og brugere, jf. Lov om offentlige veje 
m.v., § 49, stk. 4. 

Ved ekspropriation kan der erhverves ejendomsret til arealer mv., pålægges servitutter samt 
ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servi-
tutter m.v. 

Ved tinglysning af en deklaration for et offentligt kloakanlæg på privat ejendom fastlægges 
følgende forhold for den berørte ejendom: 

• Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte. 

• Adgangsforhold. 

• Ulemper, retablering, erstatning. 
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7 ØKONOMI OG TIDSPLAN 
 

Den offentlige kloakering af lokalplanområdet vil blive udført i overensstemmelse med ud-
bygningstakten for lokalplanområdet. Ifølge byggemodneren planlægges første etape af 
byggemodningen udført i 2015, hvilket påregnes at svare til udbygningen af planopland 
FK26. 

I forbindelse med tilslutning af ejendommene til offentlig kloak opkræves tilslutningsbidrag i 
henhold til den på tilslutningstidspunktet gældende betalingsvedtægt for Frederikshavn 
Kommune. 

Efter aftale med Frederikshavn Spildevand udfører den private byggemodner alt kloakanlæg 
inden for lokalplanområdet i henhold til de krav, normer og retningslinjer, som Frederikshavn 
Spildevand stiller til udførelsen af det offentlige kloakanlæg. Inden igangsættelse udarbejdes 
der således en overdragelses- og økonomiaftale mellem byggemodneren og Frederikshavn 
Spildevand , der fastlægger anlægspris samt øvrige vilkår og betingelser, der skal være op-
fyldt, før Frederikshavn Spildevand kan overtage kloakanlægget.  

Da detailprojektet for den første etape (planopland FK26) endnu ikke foreligger, kendes de 
forventede anlægsudgifter for Frederikshavn Spildevand endnu ikke. 
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BILAG 1: Oplandsskemaer  

 
 

Kloakoplande (Spildevandsplan 2012-2016) 

I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der enten udgår eller ændrer status i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.  

Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune. 

 

Frederikshavn (plan): 

Delopland Areal Befæst. 
grad 

Kloaksys Spildevandsbelastning Total Udløb Bemærkning 

Bolig Erhverv Indsivning 

(ha) (PE) (m3/år) (PE) (m3/år) (%) (m3/år) (PE) (m3/år) 

FK22 0,1 0,80 Separat 0 0 0 0 - 0 0 0 Privat 
Lerbækken 

 

FK29 11,5 0,20 Separat 115 231 0 0 5 12 115 243 FK10RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde 

FK30 5,9 0,40 Separat 59 1176 0 0 5 59 59 1235 FK30RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde 

FK31 2,7 0,40 Separat 27 55 0 0 5 3 27 58 FK10RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde 

Sum 20,2   201 1462    74 201 1536   

 
Tabel 1: Kloakoplande fra den gældende spildevandsplan, der enten udgår eller ændrer status i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 

 

 

 

  



Kloakoplande (nærværende spildevandsplantillæg) 

I tabel 2 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der indarbejdes i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.  

 

Frederikshavn (plan): 

Delopland Areal Befæst. 
grad 

Kloaksys Spildevandsbelastning Total Udløb Bemærkning 

Bolig Erhverv Indsivning 

(ha) (PE) (m3/år) (PE) (m3/år) (%) (m3/år) (PE) (m3/år) 

FK22 0,3 - Spv 3 125 0 0 5 6 3 131 - Planlagt boligområde 

FK26 3,8 0,25 Separat 68 3400 0 0 5 170 68 3570 FK10RU01 Planlagt boligområde 

FK29 9,7 0,25 Separat 178 8900 0 0 5 445 178 9345 FK10RU01 Planlagt boligområde 

FK30 0,8 0,35 Separat 16 800 0 0 5 40 16 840 FK10RU01 Planlagt boligområde 

FK37 1,7 - Spv 0 0 182 4550 5 227 182 4777 - Planlagt institutionsområde 

FK42 5,5 0,30 Separat 88 4400 0 0 5 220 88 4620 FK45RU01 Planlagt boligområde 

FK43 1,4 0,35 Separat 120 6000 0 0 5 300 120 6300 FK45RU01 Planlagt boligområde 

FK44 1,9 0,20 Separat 37 740 0 0 5 37 37 777 FK45RU01 Planlagt hytteby 

FK45 2,1 0,10 Regnv 0 0 0 0 5 0 0 0 FK45RU01 Planlagt parkeringsareal 

FK46 1,5 0,35 Separat 24 1200 0 0 5 60 24 1260 FK47RU01 Planlagt boligområde 

FK47 2,5 0,30 Separat 43 2150 0 0 5 108 43 2258 FK47RU01 Planlagt boligområde 

FK48 0,1 0,75 Separat 1 4 0 0 0 0 1 4 Privat 
Lerbækken 

Maskinhal, golfklub 

Sum 31,3   578 27719 182 4550  1613 760 33882   

 
Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg. 
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BILAG 2: Udløbsskemaer  

 
 

Udløb (Spildevandsplan 2012-2016) 

I tabel 1 fremgår udløbsdata for de regnbetingede udløb, hvor der sker ændringer som følge af nærværende spildevandsplantillæg.  

Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune. 

 

Lerbækken (plan): 

Udløbsdata Oplandsdata Afløbsdata 

Udløb Type Rensning Bassin Status Deloplande Areal Red. areal Vandmængde BOD Total-N Total-P 

   (m3)   (ha) (ha) (m3/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) 

FK30RU01 SR B 460 P FK30 5,9 1,9 9.217 28 6 2,3 

Privat 
Lerbækken 

SR - - S+P FK22 0,1 0,1 359 2 1 0,2 

Sum      6,0 2,0 9.576 30 7 2,5 

 

Kattegat (plan): 

Udløbsdata Oplandsdata Afløbsdata 

Udløb Type Rensning Bassin Status Deloplande Areal Red. areal Vandmængde BOD Total-N Total-P 

   (m3)   (ha) (ha) (m3/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) 

FK10RU01 SR B 2.450 S+P FK09, FK10, FK12, 
FK16, FK17, FK18, 
FK19, FK25, FK28, 
FK29, FK31, FK32, 

FK23, FK41 

92,2 25,7 125.766 393 95 32,7 

Sum      92,2 25,7 125.766 393 95 32,7 

 
Tabel 1: Nuværende udløb hvor der sker ændringer med nærværende spildevandsplantillæg /Spildevandsplan 2012-2016/. 

 

  



Udløb (nærværende spildevandsplantillæg) 

I tabel 2 fremgår udløbsdata for de nye regnbetingede udløb, som følge af nærværende spildevandsplantillæg.  

 

Lerbækken (plan): 

Udløbsdata Oplandsdata Afløbsdata 

Udløb Type Rensning Bassin Status Deloplande Areal Red. areal
1) 

Vandmængde BOD Total-N Total-P 

   (m3)   (ha) (ha) (m3/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) 

FK45RU01 SR B 1.020 P FK42, FK43, FK44, 
FK45 

11,0 2,2 10.807 32 8 2,7 

FK47RU01 SR B 500 P FK46, FK47 4,0 1,0 4.946 15 3 1,2 

Privat 
Lerbækken 

SR - - S+P FK48 0,1 0,1 323 2 1 0,2 

Sum      15,1 3,3 16.076 49 12 4,1 

1)
 Inkl. hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8.

 

 

Kattegat (plan): 

Udløbsdata Oplandsdata Afløbsdata 

Udløb Type Rensning Bassin Status Deloplande Areal Red. areal
1) 

Vandmængde BOD Total-N Total-P 

   (m3)   (ha) (ha) (m3/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) 

FK10RU01 SR B 2.450 S+P FK09, FK10, FK12, 
FK16, FK17, FK18, 
FK19, FK23, FK25, 
FK26, FK28, FK29, 
FK30, FK32, FK41 

92,2 25,9 126.728 396 95 33,0 

Sum      92,2 25,9 126.728 396 95 33,0 

1)
 Inkl. hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8.

 

Tabel 2: Nuværende og fremtidige udløb som følge af nærværende spildevandsplantillæg. 

 



Bilag: 7.4. PMU Bilag 3_Hydraulisk notat Vildersbæk.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 22. april 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 57099/15



H
y
d
ra

u
li
sk

 n
o
ta

t 
V
il
d
e
rs

b
æ

k
_
re

v
 L

A
K
N

 2
0
-0

3
-2

0
1
5
 

 

John F. Kennedys Plads 1K, 2. sal • DK-9000 Aalborg • Tlf.:  +45 98 11 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 
 

HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 

  

  

Udarbejdet af: Aske Kristensen 

Kvalitetssikring: 

Modtager: 

Kim Skals/LAKN 

Frederikshavn Forsyning 

(LAKN) 

Side: 1 af 10 
 

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse 
med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn  

Frederikshavn Forsyning (LAKN) har anmodet EnviDan om at vurdere kapaciteten af Vildersbæk i 

forbindelse med afledning af overfladevand fra bolig- og golfområde nord for Frederikshavn, jf.  

lokalplanforslag FRE.F.10.37.03. 

1. Undersøgelse 
Der er i 2008 udarbejdet en kloakdispositionsplan for Palm City, hvor overfladevand fra det dengang 

planlagte feriecenter blev planlagt afledt til hhv. Lerbækken mod nord og grøftesystemet Vilders-

bæk (status af kloakgrøft) mod syd.  

Der er efterfølgende udarbejdet ny lokalplan (FRE.F.10.37.03), således at benyttelsen af området 

ønskes ændret i forhold til 2008.  

Nedenstående figur 1 viser det nye lokalplanområde. 

 

Figur 1. Illustrationsplan fra forslag til lokalplan FRE.F.10.37.03.  
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Der er gennemført nye hydrauliske beregninger for at undersøge kapaciteten af kloakgrøften Vil-

dersbæk med de nye lokalplanoplande, hvilket er dokumenteret i det følgende. 

2. Beregningsforudsætninger  
I det følgende redegøres for de data og modelforudsætninger, der ligger til grund for de udførte be-

regninger. 

2.1 Opbygning af hydraulisk model  
Udgangspunktet for modelopsætningen er en af Frederikshavn Forsyning leveret DANDAS-database, 

der indeholder knude- og ledningsoplysninger. Ledningsinformation i form af brønde og ledninger fra 

DANDAS-databasen importeres direkte ind i en Mike Urban database. 

2.2 Hydrologisk reduktionsfaktor og sikkerhedsfaktor  
Der er anvendt en global hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8, jf. forsyningens projekthåndbog. Lige-

ledes anvendes en sikkerhedsfaktor på 1,57 indeholdende modelusikkerhed, klimatilpasning og for-

tætning. 

2.3 Betragtede regnhændelse 
I samråd med Forsyningen er det besluttet at tage udgangspunkt i to CDS-regn med en gentagelses-

periode på hhv. 1 og 5 år i forbindelse med modelleringen af afstrømningen i Vildersbæk systemet. 

Ifølge Frederikshavn Forsynings funktionskrav (jf. Projektbog for kloakfornyelse, april 2010) skal føl-

gende være opfyldt i forbindelse med dimensioneringen af nye regnvandssystemer eller ved øget 

tilledning til eksisterende regnvandssystemer: 

 Max. opstuvning til rørtop (fuldtløbende rør) ved en statistisk 1-års CDS-regn. 

 Max. opstuvning til terræn ved en statistisk 5-års CDS-regn. 

 

De anvendte CDS-regn kan ses på nedenstående figur 2.  

 

Figur 2. Graf med kunstige CDS regn. 
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3. Oplandsbeskrivelse 
Spildevandsplanens oplande er benyttet for det planlagte lokalplanområde Golfparken.  

Af figur 3 fremgår de nye og eksisterende planoplande med afstrømning til Vildersbæksystemet. 

 

Figur 3. Oplandsbeskrivelse for de nye og eksisterende planområder med afstrømning af tag- og overflade-
vand til Vildersbæk-systemet.  

De nye lokalplanoplande med planlagt afledning af regnvand (tag- og overfladevand) til Vildersbæk-

systemet er FK26, FK29(1), FK29(2) og FK30. 

Oplandene FK22 og FK37 er planlagt spildevandskloakerede, og har derfor ikke afledning af regn-

vand til Vildersbæk. 

Oplandene FK25, FK32 og FK41 er allerede udbyggede oplande med afledning af regnvand til Vil-

dersbæk. 

FK28 er et planopland fra den tidligere Palm City lokalplan, som fortsat er aktuelt. 
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4. Bassiner på Vildersbæk-systemet 
Umiddelbart opstrøms for Vildersbæk-systemets udløb i Rønnerhavnen (udløb FK10RU01) er der i 

skovområdet ved Sindallund et eksisterende regnvandsbassin, der har til formål at udjævne regn-

vandsafledningen til Rønnerhavnen i tilfælde af større regnhændelser.  

Regnvandsbassinet fremgår af nedenstående figur 4.   

 

Figur 4. Placering af regnvandsbassinet i Sindallund. Bassinet er angivet med en stiplet, gul streg. 

Sindallund-bassinet fungerer som et online bassin. Ifølge den tidligere spildevandsplan for Frede-

rikshavn Kommune har bassinet et volumen på 4.900 m3. Ved en nærmere kontrol af detailtegningen 

for bassinet samt luftfotos kan magasineringsvolumenet ikke bestemmes til mere end ca. 1.750 m3. 

Tilløbet til bassinet er en ø1200 mm betonledning, mens afløbet er en ø900 mm betonledning. Den 

store rørdimension i afløbet bevirker, at bassinet sjældent er i funktion. 

Længere opstrøms i regnvandssystemet er der ved Esbjerggade 8 (matr. 19g) yderligere et regn-

vandsbassinet med et magasineringsvolumen på ca. 700 m3. 
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5. Modelberegninger og resultater 
For at belyse stuvningsniveauerne i Vildersbæk-systemet ved tilslutningen af lokalplanområdet, er 

der modelleret fem scenarier. Nedenstående beskriver kort de fem scenarier: 

1. Statusberegning inkl. tilslutning af drænvand fra Vildersbæk (+100 l/s). 

2. Statusberegning inkl. tilslutning af planopland FK26 og drænvand fra Vildersbæk (+100 l/s). 

3. Planberegning inkl. tilslutning af lokalplanområder og tilslutning af drænvand fra Vilders-

bæk (+100 l/s). 

4. Planberegning inkl. lokalplanområder, men uden tilslutning af drænvand fra Vildersbæk. 

5. Planberegning inkl. lokalplanområder, uden drænvand fra Vildersbæk, men inkl. opdimensi-

onering af ledningsstrækning 657593R-657586R i Skovlund (ca. 300 m ledning opdimensione-

res fra ø900 mm til ø1200 mm). 

6. Som planberegning nr. 5, dog med neddrosling af afløbet fra Sindallund-bassinet. Afløbet fra 

bassinet neddrosles med en ø500 mm muffe indbygget i et bygværk med overløbskant. 

I afsnittene 7.1-7.6 er ovenstående 6 modelberegninger udført ved hhv. en 1-års CDS-regn og en 5-

års CDS-regn, og vist i form af stuvningsprofiler. 
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6. Udledningstilladelse for de berørte udløb  
Der er to udløbsmuligheder for Vildersbæk-systemet. Det ene er hovedudløbet FK10RU01 til Røn-

nerhavnen. Derudover er der et fordelerbygværk i Sindallund-stien, der ved stor belastning giver 

mulighed for overløb til udløb FK07RU01 (nord for Skansen). 

De gældende udledningstilladelser for udløbene FK10RU01 (Rønnerhavnen) og FK07RU01 (nord for 

Skansen) er baseret på en regnhændelse med en statistisk gentagelsesperiode på 1 år (n=1), og sva-

rer til en intensitet på 110 l/s/ha:  

 Gældende udledningstilladelse for FK10RU01: 530 l/s (ved n=1).  

 Gældende udledningstilladelse for FK07RU01: 660 l/s (ved n=1). 

De beregnede udledninger til Rønnerhavnen (FK10RU01) og udløbet nord for Skansen (FK07RU01) for 

de fem beregningsscenarier er angivet i nedenstående tabel. 

 

 Scenarie 

FK10RU01 

(n=1)  

[l/s] 

FK07RU01  

(n=1)  

[l/s] 

1 
Statusberegning inkl. tilslutning af drænvand fra Vilders-

bæk (+100 l/s) 
765 640 

2 
Statusberegning inkl. tilslutning af planopland FK26 samt 

drænvand fra Vildersbæk (+100 l/s). 
785 640 

3 
Planberegning inkl. lokalplanområdet og tilslutning af 

drænvand fra Vildersbæk (+100 l/s) 
855 640 

4 
Planberegning inkl. lokalplanområdet, men uden drænvand 

fra Vildersbæk 
810 640 

5 
Planberegning inkl. lokalplanområde, uden drænvand, og 

opdimensionering (ø900 bt til ø1200 bt) af ledningsstræk-

ning 657593R-657586R i Skovlund 

860 640 

6 
Planberegning med ændret afløb fra bassin i Sindallund. 

Variant af planberegning 5. med opdimensionering af led-

ningsstrækning i Skovlund. 
530 640 

 

I tabellen er de aktuelle max. vandmængder angivet i l/s. Værdier markeret med rødt, er hvor ud-

ledningstilladelserne ikke overholdes. Værdier markeret med grønt, er hvor udledningstilladelserne 

er overholdt.  
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7. Resultater af modelberegninger 
I følgende afsnit præsenteres resultaterne af modelberegningerne.  

Resultaterne angives som længdeprofil af Vildersbæk fra udløbet i Rønnerhavnen til topstrækningen 

i lokalplanområdet. 

Iht. Forsyningens funktionskrav (jf. Projektbog for kloakfornyelse, april 2010) er der for hvert af 

scenarierne foretaget to modelberegninger: 

1. 1-års CDS regn hvor funktionskravet er max. opstuvning til rørtop, svarende til fuldtløbende 

rør. Stuvningsniveauet er vist med en blå linje. 

2. 5-års CDS-regn hvor funktionskravet er max. opstuvning til terræn. Stuvningsniveauet er vist 

med en rød linje. 

I den nedenstående beregningsprofiler er rørtop angivet med en sort linje og terræn med en grøn 

linje. 

7.1 Statusberegning inkl. tilslutning af drænvand fra Vildersbæk (+100 l/s) 
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7.2 Statusberegning inkl. tilslutning af planopland FK26 og drænvand fra  
Vildersbæk (+100 l/s) 

 

7.3 Planberegning inkl. tilslutning af lokalplanområder og tilslutning af dræn-
vand fra Vildersbæk (+100 l/s) 
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7.4 Planberegning inkl. lokalplanområder, men uden tilslutning af drænvand 
fra Vildersbæk 

 

7.5 Planberegning inkl. lokalplanområder, uden drænvand fra Vildersbæk, 
men opdimensionering af ledningsstrækning 657593R-657586R i Skovlund 

 

 

300 m ø1200 mm 
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7.6 Som planberegning 7.5, men med neddroslet afløb (ø500 mm) i Sindal-
lundbassin.  
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BILAG 4: Berørte matrikler  

 
 

Af følgende tabel fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med etablering af spildevandstekniske anlæg i 
lokalplanområdet. 
 

Ejerlav Matrikel nr. 

Flade, Frederikshavn Jorder 3k, 5q, 5r, 5s, 7a, 7mg, 8e, 8m, 16da, del af vejlitra 7000dø (Flade Engvej), del af 7000v (Bækvej), 
samt alle parceller, der efter den 1. september 2014 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 

 
Lerbæk Hgd, Elling 1fl, samt alle parceller, der efter den 1. september 2014 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 

 

 

Nævnte matrikler fremgår endvidere af kortbilag 1 i lokalplan FRE.F.10.37.03. 
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 Miljøscreening af planforslag - side 1 

Bilag 
 
Skema til miljøscreening  
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenser-
ne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. 
 
Screening for forslag til: 
Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsp lan 2012-2016 – Golfparken II 
 
Der er screenet ud fra en version af planforslaget fra dato 
 
Udførere af miljøscreeningen: 
MILJØ: BISL 
NATUR: CACR 
PLAN: LALY 
VEJ: MOME 
 
 
 

0. Indledende Screening Ja / Nej  Bemærkninger  

− Planen er omfattet af lovens bilag 3 
og/eller bilag 4 jf. lovens § 3, stk. 1 

(PLAN) 

Nej 

Forslaget til spildevandstillæg nr. 2 erstatter nuværende 
spildevandstillæg nr. 4 og indebærer omdisponering af af-
ledningsprincipper for spildevand og regnvand indenfor 
samme planområde. Det vurderes at de anlæg/projekter 
(herunder tekniske anlæg) som tillægget muliggør ikke om-
fattes af lovens bilag 3- og/ eller 4.  Det vurderes, at hoved-
parten af disse tekniske anlæg vil blive placeret i vejarealer. 

− Planen kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsent-
ligt jf. lovens § 3, stk. 2 

(NATUR)  

Nej 

Området for spildevandstillæget ligger ca. 400 meter syd for 
nærmeste Natura 2000 område. Udløbet fra spildevands-
området fører ud i Natura 2000 område nr. 4 uden for Røn-
nerhavnen. 

 

Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under § 1, stk. 2. 
Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal planen miljøvurderes. 



 Miljøscreening af planforslag - side 2 

 
Påvirkning 
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1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5) 

− Kvalitet eller omfang af levesteder 
for vildtlevende planter eller dyr 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Udbredelsen af sjældne eller ud-
ryddelsestruede planter eller dyr, 
herunder bilag IV-arter og rødliste-
de arter 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Økologiske forbindelser eller øko-
systemer såsom arters formering 
eller naturlige bevægelses- eller 
trækmønstre. 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Naturområder (fx moser, heder, 
overdrev, strandenge, rørsumpe, 
vandløb, søer, ferske enge og ky-
ster). 

0 NATUR Ingen påvirkning 

−  
− Bygge- og beskyttelseslinjer  

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Dyrkningsmetoder eller arealan-
vendelse i landbruget eller skov-
bruget 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Fiskeri, fangster eller de anvendte 
metoder i fiskeriet i hav eller fersk-
vand 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Friluftsliv eller færdsel i naturen, 
som kan påvirke plante- eller dyre-
livet eller vegetationen 

0 NATUR Ingen påvirkning 

 

2. Befolkning og menneskers sundhed 

− Sundhedsrisiko (inkl. mental sund-
hed) herunder støj, lugt, vibratio-
ner, reflekser, skygge 

0 MILJØ Ingen væsentlige ændringer i forhold til nuvæ-
rende planlægning 

− Trafik 0 VEJ Ingen påvirkning. 

− Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Ingen påvirkning. 

− Rekreative oplevelser og mulighe-
der, herunder visuelle oplevelser 

0 VEJ Ingen påvirkning. 

− Andet – øget adgang for offentlig-
heden 

0 VEJ 
NATUR 

Ingen påvirkning. 

− Byernes funktion og bymiljø herunder 
bynatur  

0 PLAN Ingen ændring ift. nuværende planlægning.  

− Risiko for brand, eksplosioner, uheld 
eller for ulykker og emissioner  

0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning 

− Risiko for ulykker ved transport af 
stoffer og materiale 

0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning 
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3. Jordbund 

− Jordens overflade, anvendelighed 
eller dyrkningsværdi 

0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning. 

− Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning. 

− Risiko for jordforurening 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning. 

− Flytning af forventet potentielt foru-
renet jord 

0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning. 

− Grundvandsændringer i forhold til 
jordbundsforhold 

0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning 

 

4. Vand 

4.1 Overfladevand    

− Udledning af forurenet overflade-
vand til havet, søer og vandløb 

0 MILJØ Mængden af regn- og overfladevand der afle-
des til Rønnerhavnen er uændret i forhold til 
nuværende planlægning. Udledning er regule-
ret af gældende udledningstilladelse. 
Mængden af regn- og overfladevand der afle-
des til Lerbækken bliver øget med ca. 70 % i 
forhold til nugældende plan. I forbindelse med 
ny udledningstilladelse og fremtidige udled-
ningstilladelser til Lerbækken, søges den sam-
lede udledning af BOD, N og P reduceret.  
Rensning af overfladevandet kan ske via bund-
fældningsbassiner inden udledning i Lerbæk-
ken, og der kan benyttes alternative mulighe-
der for afledning af tag- og overfladevand i 
andre planlagte separatkloakerede områder. 

− Mængden af overfladevand og rent 
vand eller ændring af vandstand 

0 MILJØ Se ovenfor 

− Vandkvalitet eller økosystemer i 
salt- eller ferskvand (herunder ba-
devand) 

0 MILJØ Vandkvaliteten vurderes ikke at blive påvirket i 
negativ retning. 

4.2 Grundvand  

− Nedsivning 0 MILJØ I nugældende spildevandsplan er der separat-
kloakering i alle områder, hvorved der ikke er 
planlagt nedsivning af tag- og overfladevand. I 
nærværende forslag til tillæg til spildevands-
planen er der planlagt nedsivning af tag- og 
overfladevand fra to kloakoplande som til-
sammen udgør et areal på ca. 2 ha. Hele plan-
forslaget dækker et areal på ca. 70 ha. 

− Ændring i grundvandsmængde 
eller grundvandskvalitet 

0 MILJØ Der forventes ingen væsentlige ændringer i 
grundvandsstanden på grund af den planlagte 
øgede nedsivning. 

4.3 Spildevand  

− Ændring i spildevand 0 MILJØ Der skal afledes mere spildevand fra området 
end der var mulighed for jf. den nuværende 
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planlægning. Det vurderes, at der er kapacitet i 
kloaksystemet og på Frederikshavn Rensean-
læg til at transportere og behandle den øgede 
spildevandsmængde. 

 
5. Luft 

− Udledning til luften 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning 

− Luft- og støvgener 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning 

− Ændring i Luftkvalitet, herunder 
udledning, luft- og støvgener 

0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning 

− Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Ingen ændringer i forhold til nuværende plan-
lægning 

 

6. Klimatiske faktorer 

− Udledning af drivhusgasser eller 
andre stoffer, der påvirker klima, 
temperatur? 

0 MILJØ Der er ingen særlige udledninger af drivhus-
gasser forbundet med planen. 
I forbindelse med lokalplanlægning af området, 
er der indarbejdet tilpasning til forventede kli-
maændringer i planen. Det forventes ikke at 
nærværende tillæg til spildevandsplanen vil 
forværre konsekvenser af klimaforandring. 
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7. Materielle goder 

− Materielle goder (af almennyttig 
karakter) 

0 PLAN Ingen ændring i forhold til nuværende plan-
lægning. 

 

8. Landskab 

− Arealanvendelse indenfor områder 
til landbrug, byer, sommerhuse, 
tekniske anlæg samt skov eller 
kystnaturområder (klit, heder, mo-
ser m.v.) 

0  
PLAN 

Ingen ændring i forhold til nuværende plan-
lægning (bolig- og fritidsområde). 

− Geologiske processer som kyst-
dannelse, - nedbrydning, sandflugt, 
jordflugt, vanderosion (fx geologi-
ske beskyttelsesområder eller rim-
mer og dobber) 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Særligt værdifulde landskaber eller 
enkeltelementer (fx geologiske 
strukturer i ådale, højdedrag, kyst-
strukturer, solitærtræer, egekrat, el-
ler andet) 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Varige bindinger på arealanvendel-
sen som reducerer fremtidige di-
spositionsmuligheder i det åbne 
land 

0  PLAN Ingen ændring i forhold til nuværende plan-
lægning 

− Omfanget eller fremtoning af forhi-
storiske eller historiske steder, 
bygning, anlæg eller andre værdi-
er, herunder kirkebeskyttelsesom-
råder 

0 NATUR Ingen påvirkning 

− Fredede  områder 0 NATUR Ingen påvirkning 

− Rumlig oplevelse 0 PLAN Forslaget til spildevandstillæg indebærer ho-
vedsageligt underjordiske anlæg og ift. nuvæ-
rende spildevandstillæg desuden yderligere 
regnvandsbassiner, som samlet set vurderes 
ikke at påvirke den rumlige oplevelse i forhold 
til nuværende planlægning 

 

9. Kulturarv 

− Kulturhistoriske helheder, samt 
værdifulde spor eller enkeltelemen-
ter 

0 PLAN Ingen fredede registreringer.  
Der er dog i planområdets østlige del registre-
ret et ikke fredet enkeltfund (depotfund fra 
Jernalder). 
 

− Fortidsminder 0 NATUR Ingen påvirkning 

− Sten- og jorddiger 0 NATUR Ingen påvirkning 

− Kirkeomgivelser 0 NATUR Ingen påvirkning 

− Fredede eller bevaringsværdige 0 PLAN Ingen registreringer 
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bygninger eller bygningsmiljøer 

− Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registreringer (se dog det angivne ikke 
fredet depotfund jf. ovenfor) 

− Historiske bygninger og mindes-
mærker 

0 PLAN Ingen registreringer 

− Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Ingen registreringer 

 
 

Opsamling / Konklusion  

Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af 
de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive væsent-
ligt påvirket, og der skal derfor ikke gennemføres en miljø-
vurdering. 
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 – et godt sted at bo
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Der i mod spiller kommunen en central rolle i beslutninger om, 

hvorvidt der skal bygges nye boliger, og hvor de i givet fald kan 

ligge. Kommunen kan desuden påvirke udformningen og kva-

liteten af eksisterende boligområder ved at træffe beslutninger 

om, hvor der skal ske nye tiltag i de offentlige arealer omkring 

boligerne, samt ved at sætte rammer for ombygningsmuligheder 

for eksisterende boliger. Der ud over har kommunen mulighed 

for at understøtte initiativer, der på andre måder kan fremme 

kvaliteterne i et boligområde.

I den forbindelse er det også vigtigt, at Frederikshavn Kommune 

fortsat har fokus på at undgå ghettodannelser. Der er i dag ikke 

de store ghettoproblemer i kommunen, men for at modvirke 

evt. ghettodannelser og store ensartede boligområder, sigtes 

der mod en balance i det fremtidige boligbyggeri med en va-

riation af boligtyper, størrelser og ejerformer, og dermed gode 

muligheder for en blandet beboersammensætning.

Udbuddet og kvaliteten af boliger i Frederikshavn kommune har 

betydning for den fremtidige udvikling af kommunen.  Et at-

traktivt boligmarked er med til at gøre det interessant at bo-

sætte sig, og boligmarkedet har betydning for omverdenens syn 

på og opfattelse af kommunen. Der skal derfor være en vedhol-

dende opmærksomhed på området. Særligt skal der fokuseres 

på, hvordan de eksisterende boliger kan matche de ønsker og 

behov, som forventes at blive efterspurgt i fremtiden, og beho-

vet for nye typer af boliger skal vurderes.    

En stor del af forandringerne og tilpasningen på boligmarkedet 

styres af tendenser i befolkningens valg af bolig og boligområde 

samt markedskræfter og lovgivning vedrørende lånemuligheder 

m.v. Vilkår, som kommunen ikke kan påvirke, og som i øvrigt vil 

være under stadig forandring.   



FORANDRINGER DER SKABER NYE BEHOV

Behovet for at fokusere på boligmarkedet er særligt aktuelt net-

op nu.

En væsentlig årsag er, at virksomhederne i kommunen er præ-

get af vækst, og mange virksomheder forudser, at der er store 

potentialer for udvikling, som kan udnyttes i de kommende år. 

Det er i særlig grad virksomhederne inden for de 4 vækstspor 

– Energi, Det maritime, Fødevarer og Oplevelser – der forudser 

sådanne vækstmuligheder.

En forudsætning for at udnytte vækstpotentialerne er, at virk-

somhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft kan 

imødekommes. En del af arbejdskraften findes allerede blandt 

de borgere, der bor i kommunen i dag. Imidlertid vil en stor del 

af denne arbejdskraft nå pensionsalderen i løbet af få år, og 

virksomhederne forventer derfor, at der vil blive behov for at til-

trække ny arbejdskraft fra andre dele af landet og fra udlandet.

Tilsvarende udvikling ses i andre dele af Nordjylland, og de be-

hov for yderligere arbejdskraft skal Frederikshavn Kommune un-

derstøtte og udnytte, bl.a. ved at gøre det attraktivt og fordel-

agtigt at blive boende eller bosætte sig i kommunen. For ud over 

at dække behovet for arbejdskraft i kommunen er der brug for 

”arbejdskraften” i form af borgere, som kan bidrage med men-

neskelige og økonomiske ressourcer til at opretholde og skabe 

robuste og attraktive lokalsamfund.

RAMMER FOR ØGET BOSÆTNINGEN

På trods af udsigten til mange attraktive jobs i virksomhederne 

er der udfordringer i at få den nye arbejdskraft til at bosætte 

sig i kommunen i så stort et omfang som ønskeligt. Det skyldes 

især stærke, aktuelle tendenser i bosætningsmønstre som f.eks. 

strømninger mod de største byer i landet. Samtidig gør en ac-

ceptabel øget pendlingsradius hos mange yngre det attraktivt at 

bosætte sig i f.eks. Aalborg.  
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Der er for tiden en tendens til, at beslutninger om valg af bosted 

træffes før en beslutning om et eventuelt nyt arbejde. I mange 

tilfælde vælges bosted på baggrund af en tilknytning til stedet, 

men udbuddet af arbejdspladser og boliger spiller også en væ-

sentlig rolle for valget. 

Det må derfor forventes, at en del af de borgere, som er poten-

tielle tilflyttere til Frederikshavn Kommune, har en tilknytning 

til kommunen eller egnen i forvejen, f.eks. i form af relationer 

til familie og venner.  

En del af den kommende arbejdskraft og fremtidige tilflyttere 

er formentlig allerede i gang med en uddannelse på en af ud-

dannelsesinstitutionerne i kommunen, som f.eks. Martec. In-

terviews af de studerende peger på, at det er opfattelsen blandt 

de unge, at der er gode og interessante arbejdspladser i kom-

munen. Erhvervsliv og arbejdsmarked opleves som sundt og 

med potentialer for vækst, hvilket øger interessen for at blive 

i kommunen. Der ud over er det opfattelsen hos mange af de 

studerende, at udbuddet af fritidsmuligheder og bylivet gene-

relt svarer til deres forventninger og opfattes som tilstrækkeligt. 

På baggrund af de generelle tendenser og lokale muligheder 

skal Frederikshavn Kommune kontinuerligt have fokus på at 

understøtte og udnytte mulighederne for at imødekomme virk-

somhedernes behov for arbejdskraft og at gøre det attraktivt og 

fordelagtigt at bosætte sig i kommunen. 

 

Derfor skal udviklingen af boligmarkedet i særlig grad tage ud-

gangspunkt i: 

• en tilpasning i forhold til den demografiske udvikling  

• et udbud af boliger, der gør det attraktivt og fordelagtigt for 

den fremtidige arbejdskraft at bosætte sig i kommunen 

• et øget fokus på boliger i de centrale dele af byerne

• at undgå ghettodannelse 

• en udvikling af det almene boligudbud baseret på et part-

nerskab imellem boligforeninger og kommune
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Eksisterende boliger og boligområder
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FORNYELSE AF EKSISTERENDE BOLIGER OG BOLIGOMRÅDER   

De eksisterende boligområder udgør den fremtidige ”grund-

stamme” i boligudbuddet i Frederikshavn Kommune. Derfor er 

det vigtigt at have fokus på, at områderne og den eksisterende 

boligmasse modsvarer de fremtidige behov, så kommunen også 

i fremtiden kan tilbyde et bredt udbud af tidssvarende boliger 

af høj kvalitet. 

Den foretrukne boligform for dem, der bor i kommunen i dag, 

og for potentielle tilflyttere, er i altovervejende grad en ejerbolig 

med have. Unge familier, der bosætter sig i kommunen, lægger 

vægt på at bo et sted, hvor familielivet kan udfoldes, og hvor 

stedet danner rammen om det trygge, nære hverdagsliv med 

eget hus og egen have og masser af plads og luft. De ønsker 

stemmer godt overens med mulighederne i de mange parcel-

husområder, der er i kommunen. 

På trods af den overensstemmelse er mange boligområder præ-

get af en række udfordringer, fordi der samlet set er for mange 

boliger i forhold til den eksisterende - og formentlig også frem-

tidige - efterspørgsel. Den uoverensstemmelse viser sig i form 

af en stigning i antallet af boliger, der er til salg, mens antallet 

af solgte boliger er faldet, længere liggetid for boliger til salg og 

faldende salgspriser.

Den manglende efterspørgsel efter boligerne skyldes et sam-

menfald af omstændigheder. Dels er der i kommunen en stærk 

stigende andel af ældre borgere mens de yngre årgange er væ-

sentligt mindre, og dels er der en tendens til, at især de unge 

flytter mod de største byer i landet. Udviklingstræk, der trækker 

i samme retning, og som bidrager til en uønsket stagnation på 

boligmarkedet. 

Boligområders funktionelle og æstetiske kva-
liteter skal styrkes ved at skabe rammer for 
fornyelse og ombygning af boligerne og ved 
at foretage en prioriteret indsats for at om-
danne og forny de boligområder, der vurderes 
at have de største fremtidige potentialer. 
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I boligområder med en høj andel af 65+ skal 
omdannelse af boligområder medvirke til at 
fastholde robuste og selvhjulpne borgere og 
gøre det attraktivt at blive boende i området 
langt op i alderen.

I samarbejde med relevante aktører som in-
vestorer, grundejere og lokale håndværksvirk-
somheder skal der udvikles nye koncepter for 
fornyelse og værdiforøgelse af ældre, utids-
svarende boliger og boligområder. 



Men den faldende efterspørgsel skyldes også, at nogle bolig-

kvarterer bærer præg af at være monotone og nedslidte, eller at 

det ikke er alle boliger, der har den rette beliggenhed, størrelse 

og kvalitet i forhold til, hvad især de yngre generationer efter-

spørger. Muligheden for at ud- eller ombygge boligen kan i nog-

le tilfælde være vanskelig på grund af grundstørrelsen, eller det 

kan være for kostbart i forhold til at bygge nyt. I en situation, 

hvor der er faldende efterspørgsel og et stort udbud af boliger til 

salg, kan det være svært at fastholde en kvalitet og attraktivitet 

i alle boligområder, som gør det muligt at sælge en bolig. 

Det er desuden erfaringen blandt lokale ejendomsmæglere, at 

det tidligere var nemmere at sælge en billig og nedslidt bolig 

til unge familier, der ønskede selv at istandsætte boligen. I dag 

prioriterer flere børnefamilier med et travlt familieliv og mange 

fritidsaktiviteter at investere i et nyere hus eller at bygge et nyt.

Det er imidlertid vigtigt, at de eksisterende boligområder fortsat 

vil udgøre en væsentlig del af det fremtidige boligudbud, og det 

skal derfor være muligt for ejerne at nytolke, forny og ombygge 

boligerne efter nutidige standarder og behov. I den forbindelse 

skal der også være opmærksomhed på at imødekomme ønsker 

og behov til boligerne fra den udenlandske arbejdskraft, som 

forventes at komme til kommunen. 

Desuden skal der fra kommunens side være fokus på understøtte 

mulighederne for at forbedre områderne ud fra en vurdering af, 

hvilke områder, der i fremtiden forventes at rumme de største 

potentialer bl.a. ud fra områdernes beliggenhed og grundlæg-

gende kvaliteter. En sådan prioritering vil være nødvendig, men 

vil også medvirke til at sikre en interesse hos ejerne for at fore-

tage investeringer og forbedringer i områderne, ligesom kom-

mende ejeres muligheder for at få finansieret et boligkøb kan 

blive styrket. 

BOLIGOMRÅDER TIL SENIORER

Alderssammensætningen i kommunen betyder, at der er en 

særlig udfordring i de boligområder, hvor en udpræget stor an-

del af borgerne har en alder, hvor de traditionelt set står overfor 

overvejelser om at udskifte den eksisterende bolig. De boliger 

kan være svære at sælge blandt andet på grund af den demo-

grafiske situation og den faldende efterspørgsel.   
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Da der samtidig er et ønske hos mange om at blive boende i de 

vante omgivelser, er der et stigende behov for at indrette boliger 

og boligområder på en måde, der gør det muligt for borgerne 

at opretholde et godt og aktivt liv, være selvhjulpne og blive 

længst muligt i den eksisterende bolig. Ikke mindst set i lyset af, 

at det er vanskeligt at få opfyldt et ønske, som mange har, om at 

flytte til en ny og helt centralt beliggende bolig, idet omfanget 

af sådanne boliger er begrænset.   

Ud over et behov for en individuel ombygning af boligerne kan 

de omkringliggende områdernes udformning og anvendelse ny-

tænkes. Der kan være ønsker om at forenkle og nyindrette haver 

og fælles friarealer, så de i højere grad imødekommer behovene 

hos ældre. Eller der kan være ønsker om at kunne indrette nye, 

moderne fælles funktioner f.eks. til motionsformål. På samme 

måde som der igennem flere år har været tradition for i de min-

dre byer, kan der blandt boligejere ske fælles opkøb og indret-

ning af tiloversblevne boliger eller bygninger med henblik på 

indretning til nye formål. 

NYE KONCEPTER OG SAMARBEJDER 
I INDSATSEN FOR FORNYELSE

Mulighederne for at foretage nye investeringer i den eksiste-

rende boligmasse ligger hos boligejerne selv. Men et presset bo-

ligmarked skaber hos mange boligejere usikkerhed om, hvorvidt 

det er økonomisk rentabelt at foretage yderligere investeringer 

og renovere boligerne, så de matcher egne fremtidige behov el-

ler er mulige at sælge. 

Samtidig er det en stor og vanskelig økonomisk opgave for kom-

munen at foretage yderligere investeringer i de offentlige om-

råder omkring boligerne og dermed bidrage til at løfte fornyel-

ses- og renoveringsindsatsen i det omfang, der kan være behov 

for det. 

Der ud over kan banker og realkreditinstitutioners tilbagehol-

denhed med at yde lån til bl.a. nye boligejere bremse mulig-

hederne for at opnå den ønskede rotation på boligmarkedet. 

Der er derfor opstået et behov for at nytænke mulighederne for 

at finansiere og foretage investeringer i boligområderne. Der er 

behov for at etablere og indgå i nye og utraditionelle samarbej-

der på tværs af investorer, grundejere og lokale håndværksvirk-

somheder om mulighederne for at løfte boligområder og skabe 

fornyelse og værdiforøgelse af områderne. Kommunen kan i den 

sammenhæng have en initierende rolle.

Samtidig er det vigtigt, at kommunen signalerer, hvor der for-

ventes at ske en udbygning eller omdannelse - ikke mindst af 

hensyn til potentielle investorer. Hermed kan kommunen un-

derstøtte nye muligheder for samarbejde og finansiering af ind-

satser, der kan forny og kvalitetssikre boligerne og de omkring-

liggende områders udformning og anvendelse. 
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Nye boligområder
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Virksomhederne i Frederikshavn Kommune efterspørger hoved-

sagelig og i stigende grad faglært arbejdskraft men også medar-

bejdere med en længerevarende uddannelse. 

Udbuddet af nye boliger skal modsvare mangfoldigheden i den 

fremtidige arbejdskraft og imødekomme individuelle ønsker, 

behov og muligheder, så det bliver oplagt at købe en attraktiv 

bolig i kommunen frem for at pendle til arbejdspladsen. 

Der skal derfor udbydes attraktivt beliggende grunde, der mat-

cher unge familier i mellemindtægtsgruppen som f.eks. faglærte 

og sygeplejersker. Samtidig skal der være et udbud af eksklusivt 

beliggende grunde, der kan have en særlig attraktivitet. 

Der skal lægges vægt på, at boligerne opføres som klimavenlige 

boliger med lavt energiforbrug. Potentialerne i et område skal 

udnyttes, så boliger, der ligger i eller tæt på naturkvaliteter kan 

få glæde af omgivelserne. Der skal gives plads til, at der kan 

ske arkitektoniske fornyelser, der også kan bidrage til en særlig 

identitet og ekstraordinær kvalitet i boligområdet. 

Nye boligområder skal så vidt muligt udformes, så de kan rumme 

nye og moderne måder at dyrke fællesskaber på. Det kan være 

fællesskaber, der sigter mod at integrere forskellige generatio-

ner, forskellige nationaliteter, dyrke fælles interesser eller som 

blot gør det oplagt at bidrage til at håndtere praktiske opgaver 

i hverdagen. Ved realisering af nye boligprojekter skal der sigtes 

mod at skabe boligområder med blandede bolig- og ejerformer. 

Der er aktuelt en udpræget tendens til, at såvel yngre som ældre 

efterspørger muligheden for at bosætte sig centralt i byerne og 

dermed tæt på byens kvaliteter, muligheder og liv. Det er altid 

vanskeligt at vurdere, om tendensen vil fastholdes i fremtiden. 

Men effekten af at flere ønsker at bo i bymidten falder fint i tråd 

med behovet for at styrke et levende byliv både inden for og 

uden for butikkernes åbningstid. I disse år falder antallet af de 

kundeorienterede funktioner, som traditionelt har været knyt-

tet til bymidten, som f.eks. butikker. Det betyder, at behovet 

for andre typer af aktivitet forøges for at opretholde en mang-

foldighed i bylivet. Eksisterede boliger i bymidten skal derfor 

fastholdes i videst muligt omfang, og nye boliger skal opføres 

via fortætning eller omdannelse. 

Udbuddet af nye boliger skal matche behovet 
hos den fremtidige arbejdskraft og medvirke 
til, at arbejdskraften finder det fordelagtigt og 
attraktivt at bosætte sig i kommunen. 

Udbuddet af boliger i de centrale dele af 
byerne skal øges. Det skal være muligt både 
for børnefamilier og ældre at bo tæt på byens 
kvaliteter, muligheder og liv.

13

Nye boligområder skal så vidt muligt udfor-
mes, så de på nye og tidssvarende måder 
styrker fællesskab og nærhed mellem menne-
sker og opfordrer til bevægelse.

Kommunen vil have en aktiv og opsøgende 
rolle i forhold til at tiltrække investeringer til 
fremtidige boligbyggerier.



Almene boliger
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Frederikshavn kommune skal kunne tilbyde 
moderne, bynære og tidssvarende lejeboli-
ger. Det er de boliger, som efterspørges, og 
som kan være med til at tiltrække og fast-
holde kompetent arbejdskraft. Med et blik på 
behovet for fremtidig arbejdskraft og på den 
demografiske udvikling, som bl.a. viser, at 
der bliver flere ældre, er der behov for en til-
pasning af den almene boligmasse.

Frederikshavn kommune skal kunne tilbyde 
billige lejeboliger, der sikrer, at alle uanset 
indkomst, har mulighed for at leje en bolig. 

Som udgangspunkt er antallet af almene boliger i Frederikshavn 

kommune tilstrækkeligt. Udfordringen består hovedsagelig i at 

fastholde indsatsen med at tilpasse kapaciteten til det forven-

tede fremtidige behov for lejeboliger.

Der er især for mange små og utidssvarende boliger, som er 

svære at leje ud. En særlig problematik er ældreboliger, der står 

tomme, og hvor kommunen har anvisningsretten og dermed en 

udgift til husleje i de tilfælde, hvor boligen står tom. 

Lignende udlejningsproblemer gør sig gældende for mange af 

kollegie- og ungdomsboligerne, der bærer præg af, at kapacite-

ten af forskellige årsager overstiger den aktuelle og forventede 

efterspørgsel. 
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Der skal indgås et partnerskab imellem kom-
munen og de lokale boligforeninger for at 
iværksætte en mere kraftfuld indsats for at 
tilpasse og gøre det almene boligmarked at-
traktivt og fleksibelt i forhold til den eksiste-
rende og fremtidige efterspørgsel efter tids-
svarende lejeboliger.

Med et partnerskab skal der være fokus på, 
hvor og hvordan det giver størst effekt at re-
novere og nedlægge og/eller sammenlægge 
boliger, og hvor der er behov for at opføre nyt.

Der er en klar tendens til, at dem, der ønsker at leje en bolig, 

ønsker en ny eller nyrenoveret bolig, som har en størrelse og 

kvalitet, der modsvarer de behov, som både yngre familier eller 

ældre har i dag. Nyopførte almene lejeboliger er ofte forholdsvis 

dyre at leje, og de henvender sig derfor hovedsagelig til mere 

velstillede borgere. Det medvirker til at skabe en skævvridning 

i beboersammensætningen både i de nye og ældre almene bo-

ligområder.

Ligesom på det private boligmarked er det særligt svært at få 

lejet de almene boliger ud i de mindre bysamfund. 



De almene boliger skal traditionelt set bidrage til at sikre et va-

rieret udbud af boliger af god kvalitet til en husleje, der er til 

at betale for befolkningsgrupper med forskellig økonomisk for-

måen. Betydningen af denne rolle har varieret over tid og i pe-

rioder med højkonjunktur og lav arbejdsløshed har denne rolle 

været mindre fremtrædende. 

Der har igennem en årrække været en stigende interesse blandt 

seniorer for at leje en almen bolig af høj kvalitet og med en god 

beliggenhed. Det har skabt et nyt marked for boligforeningerne 

blandt borgere, der er i stand til at betale en dyrere husleje. 

Samtidig har det betydet, at det er blevet økonomisk muligt og 

oplagt for boligforeningerne at opføre boliger på attraktivt be-

liggende områder, der tidligere traditionelt set var forbeholdt 

private investorer. 

Boligforeningerne har derfor i stigende grad opnået en rolle 

med at indgå på lige fod med private investorer i forbindelse 

med realisering af nye byudviklingsområder. 

Et partnerskab imellem kommunen og boligforeningerne skal 

øge samarbejdet om udviklingen på boligmarkedet, herunder 

mulighederne for at tilpasse det almene boligmarked til den 

fremtidige efterspørgsel. Dialogen skal understøtte boligfor-

eningernes rolle i boligudbygningen og bidrage til at relevante 

kommunale politikker og tiltag kan realiseres.

I den forbindelse skal boligforeningernes fremtidige rolle defi-

neres. 
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De mindre bysamfund
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Mange af de udfordringer, som er knyttet til de eksisterende bo-

ligområder i de større byer, findes også i boligområderne i de 

mindre byer. Det drejer sig om behovet for fornyelse af områder-

ne, og de særlige behov, som en høj andel af seniorer kan med-

føre.  De valgte prioriteringer og indsatser for at imødekomme 

udfordringerne vil derfor også være aktuelle for de mindre byer. 

Der ud over er der helt særlige udfordringer i kommunens min-

dre byer. Der er generelt flere, der flytter fra de mindre lokal-

samfund, end der flytter til. De yngre familier vælger af for-

skellige årsager at bo i de større byer, primært for at være tæt 

på servicetilbud som skoler og daginstitutioner men også for 

at få glæde af gode indkøbsmuligheder og et større udvalg af 

arbejdspladser. Behovet for at tilpasse boligmassen til det frem-

tidige behov er derfor ofte mere udbredt.

I de tilfælde hvor familier vælger at flytte til et mindre bysam-

fund kan det være vanskeligt at finde en egnet bolig. Flere af 

boligerne er i en stand, som ikke opfattes som attraktiv for unge 

familier, da boligerne måske er for små eller i for dårlig energi-

mæssig stand. Den største udfordring er formentlig, at det ikke 

er muligt at låne penge til en bolig fra banker eller realkredit-

institutter. 

Det giver sig udslag i, at der bliver flere og flere boliger, som 

er vanskelige at sælge. Samtidig ejes en forholdsvis stor andel 

af boligerne af personer på 60+. Det betyder, at der også i de 

mindre bysamfund er en meget lille rotation på boligmarkedet. 

Den situation har i flere tilfælde betydet, at antallet af tomme 

og dårligt vedligeholdte boliger stiger langt mere, end hvad 

midlerne fra den statslige nedrivningspulje kan række til. Des-

uden bliver nogle boliger opkøbt af private udlejere, som ikke 

har nogen tilknytning til stedet, og som derfor heller ikke har 

samme interesse i at vedligeholde boligen.

Som i de større byer er der behov for at prioritere indsatserne og 

for at tænke i nye og tættere samarbejdsformer imellem lokal-

samfund, kommune og de professionelle aktører på boligmar-

kedet. Der kan f.eks. være behov for, at de enkelte lokalsam-

fund indgår i drøftelser med ejendomsmæglere om, hvordan 

boligmarkedet i byen kan udvikles, og hvordan lokale værdier 

til nye boligkøbere kan formidles og skabe interesse for byerne 

og boligerne.

Boligbehovet i de mindre byer skal hoved-
sagelig imødekommes i de eksisterende bo-
ligområder. I samarbejde med grundejere og 
borgere skal byernes attraktivitet styrkes ved 
at skabe rammer for fornyelse og ombygning 
af boligerne og ved at understøtte priorite-
rede indsatser, der kan skabe ny værdi for 
byerne. 
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Ejerforhold Boligtype Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

Privatperson inkl. I/S Parcel/Stuehuse 1.166.952 38 161.910 51 11.826 65 18.773 52 20.929 60 36.923 31

Ræk. kæde- dbb.huse 160.368 5 11.695 4 462 3 1.302 4 1.282 4 4.258 4

Etageboliger 295.493 10 25.075 8 828 5 2.174 6 2.338 7 14.168 12

Kollegier 597 0 49 0 0 0 24 0 2 0 0 0

Almene boligselskaber Parcel/Stuehuse 9.883 0 1.085 0 36 0 224 1 78 0 488 0

Ræk. kæde- dbb.huse 146.318 5 16.316 5 958 5 3.007 8 1.703 5 6.613 6

Etageboliger 392.178 13 31.957 10 1.122 6 4.205 12 2.724 8 19.318 16

Kollegier 9.966 0 230 0 0 0 119 0 0 0 14 0

A/S, ApS, øvrige sel-

skaber

Parcel/Stuehuse 19.266 1 2.702 1 193 1 333 1 306 1 502 0

Ræk. kæde- dbb.huse 21.838 1 2.232 1 129 1 254 1 226 1 712 1

Etageboliger 160.551 5 18.002 6 560 3 1.214 3 1.268 4 11.388 10

Kollegier 3.947 0 339 0 0 0 12 0 6 0 270 0

Private andelsbolig-

forening

Parcel/Stuehuse 8.919 0 1.328 0 48 0 421 1 219 1 301 0

Ræk. kæde- dbb.huse 47.862 2 6.590 2 470 3 523 1 628 2 2.628 2

Etageboliger 151.425 5 2.418 1 24 0 26 0 146 0 1.821 2

Kollegier 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offentlig myndighed Parcel/Stuehuse 3.099 0 336 0 12 0 26 0 33 0 58 0

Ræk. kæde- dbb.huse 20.028 1 2.846 1 193 1 60 0 311 1 268 0

Etageboliger 33.366 1 2.896 1 166 1 164 0 512 1 871 1

Kollegier 1.623 0 228 0 0 0 0 0 0 0 186 0

Andet el uoplyst Parcel/Stuehuse 4.647 0 589 0 44 0 55 0 54 0 106 0

Ræk. kæde- dbb.huse 8.009 0 780 0 172 1 49 0 35 0 128 0

Etageboliger 44.798 1 2.308 1 178 1 49 0 302 1 1.169 1

Kollegier 21.713 1 1.863 1 0 0 307 1 53 0 1.418 1

Ejerlejligheder 307.255 10 23.848 8 767 4 2.492 7 1.524 4 15.549 13

I alt 3.040.397 100 317.622 100 18.188 100 35.813 100 34.679 100 119.157 100

Generelt for alle tabeller: I de tilfælde hvor andelen udgør under 0,5% fremgår det som 0%, hvorfor den samlede sum også i disse tilfælde vil være under 100%.

Tabel 1: Antal boliger efter ejerforhold pr. 1.1.2014

Det ses af tabellen, at ejerboliger inkl. ejerlejligheder udgør knap 

60% af samtlige boliger i Frederikshavn kommune, og er dermed 

den helt dominerende ejerform. Det er procentvis lidt færre end i 

Brønderslev og Hjørring kommuner, men ligger meget tæt på den 

procentvise fordeling i Region Nordjylland.

Set i forhold til både landsgennemsnittet, Nordjylland og omegns-

kommunerne har Frederikshavn procentvis en større andel af alme-

ne boliger. Frederikshavn har næsten dobbelt så mange almene bo-

liger end Hjørring kommune og 2/3 mere end Brønderslev kommune. 

Kilde: Danmarks Statistik

Bilag – statistik



Anvendelse Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

Parcel/Stuehuse Beboede 1.155.592 42 156.899 53 11.565 66 18.004 54 20.119 61 37.280 36

Ubeboede 57.174 2 11.051 4 594 3 1.828 5 1.500 5 1.098 1

Række-, kæde og dobbelthuse Beboede 384.072 14 37.362 13 2.151 12 4.564 14 3.836 12 14.147 14

Ubeboede 20.351 1 3.097 1 233 1 631 2 349 1 460 0

Etageboliger Beboede 1.002.953 37 73.528 25 2.422 14 6.502 20 6.018 18 45.382 44

Ubeboede 74.858 3 9.128 3 456 3 1.330 4 1.272 4 3.353 3

Kollegier Beboede 31.642 1 1.795 1 0 0 267 1 15 0 1.352 1

Ubeboede 6.500 0 914 0 0 0 195 1 46 0 536 1

I alt 2.733.142 100 293.774 100 17.421 100 33.321 100 33.155 100 103.608 100

Af tabellen fremgår det, at ca. halvdelen af Frederikshavn Kom-

munens godt 33.000 boliger er parcelhuse/stuehuse, mens etage-

boliger udgør 1/5. Set i forhold til Brønderslev og Hjørring Kommune 

har Frederikshavn Kommune procentvis færre parcelhus og flere 

etageboliger.

Frederikshavn Kommune ligger tæt op ad den nordjyske boligforde-

ling på de forskellige boligtyper. 

Tabel 2: Antal boliger efter anvendelse og område pr. 1.1.2014

Kilde: Danmarks Statistik

Sammenlignet med en storby som Aalborg er den procentvise for-

deling mellem parcelhuse og etageboliger i Aalborg Kommune lige 

omvendt Frederikshavn Kommune. 

Med hensyn til række-, kæde- og dobbelthuse er det procentvis 

meget lig både landsgennemsnittet, Region Nordjylland og om-

egnskommunerne.

Tabel 3: Beboede boliger efter husstandsstørrelse pr. 1.1.2014

Kilde: Danmarks Statistik

Husstandsstørrelse Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

1 person 1.001.528 38 105.859 39 5.726 35 11.723 39 11.378 37 42.320 42

2 personer 871.450 33 95.718 35 5.718 35 10.884 37 10.802 35 33.842 34

3 personer 305.859 12 30.019 11 1.854 11 3.103 10 3.366 11 10.705 11

4 personer 293.892 11 28.985 11 1.930 12 2.781 9 3.268 11 9.877 10

5 personer 103.654 4 10.857 4 780 5 966 3 1.328 4 3.209 3

6 personer 24.331 1 2.361 1 146 1 184 1 299 1 671 1

7 personer + 11.335 1 869 0 50 0 61 0 86 0 311 0

I alt 2.612.049 100 274.668 100 16.204 100 29.702 100 30.527 100 100.935 100

 Af tabellen ses det, at husstandsstørrelserne ligger meget tæt på den 

procentvise fordeling på landsplan men også i forhold til omegns-

kommunerne.

76 % af alle husstande i Frederikshavn kommune består af 1 eller 2 

personer.



Tabel 4: Beboede/ubeboede boliger efter boligstørrelse pr. 1.1.2014

Størrelse Beboede/Ubeboede Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

- 50 m2 Beboede 148.584 5 10.864 4 334 2 805 2 989 3 6.521 6

Ubeboede 31.841 1 3.949 1 244 1 583 2 518 2 1.417 1

50-74 m2 Beboede 524.961 19 44.221 15 1.836 10 4.482 13 3.814 11 23.175 22

Ubeboede 37.226 1 5.476 2 263 2 931 3 686 2 1.444 1

75-99 m2 Beboede 600.699 22 56.086 19 2.927 17 6.712 20 5.891 17 24.012 23

Ubeboede 34.259 1 5.241 2 269 2 803 2 708 2 1.218 1

100-124 m2 Beboede 437.057 16 45.858 15 2.821 16 5.457 16 5.428 16 16.118 15

Ubeboede 23.593 1 4.027 1 197 1 706 2 551 2 714 1

125-149 m2 Beboede 356.531 13 41.977 14 2.754 16 5.073 15 5.027 15 11.902 11

Ubeboede 14.744 1 2.496 1 123 1 485 1 350 1 278 0

150-174 m2 Beboede 250.100 9 32.636 11 2.298 13 3.560 11 3.847 11 8.724 8

Ubeboede 8.632 0 1.572 1 79 0 321 1 190 1 199 0

175 m2 + Beboede 287.975 10 41.301 14 3.222 18 3.594 11 5.439 16 9.009 9

Ubeboede 13.141 0 2.135 1 126 1 300 1 324 1 281 0

I alt 2.769.343 100 297.839 100 17.493 100 33.812 100 33.762 100% 105.012 100

Af tabellen fremgår det, at Frederikshavn kommune har lidt flere 

små boliger under 100 m2 end omegnskommuner Brønderslev og 

Hjørring, men set i forhold til landsgennemsnittet og Aalborg Kom-

mune har Frederikshavn Kommune færre små boliger.

Den procentvise fordeling af boligstørrelsen mellem 100-175 m2 i 

Frederikshavn Kommune ligger meget tæt fordelingen i omegnskom-

munerne. 

I forhold til Frederikshavn Kommune har både Brønderslev og Hjør-

ring kommuner procentvis flere store boliger (> 175 m2).

Kilde: Danmarks Statistik



Tabel 5: Boliger – fuldført byggeri i perioden 1.1.2012 til 1.7-2014

Tid Boligtype Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

2012 Stuehuse (landbrug) 296 1 73 2 9 3 8 2 12 3 15 1

Parcelhuse 3.835 13 491 14 34 13 42 12 80 18 116 7

Række-, kæde- og 

dobbelthuse

2.513 9 226 6 2 1 58 17 24 5 83 5

Etageboliger 6.570 22 675 19 75 28 23 7 46 11 458 27

2013 Stuehuse (landbrug) 262 1 61 2 4 2 9 3 15 3 13 1

Parcelhuse 3.461 12 532 15 47 18 43 12 69 16 195 12

Række-, kæde- og 

dobbelthuse

2.260 8 130 4 1 0 1 0 4 1 90 5

Etageboliger 5.570 19 658 19 60 23 76 22 58 13 354 21

2014 Stuehuse (landbrug) 97 0 25 1 1 0 1 0 6 1 7 0

Parcelhuse 1.482 5 284 8 13 5 28 8 20 5 146 9

Række-, kæde- og 

dobbelthuse

827 3 36 1 1 0 27 8 3 1 4 0

Etageboliger 2.124 7 357 10 17 6 33 9 101 23 190 11

I alt 29.297 100 3.548 100 264 100 349 100 438 100 1.671 100

I alt er der i årene 2012-2014 færdiggjort 349 boliger i Frederikshavn 

Kommune.

Heraf er:

18 stuehuse (5%)

113 parcelhuse (32%)

86 række-, kæde- og dobbelthuse (25%)

132 etageboliger (38%)

Kilde: Danmarks Statistik



Tabel 6: Befolkningens højest fuldførte uddannelse pr. 1.1 2013

Uddannelse Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

Grundskole 1.140.481 29 129.813 32 7.898 33 14.721 35 15.495 34 39.189 26

Almengymnasiale uddannelse 257.911 6 20.299 5 768 3 1.133 3 1.671 4 12.222 8

Erhvervsgymnasiale uddannelse 93.223 2 10.270 3 346 1 782 2 908 2 5.480 4

Erhvervsuddannelse 1.255.430 32 144.231 35 9.569 40 17.022 40 17.196 38 43.885 30

Korte videregående uddannelse 173.551 4 15.994 4 928 4 1.649 4 1.592 3 6.448 4

Mellemlange videregående uddannelse 508.110 13 49.183 12 3.047 13 4.610 11 5.945 13 19.285 13

Bachelor 81.937 2 5.488 1 157 1 198 0 250 1 3.956 3

Lange videregående uddannelse 280.980 7 19.041 5 805 3 1.004 2 1.325 3 11.316 8

Forskeruddannelse 18.399 0 935 0 37 0 22 0 45 0 657 0

Uoplyst 167.244 4 14.537 4 625 3 1.372 3 1.334 3 6.168 4

Uddannelser i alt  3.977.266 100 409.791 100 24.180 100 42.513 100 45.761 100 148.606 100

Det ses, at Frederikshavn Kommune sammen med Brønderslev og 

Hjørring Kommune ligger procentvis lidt lavere, når der er tale om 

borgere, som har taget en ungdomsuddannelse end gennemsnittet 

for Nordjylland og på landsplan.

Derimod er det omvendt, når det gælder en erhvervsuddannelse, her 

ligger både Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune pro-

centvis et godt stykke over gennemsnittet for Nordjylland og resten 

af landet.

Frederikshavn Kommune ligger procentvis lavest, når det gælder an-

delen af borgere, som har taget en lang videregående uddannelse.

Kilde: Danmarks Statistik



Uddannelse Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

Grundskole 1.140.481 29 129.813 32 7.898 33 14.721 35 15.495 34 39.189 26

Almengymnasiale uddannelse 257.911 6 20.299 5 768 3 1.133 3 1.671 4 12.222 8

Erhvervsgymnasiale uddannelse 93.223 2 10.270 3 346 1 782 2 908 2 5.480 4

Erhvervsuddannelse 1.255.430 32 144.231 35 9.569 40 17.022 40 17.196 38 43.885 30

Korte videregående uddannelse 173.551 4 15.994 4 928 4 1.649 4 1.592 3 6.448 4

Mellemlange videregående uddannelse 508.110 13 49.183 12 3.047 13 4.610 11 5.945 13 19.285 13

Bachelor 81.937 2 5.488 1 157 1 198 0 250 1 3.956 3

Lange videregående uddannelse 280.980 7 19.041 5 805 3 1.004 2 1.325 3 11.316 8

Forskeruddannelse 18.399 0 935 0 37 0 22 0 45 0 657 0

Uoplyst 167.244 4 14.537 4 625 3 1.372 3 1.334 3 6.168 4

Uddannelser i alt  3.977.266 100 409.791 100 24.180 100 42.513 100 45.761 100 148.606 100

Tabel 7: Befolkningens beskæftigelse i forhold til branche pr. 1.1.2013

Branche Hele landet % Nordjylland % Brønderslev % Frederikshavn % Hjørring % Aalborg %

Landbrug, skovbrug og fiskeri 55.168 2 10.163 4 887 6 812 3 1.400 5 1.166 1

Råstofindvinding 5.269 0 697 0 15 0 51 0 61 0 185 0

Industri, - metal-, maskin- og fødevare-

indstri

264.204 12 33.888 15 1.987 14 4.194 18 3.346 13 8.319 11

Energiforsyning 11.133 0 1.031 0 55 0 68 0 110 0 435 1

Vandforsyning og renovation 10.565 0 1.403 1 116 1 98 0 198 1 404 1

Bygge og anlæg 135.306 6 15.272 7 1.065 7 1.633 7 2.063 8 4.165 5

Handel 307.218 14 29.056 13 1.821 13 2.842 12 3.248 12 10.124 13

Transport 113.946 5 9.802 4 610 4 1.109 5 1.253 5 3.206 4

Hoteller og restauranter 56.924 3 5.439 2 240 2 798 3 638 2 2.102 3

Tele og IT kommunikation 86.187 4 6.033 3 281 2 235 1 384 1 3.675 5

Finansiering og forsikring 74.050 3 5.558 2 331 2 517 2 586 2 2.059 3

Ejendomshandel og udlejning 35.835 2 3.428 1 225 2 449 2 394 2 1.283 2

Rådgivning, forskning, reklame og service 128.843 6 8.523 4 523 4 887 4 815 3 3.459 4

Rejsebureauer, rengøring og anden service 113.907 5 9.853 4 604 4 1.212 5 1.180 4 3.711 5

Offentlig administration, forsvar og politi 126.955 6 13.362 6 764 5 1.797 8 1.494 6 5.551 7

Undervisning 195.794 9 20.567 9 1.145 8 1.517 6 2.185 8 8.634 11

Sundhedsvæsen 160.609 7 16.208 7 1.026 7 1.286 5 2.078 8 7.042 9

Sociale institutioner 288.696 13 32.339 14 2.246 16 3.541 15 3.779 14 10.130 13

Kultur og fritid 33.488 1 2.812 1 128 1 327 1 381 1 1.057 1

Andre serviceydelser mv. 56.871 3 5.072 2 295 2 544 2 639 2 1.670 2

I alt 2.260.968 100 230.506 100 14.364 100 23.917 100 26.232 100 78.377 100

Kilde: Danmarks Statistik

Det ses, at en høj andel af befolkningen i Frederikshavn kommune er 

beskæftiget indenfor industri-, metal-, maskin- og fødevareindustri 

set i forhold til landsgennemsnittet og det øvrige Nordjylland.

Ellers følger befolkningens beskæftigelse procentvis i forhold til 

branche nogenlunde landsgennemsnittet og det øvrige Nordjylland.



Tabel 8: Befolkningsprognose efter område 1.1-2010-2020

Område 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Frederikshavn 24.263 24.272 24.211 24.249 24.079 24.065 23.988 23.912 23.831 23.730 23.637

Sæby 8.936 8.911 8.858 8.789 8.820 8.788 8.757 8.706 8.657 8.584 8.510

Skagen 8.633 8.512 8.345 8.219 8.196 8.128 8.054 7.990 7.910 7.850 7.779

Dybvad 674 662 661 629 614 617 619 620 620 620 620

Elling 1.198 1.192 1.198 1.191 1.174 1.168 1.166 1.163 1.153 1.144 1.130

Gærum 658 655 652 645 671 671 671 676 677 680 683

Halbjerg 354 347 344 336 342 336 332 327 323 318 314

Hørby 467 460 438 418 429 423 418 412 407 402 397

Jerup 635 627 619 596 576 579 579 578 577 573 574

Kvissel 432 434 423 422 406 402 397 393 389 387 383

Lyngså 228 226 218 211 209 210 212 213 215 216 217

Præstbro 270 254 258 247 244 242 240 237 235 232 231

Ravnshøj 666 647 642 639 625 620 612 606 599 591 584

Skærum 155 158 151 148 153 152 151 150 149 148 147

Strandby 2.386 2.347 2.361 2.380 2.326 2.313 2.298 2.285 2.274 2.264 2.255

Syvsten 295 288 266 272 277 277 275 274 272 270 268

Thorshøj 289 283 301 273 300 296 292 289 285 282 279

Voerså 549 563 572 561 541 540 540 538 537 536 536

Øster Vrå 1.384 1.379 1.355 1.343 1.334 1.327 1.318 1.310 1.303 1.298 1.292

Aalbæk 1.566 1.541 1.533 1.519 1.492 1.506 1.523 1.524 1.525 1.527 1.530

Landområde 7.891 7.727 7.673 7.597 7.561 7.553 7.543 7.537 7.507 7.467 7.436

Ukendte adresser 77 89 78 95 90 93 95 95 95 94 94

Hovedtal 62.006 61.574 61.157 60.779 60.459 60.306 60.079 59.835 59.538 59.214 58.984

Kilde: Befolkningsprognose for Frederikshavn Kommune 2014 udarbejdet af COWI 

Befolkningsprognosen for Frederikshavn Kommune er opdelt i byer 

og landområde. I stort set alle byer og landområder forventes der en 

tilbagegang i befolkningstallet.



Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0-2 år 1.748 1.708 1.639 1.534 1.440 1.430 1.429 1.434 1.425 1.416 1.409

3-5 år 1.848 1.860 1.845 1.799 1.758 1.682 1.594 1.524 1.509 1.502 1.501

6-9 år 2.665 2.561 2.539 2.514 2.485 2.485 2.455 2.405 2.326 2.236 2.143

10-12 år 2.221 2.113 2.059 1.995 1.951 1.895 1.895 1.884 1.882 1.857 1.830

13-15 år 2.462 2.442 2.352 2.210 2.119 2.076 2.026 1.984 1.929 1.925 1.911

16 år 813 824 830 824 793 732 706 705 688 657 662

17-24 år 5.112 5.103 5.045 5.011 5.034 5.040 4.941 4.838 4.735 4.618 4.494

25-39 år 9.032 8.860 8.641 8.520 8.421 8.336 8.256 8.211 8.183 8.111 8.086

40-59 år 18.545 18.278 18.143 18.045 17.808 17.650 17.471 17.254 17.003 16.806 16.523

60-74 år 12.173 12.372 12.495 12.664 12.846 13.060 13.266 13.360 13.389 13.320 13.211

75+ år 5.387 5.453 5.569 5.663 5.804 5.921 6.040 6.235 6.468 6.766 7.124

Hovedtotal 62.006 61.574 61.157 60.779 60.459 60.306 60.079 59.835 59.538 59.214 58.894

Tabel 9: Befolkningsprognose opdelt i aldersgrupper 1.1-2010-2020

Kilde: Befolkningsprognose for Frederikshavn Kommune 2014 udarbejdet af COWI 

Som i mange af landets øvrige kommuner viser befolkningsprogno-

sen af der bliver flere og flere borgere over 60 år, mens der bliver 

markant færre i den erhvervsaktive alder. 

Der bliver også færre i aldersgruppen 0-16 år men dog ikke i samme 

omfang som borgere i den erhvervsaktive alder.

Procentvis er fordelingen således ifølge 

befolkningsprognosen 2014:

 

Alder 2010 2020

0-16 år: 17% 16%

17-59 år: 51% 49%

60+ år: 32% 35%
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BILAG TIL 10-ÅRIG VEDLIGEHOLDELSESPLAN – BUDGET 2014 – 2025 

FREDERIKSHAVN KOLLEGIUM 

”BEK nr 340 af 01/06/1993 

§2.Stk. 3. Institutionen skal årligt henlægge passende beløb til:  

 1) Fornyelse af tekniske installationer. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af 

installationens levetid og på grundlag af den forventede anskaffelsespris på tidspunktet for 

genanskaffelsen.  

 2) Planlagt og periodisk vedligeholdelse af institutionens ejendom. Beløbsstørrelsen fastsættes på 

baggrund af en vurdering af ejendommens kvalitet og vedligeholdelsestilstand, således at der er 

tilstrækkelige midler til stede, når der skal udføres større istandsættelsesarbejder.  

 3) Istandsættelse af boligerne i det omfang, udgiften hertil ikke påhviler den fraflyttende lejer.  

 4) Indvendig vedligeholdelse af boligerne i det omfang, vedligeholdelsespligten ikke er overtaget af 

lejeren.  

§ 3. Institutionens bestyrelse skal en gang årligt lade foretage en gennemgang af ejendommens 

vedligeholdelsestilstand. På baggrund af gennemgangen udarbejdes en rapport om ejendommens 

vedligeholdelsestilstand. Rapporten skal indeholde oplysning om hvilke vedligeholdelsesarbejder, der 

planlægges udført i det kommende regnskabsår, tidspunktet herfor samt en angivelse af de skønnede udgifter 

hertil. Endvidere skal rapporten indeholde en vurdering af, hvilke vedligeholdelsesarbejder der skønnes 

nødvendige at udføre inden for en periode på 10 år.” 

Bygningernes vedligeholdelsestilstand generelt er vurderet af Alm. Brand til at være velvedligeholdt og 

forsikringsselskabet tager ingen forbehold af nogen art – bygningerne med alle tekniske anlæg er forsikret 

med 0 kr. i selvrisiko. 

I forbindelse med ESCO-projektet/energi-screeningen er bygningerne og de tekniske anlæg blevet 

gennemgået af det rådgivende ingeniørfirma Korsbæk og partnere, der fandt kollegiet velvedligeholdt, men 

forældet med hensyn til isolering, energibesparende installationer m.v. Det blev vurderet, at kollegiets 

tagkonstruktioner er tilstrækkeligt stærke til at kunne bære opsættelse af solcelleanlæg, 

varmegenindvindende ventilationsanlæg, mv. 

På baggrund af arbejde, herunder forsikringsskader, udført på kollegiet i regnskabsårene 2012 – 2015, samt 

gennemgang ved studerende og nyuddannede maskinmestre fra Martec og flere, vurderes følgende: 

Gennemgang af: ved:  

Tage  Oscar Petersen og Søn A/S 

Kviste og inddækninger Oscar Petersen og Søn A/S 

Kloak- og drænrør samt 

Fundamenter:  Stæten –  tv-inspektion og gravearbejde 

Rørføring/varmeanlæg Frederikshavn VVS samt Oscar Petersen og Søn A/S 

Ventilationsanlæg Nordjysk Luftteknik A/S 

Vaskerier Nortec har udgift til vedligeholdelse og fornyelse til gengæld for vaskeindtægt 

i 8 år frem til år 2023. 



1. KLIMASKÆRM: 

Tag, kviste og inddækninger – trænger til understrygning/lokale svagheder kan opstå – ellers godt 

 Tagrender og nedløbsrør – gode 

Facader – kan trænge til nye fuger/bør energirenoveres 

Fundament og sokkel, herunder lyskasser – er gennemgået i 2014, en enkelt sprække tætnet 

Vinduer – bør udskiftes til mere energibesparende 

Yderdøre – bør udskiftes til mere energibesparende 

Dørpumper – gode 

2. VVS: 

Fjernvarmeanlæg – godt/bør omlægges til jordvarme 

Fjernvarmeaftagerinstallationer – skal gennemgås og vedligeholdes 

Varmereguleringsautomatik/centralvarme – skal gennemgås og vedligeholdes 

Øvrigt varmeanlæg/varmtvandsbeholdere skal udskiftes pga. manglende vedligeholdelse 

Radiatorer m. termostater – løbende udskiftning af termostater 

Ventilationsanlæg – løbende udskiftning af lejer/installation af timere 

Faldstammer - gode 

Kloakanlæg, rør/dæksler – gode / et enkelt kælderafløb på Rømøvej 3 monteret med højvandslukke i 2014 

Grundvandspumper – gode – pumpebrønde og drænrør skal spules og suges årligt i marts/april 

Bad m. blandingsbatterier og øvrig sanitet – løbende vedligeholdelse og udskiftning til energibesparing 

Vaskerianlæg – udliciteret i 2013 – der henlægges til nye vaskerier i år 2024 

3. EL-ANLÆG: 

El-sikringsanlæg/el-målere – skiftet til HPFI/SI-relæer i 2010/2011 

Fælles brandanlæg – lovligt, men trænger til en mere vedligeholdelsesvenlig opgradering 

Køkkener m. køle- og fryseskabe samt trinetter og el-komfurer – udskiftes løbende til energibesparende 

Fællesantenneanlæg – nyt fiberkabelanlæg og hovedstation m. gratis grundpakke fra år 2011 

It-anlæg – nye krydsfeltskabe, switche og fiberkabler fra år 2011 

Udendørsbelysning – trænger til udskiftning til energibesparende belysning – gennemgået i 2014 



Indendørsbelysning, fælles – trænger til udskiftning til energibesparende belysning/timere - pågående 

4. UDENDØRS, FÆLLES 

 Renovationsanlæg – velfungerende/der henlægges til evt. lovkrav om kildesortering 

Traktorer og andre større redskaber / der henlægges til ny havetraktor 

Haveanlæg / p.t. velfungerende 

Parkeringsanlæg / der henlægges til renovering af p-faciliteter: P-plads ved Mysundevej 4 er renoveret af 
Forsyningen og NCC Roads med asfalt-reparation i september 2013, grusvej mellem Mysundevej 4 til 6 blev 
planeret af Forsyningen og entreprenør Vennelyst i juni 2014. Grusvejen mellem Mysundevej 4 og 6 skal 
udbedres for huller hvert år. 

5. INDENDØRS, FÆLLES 

Låsesystemer – der er skiftet til elektroniske låse på det meste af kollegiet i regnskabsåret 2012/2013 – de 
sidste låse blev skiftet i februar 2015. 

Fællespostkasseanlæg – etableret i 2010/2011 – der henlægges til renovering, specielt til nyt låsesystem. 

Indendørsflader, fælles – der henlægges til løbende vedligeholdelse 

Inderdøre – der henlægges til løbende vedligeholdelse/fornyelse 

Trapper – der henlægges til løbende vedligeholdelse 
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Vedligeholdelsesplan 2014 - 2025 for Frederikshavn Kollegium

Alle tal er i hele 1000.

År 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025
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Henlæggelsessum 246 422 251 430 256 439 261 448 266 457 272 466 277 475 283 485 288 494 294 504 300 514

heraf bruges

KLIMASKÆRM 10 20 10 10 60 200 100 250 60 250 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

VVS 34 210 170 210 50 100 50 50 50 50 50 150 50 100 50 50 100 100 100 150 50 50

EL-ANLÆG 40 35 50 150 100 100 50 100 100 100 150 200 100 200 200 200 100 200 100 200 100 200

UDENDØRS, fælles 140 50 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

INDENDØRS, fælles 10 100 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10

Forbrugt 234 415 250 380 230 420 220 420 230 420 230 380 180 420 280 280 230 330 230 380 180 280

Henlægges 12 7 1 50 26 19 41 28 36 37 42 86 97 55 3 205 58 164 64 124 120 234

I alt - akk. 12 7 13 57 39 76 80 104 116 141 158 227 255 282 258 487 316 651 380 775 500 1009

Kollegiets investeringer i fornyelser vil være med fokus på energibesparelse: De første 2 år de varmetekniske anlæg, derefter de elektriske

installationer og endeligt klimaskærmen - først på fællesarealer, derefter løbende inde i lejlighederne ved genudlejning.
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Frederikshavn, april 2015 
 

Partnerskabsaftale mellem Frederikshavn kommune og de lokale boligforeninger 

 

Baggrund 

Vækst i bosætning og vækst i erhverv har en tæt sammenhæng, og har stor dynamisk afsmitning på 

hinanden. Frederikshavn kommune er udfordret i forhold til at tiltrække nye borgere og dermed også 

tilstrækkelig kompetent arbejdskraft. Det vil på sigt få konsekvenser for både væksten og velfærden i 

kommunen.  

Helt konkret står vi overfor 2 store havneudvidelser i Frederikshavn og i Skagen, og det vil skabe et 

betydeligt antal flere arbejdspladser bare i den maritime sektor. Udvidelserne vil også få stor afsmitning på 

kommunens øvrige vækstspor, som er energi, turisme og fødevarer. Her vil der også være brug for 

yderligere arbejdskraft på sigt.  

Der er derfor behov for at fokusere på boligmarkedet netop nu. Udbuddet og kvaliteten af boliger i 

Frederikshavn kommune har stor betydning for kommunens udvikling og muligheder for at tiltrække den 

arbejdskraft, virksomhederne har behov for.  Vækst i bosætning er således ikke et mål i sig selv, men en 

væsentlig forudsætning for dynamik og velfærd. 

Et attraktivt boligmarked er med til at gøre det interessant at bosætte sig, og boligmarkedet har stor 

betydning for omverdenens syn på og opfattelse af kommunen. 

På den baggrund er der netop udarbejdet et forslag til en boligpolitik for Frederikshavn kommune, som har 

fokus på de eksisterende boligområder, nye boligområder, almene boliger og boliger i de mindre 

bysamfund.  

Der kan sættes spørgsmål tegn ved om Frederikshavn kommune har den rette sammensætning af boliger i 

forhold til kommunens ønsker om at fastholde og tiltrække nye borgere. Det skal en boligpolitik bl.a. være 

med til at sætte fokus på og samtidig være retningsgivende for at få skabt det rette udbud af tidssvarende 

boliger. 

 

Formål 

Frederikshavn kommune skal kunne tilbyde moderne arkitektoniske og funktionelle lejeboliger med en 

bynær placering. Det er de boliger, som efterspørges, og som kan være med til at tiltrække, appellere til og 

fastholde kompetent arbejdskraft. Med et blik på behovet for fremtidig arbejdskraft og på den 

demografiske udvikling, som bl.a. viser, at der bliver flere ældre, er der behov for en tilpasning af den 

almene boligmasse. 

Frederikshavn kommune skal også kunne tilbyde billige lejeboliger, der sikrer, at alle uanset indkomst, har 

mulighed for at leje en bolig. 

Partnerskabet mellem Frederikshavn kommune og de lokale boligforeninger skal være med til at skabe en 

mere kraftfuld indsats for at tilpasse og gøre det almene boligmarked attraktivt og fleksibelt i forhold til den 

eksisterende og fremtidige efterspørgsel efter en moderne lejebolig. 

Samtidig skal partnerskabet være med til, at udbuddet af nye boliger skal matche behovet hos den 

fremtidige arbejdskraft og medvirke til, at arbejdskraften finder det bliver fordelagtigt og attraktivt at 

bosætte sig i kommunen.  

 



Frederikshavn, april 2015 
 

Indsatser  

 Skabe større sammenhæng og udnytte mulighederne for at tænke nye boligprojekter ind i en større 

helhed. 

 

 Understøtte mulighederne for øget udbud af boliger i de centrale dele af byerne, og dermed være 

med til at underbygge livet og pulsen i byerne. 

 

 Fortsat stor fokus på at minimere antallet af tomgangsboliger, der resulterer i lejetab. Det skal 

foregå i tæt dialog med de involverede boligforeninger og kommunen og ved sammen at pege 

alternative muligheder og løsninger for at minimere evt. lejetab.  

 

 Med henblik på at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for at igangsætte renovering af den 

eksisterende boligmasse eller opførelse af nye, er det en væsentlig forudsætning, at alle parter 

bringer den nødvendige viden i spil, fx demografi, planlægning, økonomi, antal lejemål m.v. 

 

 Fokus på, hvor og hvordan det giver størst effekt at renovere og nedlægge og/eller sammenlægge 

boliger, og hvor der er behov for at opføre nyt. 

 

 Skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af lejeboliger i forhold til fastholdelse og 

tiltrækning af nye borgere. 

 

 Afsøge og afprøve muligheder nye bo- og finansieringsformer i forhold til både at fastholde og 

tiltrække nye borgere. 

 

 Fokus på beboersammensætning med henblik på at skabe velfungerende og robuste boligområder. 

 

 

Organisering 

Kommunen fungerer samtidig som sekretariat for partnerskabet og indkalder boligforeningernes 

repræsentanter til møde 2-3 gange årligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frederikshavn, april 2015 
 

Frederikshavn, d. 22. april 2015 

 

 

 

-----------------------------------------------------  -------------------------------------------------------

Frederikshavn Boligforening 

 

 

 

-----------------------------------------------------  -------------------------------------------------------

Boligforeningen Vesterport 
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Skagen Boligforening 
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Boligselskabet Nordjylland 
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Boligforening Neptun 

 

 

 

-----------------------------------------------------  ------------------------------------------------------- 

Boligforeningen Nordlys 
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Domea 

 

 

 

-----------------------------------------------------  -------------------------------------------------------

Frederikshavn kommune 

 



Bilag: 19.1. Forhåndsgodkendelse om rykning af lån

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 22. april 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 59293/15





Bilag: 19.2. Svar vedr. forhåndsgodkendelse af rykning af lån

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 22. april 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 65276/15



From:Flemming Horsfeldt
To:Steen Klarup;InternetPost Kommunen
Subject:Svar vedr. forhåndsgodkendelse af rykning af lån

Til Frederikshavn kommune

 

Att.: Chefkonsulent Steen Klarup

 

Som svar på dit brev af 30. marts 2015 kan Privatskolen i Frederikshavn oplyse følgende omkring 
låneomlægning:

 

·         At formålet med låneomlægningen er en udnyttelse af den i markedet nugældende lavere rente og 
derved en reduktion i den månedlige ydelse, hvilket forbedrer skolens likviditet.

 

·         At kommunens prioritetsstilling forbliver uændret – næst efter kreditforeningslånet.

 

·         Og at låneomlægningen medfører, at det eksisterende lån med en restgæld på kr. 11.296.951 indfries 
og erstattes med et nyt 30-årigt obligationslån med en hovedstol på kr. 11.548.000, hvorfor 
låneomlægningen medfører en forlængelse af løbetiden på 2 år og 10 måneder.

 

Er der brug for yderligere oplysninger til den politiske behandling, står vi gerne tit rådighed.

 

Med venlig hilsen

  

Flemming Horsfeldt

Skoleleder

 



Mobil 25 28 28 14

Direkte 96 20 19 03

 

Privatskolen i Frederikshavn

Peter Wessels Vej 1

9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 15 66

 

  

 



Bilag: 21.1. Eliteidræt 2015 - forslag til fordeling af støtte

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 22. april 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 65430/15



FORSLAG

Sponsorstøtte til elite-idræt 2015  (sæsonen 2015-2016)

Publikumsinsteresse Publikumsinteresse Mediebevågenhed Mediebevågenhed

Niveau på landsplan lokalt på landsplan lokalt

hold

Frederikshavn White Hawks 200.000 landets bedste række  -  herrer stor stor stor stor

Vendsyssel Elite Badminton 175.000 landets bedste række  -  herrer/damer stor stor middel stor

Frederikshavn Blackhawks 75.000 landets bedste række  -   herrer/damer lille middel lille middel

Vendsyssel Håndbold 75.000 landets næstbedste række - damer lille middel lille middel

Frederikshavn Golfklub 20.000 elite-støtte - spillere på landshold lille lille lille middel

I alt 545.000

Finansiering

Budgetbeløb "sponsorater" 544.240

Politik

Sponsorstøtte vurderes individuelt og besluttes af Økonomiudvalget.

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen. 

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i forhold til i publikumsinteresse og eksponering i medierne - primært i TV (hvor man kan se reklamer   

på trøjer og bander), men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering bevilget yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær sponsorstøtte.



Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i forhold til i publikumsinteresse og eksponering i medierne - primært i TV (hvor man kan se reklamer   



Bilag: 22.1. Eliteidræt 2015 - forslag til fordeling af sponsorstøtte

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 22. april 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 61976/15



FORSLAG

Sponsorstøtte til elite-idræt 2015  (sæsonen 2015-2016)

Publikumsinsteresse Publikumsinteresse Mediebevågenhed Mediebevågenhed
Niveau på landsplan lokalt på landsplan lokalt

hold
Frederikshavn White Hawks 200.000 landets bedste række  -  herrer stor stor stor stor
Vendsyssel Elite Badminton 175.000 landets bedste række  -  herrer/damer stor stor middel stor
Frederikshavn Blackhawks 75.000 landets bedste række  -   herrer/damer lille middel lille middel
Vendsyssel Håndbold 75.000 landets næstbedste række - damer lille middel lille middel
Frederikshavn Golfklub 20.000 elite-støtte - spillere på landshold lille lille lille middel

I alt 545.000

Finansiering
Budgetbeløb "sponsorater" 544.240

Politik

Sponsorstøtte vurderes individuelt og besluttes af Økonomiudvalget.

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen. 

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i forhold til i publikumsinteresse og eksponering i medierne - primært i TV (hvor man kan se reklamer   
på trøjer og bander), men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering bevilget yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær sponsorstøtte.
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