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1. Anmodning om tilskud til Vækst Iværksætter Programmet

Sagsfremstilling
Kommunernes Kontakt Råd indgik i 2008, på vegne af kommunerne, en 
partnerskabsaftale med Væksthus Nordjylland på iværksætterområdet, der blandt 
andet omfattede Vækst Iværksætter Programmet. Til finansiering af dette program 
skulle samtlige nordjyske kommuner bidrage med 2 kr. pr. indbygger, svarende til 
125.000 kr. Hovedparten af programmet er finansieret via EU-
strukturfondsprogrammet Mål 2, hvoraf kommunerne har medfinansieret en del af 
programmet.
 
Selve udmøntningen af erhvervsserviceindsatsen i Vækst Iværksætter Programmet 
i Frederikshavn Kommune varetages af Erhvervshus Nord.
 
Da Vækst Iværksætter Programmet for hovedparten har været finansieret af EU-
programmerne, har forventningen været, at når disse EU-programmer ophørte ved 
udgangen af 2014, så ville Vækst Iværksætter Programmet også afsluttes. Derfor 
afsluttedes finansieringen også fra Frederikshavn Kommune til Væksthus 
Nordjylland i denne forventning. Der blev imidlertid en del restmidler tilbage i EU-
programmerne, således at en del af disse midler blev tilført iværksætterindsatsen, 
så indsatsen fortsættes fremadrettet. Herudover har både Vækstforum og Business 
Region North Denmark prioriteret iværksætterindsatsen fremadrettet.
 
Der anmodes, om midler til forsættelse og videreførelse af Vækst Iværksætter 
Programmet på 2 kr. pr. borger svarende til 125.000 kr.
 
Midlerne kan disponeres fra Investeringspuljen.
 
Center for Udvikling og Erhverv vurderer, at det er en særlig og vigtig 
erhvervsindsats som bør fortsættes og videreføres, og er i fin tråd med kommunens 
Vækstspor og erhvervsindsats..
 
Iværksætterindsatsen fortsættes derfor fremadrettet via Business Region North 
(BRN) samt med EU-midler og med den samme medfinansiering fra de nordjyske 
kommuner som hidtil. Det vil således være en iværksætterindsats, som både 
varetager den brede indsats, som den mere vækstorienterede og specialiserede 
iværksætterindsats.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at medfinansiere 
Vækst Iværksætter Programmet med 125.000 kr. svarende til 2 kr. pr. borger årligt.
 
Beløbet kan finansieres af investeringspuljen.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22406
 Forvaltning: UE
 Sbh: LISG
 Besl. komp: ØU
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Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Godkendt.
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2. Opløsning af Fonden Energibyen

Sagsfremstilling
Fonden Energibyen Frederikshavn har søgt Civilstyrelsen, om tilladelse til 
opløsning af fonden. Fondens midler skal uddeles til arbejdet med etablering af en 
international energi- og miljøhøjskole i Frederikshavn Kommune.
 
Fonden Energibyen Frederikshavn har fået Civilstyrelsens tilladelse til opløsningen. 
Det er en forudsætning for opløsningen, at der ikke må ske tilbageførsel af 
kapitalen til stifteren (Frederikshavn Kommune). Opløsningen kan ske på én gang 
– eller eventuelt over en periode på op til 3 år.
 
Frederikshavn Kommune har på vegne af Fonden Energibyen Frederikshavn 
gennemført og betalt en forundersøgelse af muligheden for at etablere den omtalte 
højskole. Når fonden opløses vil der ske tilbagebetaling af det udlæg Frederikshavn 
Kommune har haft til undersøgelserne.
 
Frederikshavn Kommune er stifter af Fonden Energibyen Frederikshavn, og har 
som følge heraf optaget fondskapitalen på 250.001 kr. i regnskabet.
 
Når nu fonden opløses og udbetales til brug for forundersøgelserne til højskolen, 
eksisterer dette aktiv ikke længere, og værdien skal derfor nedskrives til 0 kr.

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

1. Fonden Energibyen Frederikshavn opløses som ansøgt hos Civilstyrelsen
2. Frederikshavn Kommunes aktiver nedskrives med 250.001 kr., som 

reguleres over egenkapitalen

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

Bilag
Fonden Energibyen Frederikshavn - Civilstyrelsen (dok.nr.120239/15)
Fonden Energibyen Frederikshavn - Civilstyrelsen (dok.nr.120247/15)
Fonden Energibyen Frederikshavn - Civilstyrelsen (dok.nr.120252/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/21137
 Forvaltning: CØP
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU/BR
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3. Frederikshavn Forsyning A/S - Ansøgning om 
kommunegaranti for lån 2015

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger om kommunegaranti 
for lån på 252,7 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen for 
regnskabsåret 2015, som opstår via årets anlægsinvesteringer.
 
Bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S har på mødet den 16. juni 2015 
besluttet, at der i løbet af 2015, kun bliver optaget de nødvendige lån, i form af 
kreditkontrakter og træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter i takt med at 
selskabernes likviditet ikke kan afholde udgifterne og den endelige finansiering kan 
hjemtages. Se bilag for planlagt investeringsbehov samt forventet låneoptagelse for 
2015. 
 
I henhold til de gældende regler kan Frederikshavn Kommune yde de ansøgte 
garantier, uden at det påvirker kommunens låneramme.
 
De endelige lån vil blive optaget som 25-årige obligationsbaserede lån.
 
I henhold til byrådets beslutning af 30 marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning 
af 23. maj 2012 om størrelsen af garantiprocenten, skal der opkræves en løbende 
årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til 
forsyningsselskaber.

Økonomiske konsekvenser
Frederikshavn Kommune påtager sig en garantiforpligtigelse på op til 252,7 mio. kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles 
kommunegaranti for lån på 252,7 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S 
til finansiering af anlægsudgifterne i 2015

2. der opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

Bilag
Ansøgning om Kommunegaranti vedr. anlægsudgifter 2015 - Ansøgning til Kommunen om 
kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2015.docx (dok.nr.128867/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22121
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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4. Eventuel ændring af lejemålet Kalkværksvej 7, psykiatrisk 
støttecenter

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har siden 2009 lejet ejendommen Kalkværksvej 7, som 
udlejer opførte efter kommunens ønske. Ejendommen benyttes til psykiatrisk 
støttecenter og lejligheder i tilknytning hertil. 
 
Ejendomscenteret har foretaget forhandling med udlejer for blandt andet, at opnå 
lejebesparelse. Udlejer er villig til at ændre lejevilkår sådan, at lejen fra efteråret 
2015 årligt nedsættes med 391.355 kr. til 1.360.000 kr.
 
Lejemålet er uopsigeligt for begge parter til 1. marts 2020, og det er en 
forudsætning for lejenedsættelse m.v., at uopsigelighedsperioden forlænges i 
yderligere 5 år.
 
Udover dette vil udlejer efter ønske fra kommunen investere 350.000 kr. til ændring 
af fysiske ting i ejendommen. 
 
Der skal ikke deponeres yderligere ved forlængelse af lejemålet, når der er tale om 
det samme lejemål af samme størrelse. 

Økonomiske konsekvenser
Økonomien tilrettes i forbindelse med budgetrevisionen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
godkende, at lejekontrakten ændres i efteråret 2015 på de vilkår, at den årlige leje 
nedsættes fra 1.751.355 kr. til 1.360.000 kr. mod, at uopsigelighedsperioden 
forlænges med 5 år, og at udlejer investerer 350.000 kr. i ejendommen 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/16008
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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5. Godkendelse af byggeregnskab (skema C) - 
Boligforeningen Vesterport - 84 almene familieboliger, 
Fladstrandsparken, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af byggeregnskab – Skema 
C – for opførelse af 84 almene familieboliger, Fladstrandsparken i Frederikshavn. 
 
Den samlede anskaffelsessum for boligerne udgør 143.928.000 kr. 
 
Byrådet godkendte i 2012 en endelig anskaffelsessum (Skema B) på 143.083.000 
kr., og der er således tale om en forøgelse af anskaffelsessummen på 845.000 kr., 
svarende til 0,6 %.
 
Bygherren oplyser, at det ved godkendelsen af Skema B var forudsat, at en del af 
entreprisesummen på 3.080.000 kr. til opsætning af solceller som primær 
energikilde for byggeriets varmepumper, skulle finansieres udenfor rammebeløbet 
som en såkaldt totaløkonomisk merinvestering. Den årlige ydelse på lånet (120.000 
kr.) skulle så opkræves over afdelingens varmeregnskab.
 
Da byrådets godkendelse af Skema B i 2012 skete umiddelbart efter årsskiftet, blev 
rammebeløbet automatisk forhøjet med 3.036.000 kr., hvorfor det har været muligt 
at afholde alle entrepriseudgifter indenfor rammebeløbet. Herved er der opnået en 
billigere finansiering.
 
Huslejen bliver 848 kr.pr. m2/årligt, hvilket er 13 kr. mere pr. m2 end ved Skema B. 
Reelt er der dog tale om en reduktion i lejernes bruttohuslejeudgifter på 3 kr. pr. m2, 
idet varmeudgifterne reduceres med 16 kr. pr. m2, som følge af, at finansieringen af 
solcellerne nu i stedet indgår i huslejen, og ikke som forudsat i varmeregnskabet. 
 
Den forhøjede anskaffelsessum indebærer, at det kommunale grundkapitalindskud 
på 7 % af anskaffelsessummen nu udgør 10.074.960 kr. mod det ved Skema B 
godkendte på 9.800.210 kr., altså en forhøjelse på 274.750 kr. i forhold til det 
grundkapitalindskud, der tidligere er indbetalt til Landsbyggefonden.  
 
Lånene (inklusive et tillægslån til finansiering af den forøgede anskaffelsessum) 
udgør 91 % af anskaffelsessummen, svarende til 130.974.480 kr. Der skal stilles 
kommunal garanti for lånene for de til enhver tid sidst prioriterede 65,02 % af den til 
enhver tid værende restgæld på lånene.
 
Revisor har forsynet byggeregnskabet med følgende konklusion:
 
”Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er 
udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger 
m.v. af 14. december 2011. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 10/12167
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne 
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af byggeregnskabet, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Økonomiske konsekvenser
Den forøgede udgift til grundkapitalindskud afholdes af kontoen til indskud i 
Landsbyggefonden.
Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at godkende

1. byggeregnskabet med den i sagsfremstillingen anførte anskaffelsessum 
2. forhøjelsen af det kommunale grundkapitalindskud på 274.750 kr.
3. huslejen på 848 kr. /m2/årligt 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.
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6. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om 
dispensation fra lovens bestemmelser om dækning af tab ved 
lejeledighed via dispositionsfonden

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening søger om dispensation fra Lovens bestemmelser om, 
at boligforeningens dispositionsfond automatisk skal dække tab i afdelinger, som 
skyldes lejeledighed.

Frederikshavn Boligforenings tab ved lejeledighed udgjorde i 2014 i alt 2.998.437 
kr.

Boligforeningens dispositionsfond har meget begrænsede midler grundet 
gennemførte renoveringer og tilskud til nødlidende afdelinger.

Planlagte renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden vil betyder yderligere 
udbetalinger fra dispositionsfonden. Dispositionsfonden har i øjeblikket ikke midler 
til at honorere disse forpligtelser, og har derfor et økonomisk mellemværende med 
Landsbyggefonden, der skal indfries, efterhånden som indtægterne i 
dispositionsfonden stiger. Dispositionsfondens mulighed for at støtte afdelinger 
med behov og udviklingsprojekter er derfor meget begrænsede nu og i flere år 
frem.

Som det er nu, er der en række økonomisk velfunderede afdelinger i 
boligforeningen, der modtager tilskud fra dispositionsfonden til dækning af lejetab – 
afdelinger der har et betydeligt driftsoverskud.

Dispensation vil medføre, at der alene ydes tilskud fra dispositionsfonden til 
afdelinger, hvor et tab har væsentlige økonomiske konsekvenser og medfører 
huslejestigninger – eller til afdelinger, der af andre grunde har behov for tilskud. 

Dispensation vil betyde, at dispositionsfonden fremover ikke dækker lejetab i 
afdelingerne, med mindre afdelingen har driftsunderskud. I sådanne tilfælde vil 
dispositionsfonden dække afdelingens underskud, dog højst med et beløb 
svarende til lejetabet. 

I § 41 i Bekendtgørelsen om drift af almene boliger er det anført, at 
dispositionsfonden dækker tab, herunder forbrugsafhængige udgifter, ved en almen 
boligafdelings drift, som skyldes lejeledighed og som ikke dækkes af kommunen 
efter bestemmelser i Lov om almene boliger m.v. Hvis dispositionsfondens saldo 
herved kommer under 2/3 af minimum pr. lejemålsenhed – eller særlige forhold i 
øvrigt taler derfor – kan kommunalbestyrelsen godkende, at tabet helt eller delvist 
dækkes af afdelingen.

Frederikshavn Boligforenings dispositionsfonds disponible del udgjorde ultimo 2014 
i alt 2.260.787 kr. - svarende til 674,06 kr. pr. lejemålsenhed.

Der skal henlægges til dispositionsfond indtil den disponible del udgør mindst 5.530 
kr. pr. lejemålsenhed.

Lovens krav til afdelingernes indbetaling til dispositionsfond er i 2015 på 554 kr. (til 
de boligforeninger, der ikke har en dispositionsfond, der udgør mindst 5.530 kr. pr. 
lejemålsenhed). Alle Frederikshavn Boligforeningens afdelinger indbetaler 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/21472
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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lovgivningsmæssigt til dispositionsfonden.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende 
– af hensyn til boligforeningens økonomi – at Frederikshavn Boligforenings 
dispositionsfond i årene 2015, 2016, 2017 og 2018 ikke generelt dækker huslejetab 
i boligforeningens afdelinger, men alene dækker huslejetab i afdelinger med 
driftsunderskud

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.
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7. Godkendelse af salg af 34 boliger i den almene 
boligorganisation Skagen Kollegium

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd godkendte på mødet den 28. maj 2014 salg af 62 boliger i den 
almene boligorganisation Skagen Kollegium, og indgik i en samlet kapitaltilførsel på 
10,2 mio. kr., hvor kommunens bidrag var på 2.597.000 kr. ydet som lån.

Salget er godkendt af Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter i skrivelse af 24. 
november 2014.

Bebyggelsen har nu været udbudt til salg via ejendomsmægler, og der er 
indkommet tilbud fra interesseret køber på Doggerbanke alene, og et samlet bud 
på både Doggerbanke (34 lejemål) og Fænøvej (28 lejemål).

Buddet på Doggerbanke udgør 7.800.000 kr., og det samlede bud udgør 
13.700.000 kr.

I forbindelse med ansøgningen om kapitaltilførsel blev salgsprisen for Doggerbanke 
vurderet til 8.550.000 kr. og Fænøvej til 5.200.000 kr. – samlet 13.750.000 kr. 

Salg til ovenstående priser, med fradrag af salgsomkostninger og indfrielse af lån, 
medfører et forventet negativ provenu på 5.260.762 kr. ved salg af Doggerbanke 
samt 7.893.745 kr. ved samlet salg.

I tilsagnet om kapitaltilførsel er der afsat 5.190.000 kr. til dækning af negativt 
salgsprovenu.

Buddene er behandlet af boligorganisationens bestyrelse og repræsentantskab.

Bestyrelsen og repræsentantskabet ønsker alene at sælge Doggerbanke (34 
boliger). Tabet ved salget dækkes af det fulde afsatte beløb i kapitaltilførslen.

I kapitaltilførslen er der endvidere afsat 3.633.000 kr. til dækning af opsamlet 
underskud pr. 31/12 2012 og 1.564.000 kr. til dækning af yderligere kalkuleret 
underskud.

Status på underskud i afdelingen er ved udgangen af 2014 følgende:

 

                 Underskudssaldo 31.12.12                                       3.633.014 kr.

                 Underskud 2013                                                       1.563.463 kr.

                 Underskud 2014                                                       1.076.671 kr.

                 Dækket af kapitaltilførsel, i alt                                  -5.197.000 kr.

    Saldo pr. 31.12.14 (underskud)                               1.076.148 kr.  

 

Underskuddet i 2014 er påvirket af følgende faktorer. Morarenter til realkreditinstitut 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2036
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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på 256.742 kr., regulering ungdomsboligbidrag for 2013 på 153.385 kr. og 
realiseret tab ved lejeledighed på 522.610 kr. 

Tab ved lejeledighed i 2014 er væsentligt mindre end i 2013, og den positive 
udvikling er fortsat i 2015, hvor der pr. 1. juni 2015 kun er realiseret ca. 64.000 kr. i 
samlet lejetab. Som situationen er lige nu, forventes der således ikke et stort 
underskud i 2015.

Da underskudssaldoen på 1.076.148 kr. og manglende dækning af tab ved salg af 
Doggerbanke på 70.762 kr. ikke er en del af kapitaltilførslen, vil beløbene blive 
afviklet over afdelingens drift.

Landsbyggefonden har i skrivelse af 12. juni 2015 godkendt alene salg af 
Doggerbanke og finansiering af det manglende driftsunderskud (opsamlet 
underskud) og underskud ved salg af Doggerbanke. Dette er sket i form af forøget 
driftstilskud fra 230.000 kr. årligt til 345.000 kr. årligt. Stigningen svarer til en 10-årig 
afvikling af beløbet på 115.000 kr.

Der sker ikke ændring i kommunens tidligere godkendte engagement i 
kapitaltilførslen. 

Bestyrelsen for Skagen Kollegium anmoder om byrådets godkendelse af salg som 
beskrevet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller – med baggrund i behovet for ungdomsboliger i 
Skagen nu og på længere sigt – at byrådet godkender salg af alene de 34 boliger 
på Doggerbanke.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.
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8. 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 18. august 2015
Til efterretning.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: joki
 Besl. komp: ØU
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9. Budget 2016 - 2019 for Frederikshavn Kommune - 
Behandling af Direktionens budgetoplæg

Sagsfremstilling
I henhold til tidsplanen for budgetlægningen for 2016 – 2019 skal Økonomiudvalget 
behandle Direktionen samlede budgetoplæg for Frederikshavn Kommune.
 
Direktionen har udarbejdet budgetoplægget på baggrund af de beslutninger, der er 
truffet tidligere i budgetforløbet – senest på Økonomiudvalgsmødet den 17. juni 
2015 – samt økonomiaftalens konsekvenser for Frederikshavn Kommune. 
Budgetarbejdet har givet anledning til en række korrektioner af budgetrammerne og 
af indtægtsbudgettet, som er beskrevet og indarbejdet i Direktionens budgetoplæg.
 
Direktionens budgetoplæg indeholder kun budgetbeløb for 2016. På grund af 
tidspunktet for afholdelse af folketingsvalget har det ikke været muligt at fastholde 
den sædvanlige procedure for budgetlægningen. KL har derfor først opdateret 
tilskudsmodellen med forudsætningerne for budgettering af indtægtssiden for 
overslagsårene 2017 – 2019 den 10. august 2015. Det har derfor ikke været muligt 
at udarbejde budgetforslag for overslagsårene, hvorfor de heller ikke er medtaget i 
budgetoplægget. Det forventes, at der er en Direktionsbehandlet oversigt over 
overslagsårene 2017 – 2019 der kan fremlægges for Byrådet, på Byrådets 
budgettemamøde den 26. august 2015.
 
De øvrige udvalg behandler i dagene 17. - 20. august budgetforslagene for egne 
områder med de rammer, der er fremlagt i Direktionens budgetforslag.
 
Til orientering vedhæftes som bilag tilbagemeldinger fra udvalgenes behandling af 
budgettet i juni 2015.
 
På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Direktionens budgetoplæg samt 
de beslutninger der måtte blive truffet på Økonomiudvalgets møde den 18. august 
2015, vil der blive udarbejdet et budgetforslag, der fremlægges til 1. behandling.
 
Der vil i Økonomiudvalget være 1. behandling af budgetforslaget 2016 – 2019 den 
9. september 2015 og behandling i byrådet den 16. september 2015. 

Indstilling
Direktionen indstiller:

1.     At Økonomiudvalget godkender Direktionens forslag til rammekorrektioner
2.     At Økonomiudvalget tiltræder at Direktionens budgetoplæg danner 

baggrund for den videre budgetlægning.
 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Godkendt.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21235
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU
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Bilag
- Budgetoplæg til Økonomiudvalget 18.08.2015 samlet bog.pdf (dok.nr.132112/15)
Fremsendelsesbreve fra udvalgene.pdf (dok.nr.132082/15)
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10. Økonomiudvalget - budgetforslag 2016 - 2019

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget skal i henhold til tidsplanen behandle Direktionens forslag til 
drifts- og anlægsbudgettet 2016 – 2019 på Økonomiudvalgets eget område. 
 
Økonomiudvalget har forinden på juni mødet godkendt en række 
budgetforudsætninger, som er indeholdt i dette budgetforslag. Derudover er der 
efterfølgende foretaget en række budgetkorrektioner, som er vist i kapitel 3 om 
rammekorrektioner i vedlagte bilag. 
 
Budgetforslag for 2016 tager udgangspunkt i 1. overslagsår i det vedtagne budget 
2015. Der er efterfølgende foretaget en pris- og lønfremskrivning med 1,6 % i 
budgetår 2016 og efterfølgende år. 
 
På driftsområdet udgør rammen et nettobudget på 448,0 mio. kr.
 
På området Puljer til Tværgående Formål udgør rammen et nettobudget på 25,4 
mio. kr. i budgetår 2016. På dette tidspunkt i budgetprocessen er der på Puljer til 
Tværgående Formål midlertidigt placeret budgetposter, som vil blive fordelt i det 
videre budgetarbejde.
 
På anlægsområdet udgør rammen et nettobudget på 35,3 mio. kr. i budgetår 2016. 
 
Økonomiudvalget skal endvidere behandle takster, som indgår på 
Økonomiudvalgets område jf. kapitel 8 i vedlagte bilag.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget 

1. godkender Direktionens budgetforslag 2016 – 2019.
2. godkender forslaget til takster på udvalgets område.
3. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces.  

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Godkendt.

Bilag
Budgetoplæg Økonomiudvalget 2016 - 2019 (dok.nr.113710/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16194
 Forvaltning: CØP
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 18. august 2015 Side 19 af 31

11. Revisionsberetninger regnskab 2014

Sagsfremstilling
Kommunens revisor har fremsendt 2 beretninger der skal til behandling i byrådet.
 
En tiltrædelsesberetning (nr. 5) der er udsendt på baggrund af tiltrædelse af det 
nye Byråd. Denne er udsendt til byrådets medlemmer medio februar 2015. 
Formålet med denne beretning er i henhold til god revisionsskik at gøre 
opmærksom på, at det er BDO Kommunernes Revision, der har revisionsopgaven 
ved Frederikshavn Kommune, samt indenfor, hvilke rammer revisionsopgaven sker 
indenfor.
 
Den anden revisionsberetning (nr. 6) er udsendt i forbindelse med at revisionen har 
afsluttet revisionen af Frederikshavn Kommunes regnskab for 2014.
 
Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Konklusionen i 
revisionsberetningen er således, citat:
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. 
december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og 
mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners 
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der 
er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis
 
Der er i revisionsberetning ingen bemærkningen, der skal besvares, og behandles 
særskilt og fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 
Der er derudover anført nogle enkelte anbefalinger fra revisionen. Hertil er der 
udarbejdet svar til hvorledes administrationen vil forholde sig til disse. Svarene 
vedr. anbefalingerne skal ikke videresendes til tilsynsmyndigheden, men er en 
orientering til byrådet om, hvorledes administrationen vil agere i forhold til disse.
 
Besvarelse af anbefalingerne er vedhæftet sagen som bilag.
 
Samtidig med behandlingen af revisionsberetningen nr. 6 skal byrådet endeligt 
godkende årsregnskabet for 2014.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. Tiltrædelsesberetningen nr. 5 tages til efterretning
2. Revisionsberetningen nr. 6 for regnskab 2014 godkendes
3. der sker endelig godkendelse af regnskabet for 2014

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17338
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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4. besvarelse af anbefalingerne fra revisionen tages til efterretning 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

Bilag
Tiltrædelsesberetning nr 5 - Frederikshavn Kommune 2014.pdf (dok.nr.129873/15)
Revisionsberetning nr. 6 - Afsluttende beretning 2014 - Frederikshavn Kommune Afsluttende beretning 
2014.pdf (dok.nr.105154/15)
Kommunens bemærkninger til beretning nr. 6 (dok.nr.129897/15)



Økonomiudvalget - Referat - 18. august 2015 Side 21 af 31

12. Anlægsregnskab - Nordstjerneskolen

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgets område er anlægsprojektet omkring Nordstjerneskolen i år 
blevet afsluttet.
 
Der er udarbejdet regnskab for dette anlægsprojekt og dette har været fremsendt til
revisionen.
 
Revisionens konklusion
 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet Ny Skole (Nordstjerneskolen) for 
perioden 25. august 2010 til 10. juni 2015 i alle væsentlige henseender er 
udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og 
Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser.
 
Nordstjerneskolen er Frederikshavn Kommunes hidtil største anlægsprojekt med en 
samlet investering på 200 mio. som er afsluttet med et mindre forbrug på 13 t. kr.
 
Anlægsprojektet er opført som et OPP, Offentligt Privat Partnerskab med 
Kommunal finansiering (tidligere omtalt som OPS, Offentlig privat samarbejde). 
OPP kontrakten omfatter både anlæg og drift i en 25 årig kontraktperiode, hvor 
netop udbudsformen med konkurrencepræget dialog, og incitamenterne i koblingen 
mellem drift og anlæg, har sikret, at projektet er nået i mål og budgettet er 
overholdt. 
 
OPP modellen er, som sådan, ikke nogen garanti for at opnå et mangelfrit byggeri. 
Dog er incitament og ansvar entydigt placeret hos den private OPP part, hvilket har 
vist sig som en styrke i de indkørings- og opstartsudfordringer, vi oplevede med 
skolen. 
Ejendomscenteret har været styrende for hele anlægsprojektet, og det har betydet, 
at kommunen har været en involverende ”bestiller” gennem hele processen. Den 
samme rolle er fortsat i driftsfasen, og dette har givet mulighed for at indsamle 
nogle unikke læringsperspektiver om OPP projekter, som mange andre kommuner 
viser stor interesse for.

Anlægsbudgettet afsluttes først nu, selvom skolen blev taget i brug i januar 2013. 
Det skyldes, at der i processen var indlagt en bruger evalueringsproces for evt. 
anlægsmæssige justeringer, som blev kompliceret ved ny skolereform og ny 
ledelsesstruktur.
 
Nordstjerneskolen blev i 2013 kåret som årets skolebyggeri, hvor Juryen bl.a. 
udtalte:
 
”Med Nordstjerneskolen bliver den store skoles uoverskuelighed imødegået ved sin 
stjerneform og børnenes mulighed for at blive i det nære område, men også have 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22450
 Forvaltning: CØP
 Sbh: heet
 Besl. komp: ØU/BR
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en kontakt med det fælles. Stærkt fokus på bæredygtighed, og det, at det er gjort 
muligt, at energi og miljøbevidsthed kan læres meget konkret.”
 
Projektregnskab - Nordstjerneskolen
 
Projekt Udvalg Forbrug kr. Budget kr. Afvigelse kr.
Nordstjerneskolen ØU 200.072.093 200.085.389 13.096

 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende 
det fremsendte revisionspåtegnede anlægsregnskab.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

Bilag
Ledelseserklæring Nordstjerneskolen (dok.nr.129985/15)
Revisorerklæring Nordstjerneskolen (dok.nr.129988/15)
Samlet anlægsregnskab 2010-2015 Nordstjerneskolen (dok.nr.130106/15)
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13. Ansøgning om kommunegaranti - Voerså Kraftvarmeværk 
A.m.b.a.

Sagsfremstilling
Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. har ved brev af 30. juli 2015, anmodet 
Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti til et lån ved kommunekredit på 
7.875.343 kr. til finansiering af etablering af solvarmeanlæg. Lånet forventes at 
have en løbetid på 25 år.
 
I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan der ydes garanti 
såfremt lånet opfylder de to for kommunale låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 
1 og 2.
Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 står nævnt, at lån kan optages som 
annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. 
stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på 
sådanne lån må højst være 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en 
gennemsnitlig løbetid på 10 år.
Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, 
såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en 
kommunal anlægsopgave.
 
Hvis der ikke er tale om formål, som en kommune automatisk kan låne til, skal 
enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller 
kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb garantien lyder på.
 
I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal 
anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til. Ligeledes ligger lånet, 
der ønskes optaget, inden for de rammer, der er for afdrag af lån.
 
Frederikshavn kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal 
låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes 
kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.
 
I henhold til byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning 
af 23. maj 2012 om størrelsen af garantiprocenten, skal der opkræves en løbende 
årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til 
forsyningsselskaber.
 
Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. har pt. ikke lån hvor der er tilknyttet 
kommunegaranti fra Frederikshavn Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Frederikshavn Kommune påtager sig en garantiforpligtigelse på op til 7.875.343 kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22368
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at:

1. Der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles 
kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 7.875.343 kr. til Voerså 
Kraftvarmeværk A.m.b.a. til etablering af solvarmeanlæg.

2. Der opkræves, den til enhver tid gældende løbende årlig garantiprovision 
af restgælden ultimo året.  

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Sagen genoptages.

Bilag
Ansøgning om kommunegaranti fra Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a..pdf (dok.nr.129724/15)
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14. Genforsikring af tjenestemandspensioner

Sagsfremstilling
Sampension har foreslået en ny investeringsstrategi til forsikring af Frederikshavn 
Kommunes tjenestemandspensioner. Dette skulle på sigt gerne give et højere 
afkast, til at dække Frederikshavn Kommunes fremtidige pensionsforpligtigelser. 
Dette gøres ved at fjerne den garanterede ydelse, for at frigive bundne midler hos 
Sampension, som herved kan investeres på en mere gunstig måde.
 
Frederikshavn Kommune har i dag sine tjenestemandspensioner forsikret hos 
Sampension. Med den nuværende ordning betaler Frederikshavn Kommune en 
løbende præmie på de erhvervsaktive tjenestemænd. Frederikshavn Kommune er 
herefter garanteret en fast ydelse fra Sampension på de enkelte policer. Den 
garanterede ydelse er fast, og er blandt andet baseret på nogle forudsætninger 
omkring forventet levetid og renteudviklingen.
 
For at Sampension kan garantere en fast ydelse, er Sampension nødt til at 
investere med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed, men som også giver et 
lavt afkast.
 
Garantien sikrer en fast nominel ydelse, men pensionerne stiger i fremtiden, da de 
reguleres med den generelle lønudvikling. Frederikshavn Kommune afholder selv 
risikoen for den fremtidige lønregulering, da den garanterede ydelse ikke reguleres 
løbende, men ellers afholder Sampension de øvrige risici. Hvis lønniveauet 
fremadrettet stiger, er det muligt, at afkastet af de bundne midler ikke længere kan 
dække den fremtidige lønregulering. Hvis dette er tilfældet vil man i første omgang 
bruge af kommunens såkaldte bonuskonto. Når denne er brugt vil kommunen 
enten skulle acceptere en lavere dækningsgrad eller betale en højere ydelse. 
 
For at forhindre en sådan situation, er Sampension kommet med en ny 
investeringsstrategi, som har til formål at øge afkastet til dækning af fremtidige 
forpligtigelser. Den nye investeringsstrategi går ud på at fjerne garantien, hvorved 
Sampension får mulighed for at frigive de bundne midler, og investere i blandt 
andet indeksobligationer, som modsat nominelle obligationer følger inflationen, og i 
højere grad investere i andet end obligationer såsom aktier, ejendomme og 
infrastruktur.
 
Sampension vil ligeledes i den nye investeringsstrategi tilrettelægge 
investeringerne på baggrund af Frederikshavn Kommunes forventede 
pensionsudbetaling, således at de pensionsudbetalinger, der kommer i den 
nærmeste fremtid, vil blive investeret med en lav risiko, mens de 
pensionsudbetalinger, der kommer senere, vil blive investeret i mere risikofyldte 
aktiver, men som typisk også giver mulighed for et større afkast.
 
Ved overgangen til den nye investeringsstrategi frigives der samtidig et betydeligt 
beløb til Frederikshavn Kommunes bonuskonto. Ultimo januar er der beregnet en 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16110
 Forvaltning: CØP
 Sbh: kcth
 Besl. komp: ØU
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overførsel til bonuskontoen på ca. 178 mio. kr., men det endelige beløb vil først 
blive opgjort på den dato, man overgår til den nye investeringsstrategi. 
Engangsbeløbet skal være med til at dække i de situationer, hvor afkastet er 
mindre end forpligtigelsen.
 
Der er en risiko ved at overgå til den ugaranterede model, da det er muligt, at 
afkastet kan blive lavere end det beløb man er garanteret i dag. Et lavere afkast vil i 
første omgang blive dækket af bonuskontoen. Der skal derfor være tale om en lav 
rente i en længerevarende periode kombineret med fald i aktiekurserne før det kan 
føre til øgede udgifter for Frederikshavn Kommune.
 
Sampension har foretaget en analyse af samfundsudviklingen, og den nye 
investeringsstrategi vil ud fra denne analyses basisscenarie give et forventeligt 
årligt merafkast på 1,37 %. Basisscenariet viser samtidig at der er 95 % 
sandsynlighed for, at den ugaranterede model kan opspare en større værdi end 
den garanterede model over en tiårig periode. Selv i den mest pessimistiske model 
forventes der et årligt merafkast på 0,98 % og en sandsynlighed på 68 % for en 
større opsparet værdi set over 10 år.

Økonomiske konsekvenser
Overgang til en ny markedsbaseret investeringsstrategi for pensionsmidlerne i 
Sampension bør føre til et højere afkast af pensionsmidlerne og dermed give bedre 
mulighed for at budgettet for indbetaling af præmie til tjenestemandspensioner i 
fremtiden kan holdes.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender en tiltrædelse af den nye 
investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Udsættes.

Supplerende sagsfremstilling
På Økonomiudvalgets behandling af sagen den 17. juni 2015 bad udvalget om en 
uafhængig forsikringsmæglers vurdering af tilbuddet fra Sampension om ændring 
af investeringsstrategien til forsikring af Frederikshavn Kommunes 
tjenestemandspensioner.
 
Der er indhentet en vurdering af tilbuddet fra Frederikshavn Kommunes 
forsikringsmægler, Willis. Vurderingen fra Willis er vedlagt som bilag til sagen.
 
Konklusionen i notatet fra Willis er: ”Alt i alt er det vores opfattelse, at 
Frederikshavn Kommune bør acceptere tilbuddet.”

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Økonomiudvalgets flertal godkender indstillingen.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.
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Bilag
Notat vedrørende genforsikring af tjenestemandspensioner (dok.nr.86390/15)
Notat til Frederikshavn Kommune Tilbud fra SamPension.pdf (dok.nr.122369/15)
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15. Salg af Toftegården, Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

 Lukket sag

 Sagsnr: 14/21886
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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16. Handel med Volstrup Skole

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Godkendt.

 Lukket sag

 Sagsnr: 13/23413
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 18. august 2015 Side 30 af 31

17. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Godkendt.

 Lukket sag

 Sagsnr: 09/13231
 Forvaltning: CS
 Sbh: AHJE
 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
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Frederikshavn Kommune 

Att.: Økonomichef Karsten Jørgensen 

Rådhus Allé 100 

9900  Frederikshavn 

 

 

Frederikshavn Forsyning A/S 
Knivholtvej 15 

Postboks 210 

9900 Frederikshavn 

 

Tlf.  98 45 60 00 

Fax  98 43 93 88 

Lokal tlf.  51 63 30 30 

Sagsbeh.:  PUKN 

Sagsnr.:        

CVR-nr.:  25 59 94 70 
E-mail:  forsyningen@frederikshavn.dk 

Hjemmeside: www.forsyningen.dk www.forsyningen.dk 

 

 

 

Frederikshavn den 3. juli 2015  

 

Ansøgning om Kommunegaranti til finansiering af anlægsudgifter i 2015 

Frederikshavn Forsyning A/S besluttede på bestyrelsesmødet den 16. juni 2015, at 

fremsende en ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti i form af 

en rammeaftale, hvor Frederikshavn Kommune løbende orienteres, når der optages 

lån. 

Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger derfor Frederikshavn 

Kommune om en samlet kommunegaranti for lån på i alt 252,7 mio. kr. jf. vedlagte 

sagsfremstilling samt specifikation. 

Der vil i løbet af 2015, kun blive optaget de nødvendige lån, i form af kreditkon-

trakter og træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter og i takt med at selska-

bernes likviditet ikke kan afholde udgifterne og den endelige finansiering kan hjem-

tages. 

Frederikshavn Kommune kan yde kommunegarantien til lånene jf. regler om kom-

munal låntagning, uden det påvirker kommunens låneramme. Kommunen skal ikke 

deponere et tilsvarende beløb. 

Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte anlægsudgifter i regn-

skabsåret 2015. 

Lånene ønskes optaget som 25-årige obligationsbaserede lån. 

 

På bestyrelsens vegne. 

 

 

Per Knudsen  

Økonomichef 
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4  
Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 

2015 
  

 

 Åben sag 
  
Sagsnr:  
Sbh: pukn 
  
Besl.komp: BEST 

 

Sagsfremstilling 

Koncernens samlede budgetterede anlægsudgifter i 2015 udgør 

198,7 mio. kr. Det er efterfølgende besluttet at forhøje budgettet 

med 60 mio. kr. fordelt med 40 mio. kr. til Vand og 20 mio. kr. til 

Varme vedrørende projekt automatisk måleraflæsning. De revide-

rede anlægsudgifter udgør herefter 252.699 mio. kr.  

Da disse anlægsudgifter fratrukket investeringsbidrag er lånebe-

rettigede, ønsker direktionen at sende en ansøgning om kommu-

negaranti til Frederikshavn Kommune i form af en rammegaranti 

på i alt 252.699 mio. kr., samt at der – hvis der gives kommune-

garanti – kan søges om de nødvendige kreditkontrakter.  

  

Det forventes, at det samlede finansieringsbehov bliver i størrel-

sesorden ca. 70 mio. kr. 

  

  

Indstilling 

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at  

  
 der sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune om Kom-
munegaranti vedrørende anlægsudgifter for 2015, og at

  
 der, hvis der gives kommunegaranti, kan søges om de nødven-
dige kreditkontrakter

  

Bilag  Fordeling 

1. Kommunegaranti - rammebevilling 2015, dateret 16. juni 2015 BEST 

  

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 16. juni 2015 

Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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Bilag 1. Kommunegaranti - rammebevilling 2015 
 
 
 Anlægsudgifter Kommunegaranti Forventet 
 2015 ramme i alt Lånebehov 
    
Frederikshavn Forsyning A/S:    
   Biler, maskiner, håndværktøj mv. 6.000.000 kr. -      - 

    
    
Frederikshavn Forsyning Erhverv 
A/S: 

   

   Vejbelysningsanlæg 4.500.000 kr. 4.500.000 kr. - 
    

    
Frederikshavn Elnet A/S:    

   Målere 
   Diverse anlæg 

36.300.000 kr. 
8.650.000 kr. 

 
44.950.000 kr. 

 
- 

    
    
Frederikshavn Varme A/S    

   Ledningsnet  24.603.000 kr.   
   Måleraflæsning 
   Produktionsanlæg 

20.000.000 kr. 
1.277.000 kr. 

 
45.880.000 kr. 

 
- 

    
    
Frederikshavn Vand A/S    
   Ledningsnet 32.389.000 kr.   

   Kildepladser 2.500.000 kr.   
   Måleraflæsning 
   Produktionsanlæg 
    

40.000.000 kr. 
15.400.000 kr. 

    

 
90.289.000 kr. 

 
70.000.000 kr.  

    

    

Frederikshavn Spildevand A/S    
   Pumpestationer 5.000.000 kr.   
   Ledningsnet 32.880.000 kr.   
   Bygværker 
   På renseanlæggene 

1.800.000 kr. 
 24.450.000 Kr. 

 
64.130.000 kr. 

 
- 

 
 

Frederikshavn Affald A/S 
   Maskinudskiftninger 
   Indsamlingsudstyr 

 
 

 
 2.200.000 kr. 

750.000 Kr. 
 

 
 

 
 

2.950.000 kr. 

 
 

 
 

- 

    
    

I alt 258.699.000 kr. 252.699.000 kr. 70.000.000 kr. 

 
 

 

 



Bilag: 9.1.  - Budgetoplæg til Økonomiudvalget 18.08.2015 samlet bog.pdf
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Direktionens budgetoplæg til Økonomiudvalget 
 
Hermed fremsendes Direktionens budgetoplæg 2016-2019 til Økonomiudvalgets behandling. 
 
I budgetoplægget indgår alle drifts- og anlægsbudgetter. Udvalgene skal behandle deres egne budgetforslag 
på deres møder i august. 
 
I budgetoplægget er indtægtssiden budgetteret med udgangspunkt i statsgarantien for 
udskrivningsgrundlaget og med en uændret indkomstskatteprocent på 26,2 % og en uændret 
grundskyldspromille på 29,9 ‰. 
 
Dette oplæg er det første samlede overblik, hvor konsekvenserne af aftalen mellem regeringen og KL er 
indregnet. 
Da KL først har udsendt prognosemodel samt skøn for overslagsårene 2017 – 2019, vedr. indtægter, 
budgetgaranterede områder og øvrige overførsler den 10. august, har det ikke været muligt at udarbejde 
budget for disse poster. Derfor er budgetoverslagsårene 2017 – 2019 ikke medtaget i materialet, men vil 
blive udarbejdet på et senere tidspunkt. Det forventes, at der er en Direktionsbehandlet oversigt over 
overslagsårene 2017 – 2019, der kan fremlægges for Byrådet - på Byrådets budgettemamøde den 26. 
august 2015.  
 
Derfor er det kun budgetåret 2016 der er beskrevet i budgetoplægget.  
 
I materialet er der en oversigt over en række forhold, hvor Direktionen har indarbejdet række 
bevillingsmæssige ændringer. Alle disse ændringer er indregnet i materialets øvrige oversigter og 
opgørelser.  
 
Finansieringsoversigten og resultatopgørelsen indeholder budgettets hovedtal. Resten af materialet er en 
beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for budgettets hovedtal. 
 
Økonomiudvalgets budgetoplæg danner udgangspunkt for det videre budgetarbejde i Frederikshavn 
Kommune. 
 
Det videre forløb 
Økonomiudvalgets budgetoplæg samt byrådets budgetdebatmøde d. 26. august 2015 danner grundlag for 1. 
behandlingen af budgetforslaget i Økonomiudvalget d. 9. september 2015.  
 

- 16. september 2015. 1. behandling i Byrådet 
 

- 29. september 2015: Sidste frist for indlevering af ændringsforslag kl. 09.00 
 

- 7. oktober 2015: 2. behandling i byrådet  
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ÆNDRINGER I BUDGETFORSLAGET SIDEN ØKONOMIUDVALGETS SIDSTE

BUDGETBEHANDLING I JUNI MÅNED.

2016

Renter og afdrag af låneoptagelse for 2016 -7.056.687

Ændret låneoptagelse, ejendomsskatter og P/L -614.000
DIR - 19.05.15 tekniske korrektioner pkt. 2 Verdensklasser 1.156.376
PL-regulering -10.464.328

Ældremiliarden 10.961.620

Budgetgaranterede områder 77.512.000

Øvrige overførsler / nettovirkning af Lov- og Cirkulæreprogram 14.052.000

Beskæftigelsesområdet 8.329.000

Øvrige mindre ændringer af teknisk kararkter 157.380

Tilskudsmeddelelsen 2016, ændringer på skat og tilskud/udligning -122.971.974

DIR - 11.08.15 - Forøgelse af budget vedr. byggesagsgebyrer 1.000.000
DIR - 11.08.15 - Bufferpulje til brug for overdragelse af beredskabet 794.636
DIR - 11.08.15 - Kompensation for refusionsreform 11.000.000
DIR - 11.08.15 - Regulering af medfinansiering af sundhedsudgifter -8.251.524

DIR - 11.08.15 - Kompensation for landsudvikling i udvikling på boligstøtteområdet 1.668.056
Salg af kombit ejendomme -2.108.906

DIR - 11.08.15 - Lov- og Cirkulæreprogram - anslået for 2016 -646.660
Pulje til reservation af serviceramme 25.000.000

Ændringer i alt -483.011

+ angiver en øget udgift / - angiver en øget indtægt

4



FINANSIERINGSOVERSIGTEN 
 
Finansieringsoversigten præsenterer hovedtallene i budgetoplægget 2016. Oversigtens formål er en 

balancebetragtning, dvs. balancen mellem indtægter og udgifter.  

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2015 opgjort pr. 30.4.2015 samt regnskab 

2014. 

 

Fortegnskonvention i finansieringsoversigten: 

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn. 

 

Prisniveau i finansieringsoversigten: 

Regnskab 2014 er angivet i 2014-priser. 

Forventet regnskab 2015 er angivet i 2015-priser. 

Budget 2016 er angivet i 2016-priser.  

 

Balanceposten i finansieringsoversigten: 

Udgifter (finansieringsbehovet) og indtægter (finansiering) skal balancere (”være lige store”) i 

finansieringsoversigten. Balanceposten i finansieringsoversigten er ”Forbrug/opsparing af likvide midler (linje 

7 i 2. halvdel af opstillingen) 

Er der et forbrug af likvide midler, her angivet med negativt fortegn, er der underskud i budgetforslaget. Dette 

underskud finansieres af kommunekassen. Er beløbet i linjen derimod positivt (uden fortegn) er der et 

overskud i budgetoplægget – et overskud som øger kassebeholdningen. 

 

Kassebeholdning i finansieringsoversigten 

Finansieringsoversigten indeholder to kassebeholdningsbegreber: Primo/ultimo kassebeholdning og 

gennemsnitlig kassebeholdning. 

 

Primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen tager udgangspunkt i den seneste faktisk optalte 

kassebeholdning ultimo/primo året. Det vil i dette tilfælde sige primobeholdningen ved indgangen til 

budgetåret 2015. Her var der en negativ kassebeholdning på -118,4 mio. kr. Bevægelsen fra 

primobeholdning til ultimobeholdning fremkommer som det enkelte års budgetvirkning på kassen. Den 

underliggende forudsætning er, at alle budgetterede udgifter og indtægter realiseres i kalenderåret præcist 

som forudsat i budgettet. Forudsætningen holder dog ikke i virkelighedens verden pga. periodeforskydning i 

betalingsstrømmene og pga. at regnskabsåret indeholder en forsupplementsperiode og en 

supplementsperiode. Hensigten med primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen er imidlertid at give et 

overblik over budgetårenes virkning på udviklingen af kassebeholdningen. 

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning angiver hvor stor kassebeholdningen skønnes at være i gennemsnit 

over årets 365 dage. Det er et krav til kommunens gennemsnitlige kassebeholdning, at denne på ethvert 

tidspunkt er større end nul beregnet over de seneste 365 dage. 

Den gennemsnitlige likviditet for 2015 er skønnet ud fra de seneste 365 dages gennemsnit og 

forventningerne til forbrugsudviklingen i 2015.  

 

Den gennemsnitlige likviditet for årene 2016 er skønnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet for 

2015. Kommunen har deponerede midler som ikke indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet. 
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Drift og anlæg i faste priser Regnskab Forv. Budget

Alle tal er i 1.000 kr. 2014 forbrug 2015 2016

30.04.15 Oplæg

FINANSIERINGSBEHOV:

Driftsvirksomhed: 3.639.110 3.600.293 3.715.354

Serviceudgifter  ……………………………………….. 2.540.686 2.506.559 2.542.986

Aktivitetsbestemt medf. af sundhed….. 208.919 202.342 190.728

Driftsudgifter vedr. ældreboliger……… 8.427 7.176 5.819

Indtægter fra den centrale ref. ordning -27.282 -24.472 -21.406

Overførsler  …………………………………………… 771.387 760.313 822.853

Forsikrede ledige ……………………………… 134.159 146.156 171.972

Takstfinansieret  ……………………………………. 2.814 2.219 2.402

B. Anlægsvirksomhed: 120.780 137.091 102.900

Bruttoanlægsudgifter  ……………………………………..139.432 157.986 118.805

Anlægsindtægter ……………………………………… -2.691 -4.395 0

Salgsindtægt vedr. jord og bygninger ……. -15.962 -16.500 -15.905

C. Renter - netto  ……………………………………… 53.890 14.981 13.426

D. Balanceforskydninger: -2.118 -314 4.279

Indskud i Landsbyggefonden …………………. 1.711 3.000 5.500

Frigivelse af deponerede beløb …………. -804 -5.418 -1.858

Mellemregning, Kloakforsyningen. ………………… -20.626 0 0

Andre langfristede udlån og tilgodeh. …. 2.623 2.094 -90

Øvrige balanceforskydninger  ………………………………..14.979 10 728

E. Afdrag på lån  ……………………………………………… 513.598 62.430 68.215

F. Generelle tilskud og udligning  …………………………..-1.184.989 -1.133.962 -1.164.083

G. Pris- og lønstigningspost  ………………

FINANSIERINGSBEHOV I ALT 3.140.271 2.680.520 2.740.091

FINANSIERING:

Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser

1 Kommuneskat…………………………………………. -2.322.356 -2.353.875 -2.434.340

2 Selskabsskatter  ……………………………………….. -20.763 -41.682 -42.914

3 Dødsboskat………………………………...……………….. -585 -4.846 -1.423

4 Grundskyld  ………………………………………………. -218.922 -226.920 -235.531

5 Dækningsafgifter  ………………………………………… -3.867 -3.867 -3.889

6 Lånoptagelse  ……………………….. -613.815 -111.208 -30.967

7 Forbrug/opsparing af likvide midler  …………………………………40.037 61.878 8.974

 (- = forbrug) (+ = opsparing)

FINANSIERING I ALT -3.140.271 -2.680.519 -2.740.091

BEHOLDNING PRIMO ÅRET -159.243 -118.351 -56.473

Årets forbrug/opsparing af likvide midler 40.892 61.878 8.974

BEHOLDNING ULTIMO ÅRET -118.351 -56.473 -47.499

kontrol

GENNEMSNITLIG LIKVIDITET 56.400 80.000 *97.204

DEPONEREDE MIDLER - primo året 15.800 15.842 16.727

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

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

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

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

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

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

* Pulje til reservation af servicerammen er ikke forudsat brugt og indgår derfor i gennemsnitlig likviditet

FINANSIERINGSOVERSIGT

Budget 2016
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RESULTATOPGØRELSEN 

Resultatopgørelsen præsenterer hovedtallene i budgetoplægget 2016 med vægten lagt på forskellige 
overskudsbegreber fx begrebet ”Resultat af ordinær driftsvirksomhed”.  

På den måde er resultatopgørelse et ”husholdningsregnskab”. Opgørelsen starter med de indtægter, som er 
til rådighed og fra disse trækkes de forskellige udgifter, så der til slut fremkommer enten et overskud eller et 
underskud. 

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2015 opgjort pr. 30.4.2015 samt regnskab 
2014. 
 
 
Fortegnskonvention i resultatopgørelsen 
Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn. 
 
 
Prisniveau i finansieringsoversigten 
Tallene i kolonnerne er angivet i det pågældende års priser – f.eks. regnskab 2014 er i 2014-priser, og 
budgetår 2016 er i 2016-priser.  
 
 
Opbygningen af resultatopgørelsen 
Resultatopgørelsen er delt i tre dele: Det skattefinansierede område, forsyningsvirksomhederne samt tilgang 
og anvendelse af likvide midler. 
 
 
Resultat af ordinær driftsvirksomhed 
Dette overskudsbegreb angiver hvor meget der er til rådighed til at finansiere nettoanlægsudgifterne samt 
afdrag på den langfristede gæld. 
 
 
Resultatet af det skattefinansierede område 
Dette overskudsbegreb opgør overskuddet når udgifter til anlæg er afholdt og indtægter fra salg af grunde og 
bygninger er medtaget. 
 
 
Forsyningsvirksomhederne 
Afsnittet omfatter kun renovationen. 
 
Alle indtægter og udgifter som er medtaget i ovenstående delopgørelser indgår i ”Resultat i alt”. 
 
Resultatopgørelsen slutter med at vise ændringen af de likvide aktiver (dvs. opsparing eller forbrug af 
kassebeholdningen).  
Denne ændring er sammensat af resultatet fra drifts – og anlægsposter, optagne lån, afdrag på lån, 
ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt øvrige finansforskydningsposter. 
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Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Regnskab Forventet Budget

Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser 2014 forbrug 2015 2016

30.04.15 Oplæg

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter:

    Skatter  ………………………………………………………………………..-2.566.493 -2.631.190 -2.718.099

    Generelle tilskud …………………………………………………………………………..-1.184.989 -1.133.962 -1.164.083

    Indtægter i alt …………………………………………………………-3.751.482 -3.765.152 -3.882.181

Driftsudgifter:   (ekskl. forsyningsvirksomheder)

Tværgående fælles puljer ……………………………………….. 0 0 25.375

Økonomiudvalget ………………………………………………………………….441.359 439.976 448.012

Arbejdsmarkedsudvalget ……………………………………………………………824.495 828.434 915.196

Socialudvalget …………………………………………………………………………857.352 843.105 865.507

Sundhedsudvalget ……………………………………………………………………321.231 319.232 317.311

Børne- og Ungdomsudvalget …………………………………………………..892.706 893.886 864.601

Kultur og Fritidsudvalget ………………………………………………………213.572 209.189 209.281

Teknisk Udvalg …………………………………………………………………………72.744 52.771 56.201

Plan- og Miljøudvalget …………………………………………………………………14.251 13.350 13.366

    I alt  …………………………………………………………………………….3.637.711 3.599.943 3.714.851

Renter m.v.  ……………………………………………………………………..53.890 14.981 13.426

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED  ………………………..-59.882 -150.227 -153.904

overskud overskud overskud

Anlægsudgifter

(ekskl. forsyningsvirksomheder)

Økonomiudvalget  ………………………………………………………………….71.352 69.835 51.203

Arbejdsmarkedsudvalget  ………………………………………………………………….0 0 27

Socialudvalget  ……………………………………………………………………….2.588 2.659 2.708

Sundhedsudvalget  ………………………………………………………………….2.949 6.495 1.481

Børne- og Ungdomsudvalget  ………………………………………………………9.979 8.696 10.142

Kultur og Fritidsudvalget  …………………………………………………………….5.007 5.699 3.795

Teknisk Udvalg  ………………………………………………………………………46.405 52.374 47.694

Plan- og Miljøudvalget  ………………………………………………………………………1.153 12.228 1.754

    I alt  …………………………………………………………………………………..139.432 157.986 118.805

Anlægsindtægter

    Salg af jord og bygninger  …………………………………………………-15.523 -16.500 -15.905

Øvrige anlægsindtægter ………………………………………………-3.129 -4.395 0

    I alt  …………………………………………………………………………………..-18.652 -20.895 -15.905

A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE ……………..60.898 -13.136 -51.004

underskud overskud overskud

B.  FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

     Drift (netto)  ……………………………………….…………………………………………………………..1.399 350 503

B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER  …………………..1.399 350 503

C. RESULTAT I ALT (A + B)  …………………………………………………….62.297 -12.786 -50.501

underskud overskud overskud

RESULTATOPGØRELSE 
Budget 2016

8



Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Regnskab Forventet Budget

Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser 2014 forbrug 2015 2016

30.04.15 Overslag

Likvid beholdning primo året -159.243 -118.351 -56.473

Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn.

TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… -99.255 -12.786 -50.501

Optagne lån  ………………………………………………………………………….-514.560 -111.208 -30.967

Øvrige balanceforskydninger ………………………………………………………….-2.118 -314 0

    I alt  …………………………………………………………………………………..-615.933 -124.307 -81.468

ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… 62.297 0 0

Afdrag på lån (langfristet gæld)  ………………………………………………………………………….39.833 62.430 68.215

Øvrige balanceforskydninger ………………………………………………………….473.765 0 4.279

    I alt  …………………………………………………………………………………..575.895 62.430 72.494

ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER 40.037 61.878 8.974

Opsparing Opsparing Opsparing

Kursregulering m.v. af likvide aktiver 855

Likvid beholdning ultimo året -118.351 -56.473 -47.499

Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn.
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Generelle bemærkninger  
 
Forudsætninger  
På grund af tidspunktet for folketingsvalget og den deraf forsinkede økonomiaftale har det ikke været muligt 
få budgettets overslagsår klar til denne udgave af budgetoplægget. Det forventes, at overslagsårene 2017 – 
2019 kan fremlægges for Byrådet til Byrådet budgettemamøde den 26. august 2015.  
 
Budgetoplægget tager udgangspunkt i overslagsår 2016 i det vedtagne budget 2015. I løbet af 
budgetprocessen er der foretaget en række rammekorrektioner, som er indregnet i budgetoplægget. 
Materialet indeholder en oversigt over de rammekorrektioner, der er foretaget. 
 
De foretagne rammekorrektioner kan i hovedtræk beskrives i følgende punkter: 

 Budgetrammerne er ajourført med de af Byrådets beslutninger, som har økonomiske konsekvenser 
i budgetårene. 

 Pris- og lønfremskrivning af budgetforslaget. Der er anvendt KL’s P/L-skøn, som blev udmeldt i 
marts 2015. Dette er efterfølgende opdateret med økonomiaftalens P/L forudsætninger. 

 Demografiændringer - som følge af ændringer i demografien er budgetrammerne for 
pasningsområdet, skoleområdet og ældreområdet reguleret. Pga. forberedelse til overgang til ny 
demografimodel er reguleringen for budget 2015 også gældende for budget 2016. Dertil kommer at 
BUU har fået en merbevilling på 2,455 mio. kr. i 2016, som er finansieret ved reduktioner i 
serviceudgifterne. 

 
Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2016-2019  
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019 har Økonomiudvalget besluttet, at budgettet skal baseres 
på følgende målsætninger: 
 

1. Det er en målsætning, at opnå overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr. 
2. Det er en målsætning, at have et skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. Derudover kan der 

være lånefinansierede anlæg i den udstrækning, der kan opnås låneadgange og det ud fra en 
samlet økonomisk/politisk vurdering giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen. 

3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 
mio. kr. 

   
Pris- og lønfremskrivning  
I budgetoplægget er indregnet de udmeldte pris- og lønfremskrivninger på de enkelte arter i KL’s 
budgetvejledning 3. juli 2015. 
 
Af nedenstående fremgår de forventede pris- og lønstigninger fra 2013/2014 til 2018/2019. For 2015/2016 er 
det samlede skøn for prisreguleringen på 1,6 pct. 

 

Kilde: KL’s Budgetvejledning 2015 – skrivelse G1.3 *)inklusiv kompensation afskaffelse af 60-årsregel på skoleområdet, **) Inklusiv 0,02 

pct. til døgnarbejdstidsområdet i 2016. 
 

Da der løbende kan ske ændringer af skønnene, kan der komme yderligere reguleringer, som vil påvirke 
budget 2016. Såfremt der kommer sådanne ændringer vil indregning ske løbende i budgetprocessen. 

Vækst i pct. 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/18 2018/19 

Lønstigning for kommunalt 
ansatte 

1,35/1,41* 1,33/1,41* 1,62/1,64*** 2,26 2,10 2,10 

Prisstigning 1,20 1,05 1,67 1,67 1,67 1,67 

Løn- og prisstigning 1,3 1,3 1,6 2,1 2,0 2,0 

Vækst i 
udskrivningsgrundlaget 

2,3 3,5 3,6 3,0 2,9 3,0 
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Lønudviklingen inkl. AUB i 2014 er opgjort til 1,41 pct. Lønskønnene for 2015 og 2016 er nu 1,41 pct. og 
1,64 pct., hvilket er en nedjustering på hhv. 0,05 pct.point og 0,15 pct.point i forhold til KL's seneste skøn i 
budgetvejledningen for 2016. Nedjusteringerne skyldes en lavere udmøntning fra reguleringsordningen i 
2015 end tidligere skønnet. Af samme grund nedjusteres lønskønnene for 2017, 2018 og 2019 med hhv. 
0,08 pct.point, 0,1 pct.point og 0,1 pct.point i forhold til KL's seneste skøn i budgetvejledningen for 2016. 

Prisudviklingen i 2014 er 0,13 pct.point højere end KL's seneste skøn i budgetvejledningen for 2016. Dette 
skyldes primært en højere prisudvikling for entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) samt øvrige 
tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) end skønnet i tidligere. Prisskønnet for 2015 er uændret 1,05 pct., mens 
skønnene for 2016 og overslagsårene er sænket med 0,03 pct.point i forhold til KL's seneste skøn i 
budgetvejledningen for 2016. 

Samlet medfører ændringerne, at den samlede pris- og lønudvikling for serviceudgifterne er 0,2 pct.point 
højere i 2014 end skønnet af KL i budgetvejledningen for 2016. Det samlede pris- og lønskøn for 
serviceudgifterne for 2015 er uændret, mens skønnet for 2016 er 0,2 pct.point lavere i forhold til KL's 
seneste skøn i budgetvejledningen for 2016. For 2017 og fremefter er skønnene for den samlede pris- og 
lønudvikling for serviceudgifterne uændrede. 
 
Finansieringsoversigten  
Budgettallene for drifts- og anlægsbudgettet fremlægges i 2016-priser, mens finansieringssiden (hovedkonto 
7 og 8) er i det konkrete års priser.  
 
Resultatopgørelsen  
I resultatopgørelsen er alle budgettal i løbende priser, hvilket betyder at pris- og lønstigningerne for hvert år 
er indregnet i budgettallene. 
 
Indkomstskat og generelle tilskud  
Kommunal indkomstskat er i 2016 indregnet med det, som vi med sikkerhed kan få; skatteprovenuet 
udregnet på grundlag af Social- og Indenrigsministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag 
for 2016. I budgetforslaget er indregnet en uændret indkomstskatteprocent på 26,2 %.  
 
Generelle tilskud er ligeledes indregnet med de statsgaranterede beløb for 2016. 
 

År Udskrivningsgrundlag – kr. Indkomstskat – kr. Stigning – pct. 

2016 9.317.569.000 2.441.203.078  
 
I budgetoplægget for 2016 er der pt. indregnet tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på 16 mio. kr. i 
2016. Der er ansøgt om tilskud fra puljen, og når beløbet er endeligt kendt vil en evt. korrektion blive 
indregnet i budgetoplægget.  
 
Da der i 2013 er valgt statsgaranti, skal der ikke foretages efterregulering for 2013 i 2016 vedr. skatter og 
generelle tilskud og udligningsordninger. 
 
Der vil blive udarbejdet et skøn over det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2016, så der kan 
foretages et valg mellem at tage imod det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selv at budgettere 
udskrivningsgrundlaget. Dette skøn for det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag fremlægges for byrådet 
ved 2. behandlingen af budget 2016. 
 
Grundskyld  
Kommunens udskrivning af ejendomsskatter i regnskabsåret 2016 skal ske på grundlag af 
ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2014. Det er dermed stigningen i de faktiske grundværdier pr. 
01.10.2013 til 01.10.2014, som indgår i budgettet for 2016. 
 
Grundskylden er indregnet med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2013 på 29,9 ‰ i hele 
budgetperioden.  
For produktionsjord må der kun opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den opkrævede promille i 
2013. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden. 
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Kommunal grundskyld 2016: 

Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme  7.585.767.980 kr. 

Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord  1.209.075.000 kr. 

Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme  29,90 ‰ 

Grundskyldspromille: Produktionsjord  7,2 ‰ 

Samlet grundskyldsprovenu   235.531.000 kr. 

 
Grundskylden er indregnet med 235,5 mio. kr. for 2016. Der er dermed indregnet indtægter fra grundskyld i 
budgetoplæg 2016, som er 2,2 mio. kr. lavere end hvad der var inde i overslagsåret 2016 fra budget 2015. 
 
I lighed med 2015 foretages der i 2016 opkrævning af grundskyld pr. 1. februar og 1. august.  
 
Regulering vedrørende lov og cirkulære  
De generelle tilskud i 2016-2019 vil blive reguleret som følge af de lovændringer, som medfører enten 
yderligere udgifter eller fald i udgifterne for kommunerne. Under ét reguleres kommunerne således for de 
merudgifter/mindreudgifter, som ændringer i den kommunale opgaveportefølje medfører. 
 
Frederikshavn Kommune reguleres for sin andel efter de regler, som gælder for fordeling af tilskuds- og 
udligningsbeløb. 
 
De enkelte fagudvalgs budgetter reguleres med deres andel af Lov- og cirkulæreændringer. Ændringer 
under 25.000 kr. pr. år reguleres ikke. Samlet set er der afsat nettoudgifter for ca. 14,1 mio. kr. i budgettet. 
 
De fem beløbsmæssigt største ændringer i 2016 er: 
 

Titel Beløb 2016 
(i mio. kr. – 
landsplan / 

Frederikshavn 
andel) 

 

Lovforslag nr. 4 af 3. juli 2015 om kommunernes finansiering 
af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling 
Danmark og arbejdsløsheds-kasserne og lovforslag nr. 1 af 3. 
juli 2015 om ændring af lov om kommunal udligning og 
generelle tilskud til kommunerne (tilpasninger i 
udligningssystemet som følge af omlægning af 
refusionssystemet på beskæftigelsesområdet a) 1) 

1.045,6/11,3 

Lov nr. 1486 af 23. december 2014 om ændring af lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsfor- sikring 
m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelses-
indsatsen, et fælles og intensi-veret kontaktforløb, uddan-
nelsesløft, styrket rådighed og målretning af 
virksomhedsrettede tilbud m.v.) 

322,7/3,5 

Lov nr. 1522 af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv 
socialpolitik. lov om individuel boligstøtte og kilde- skatteloven 
(Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, 
afskaffelse af laveste forsørger-sats, højere boligsikring til 
unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen 
fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.) 

-47,9/-0,5 

Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og 
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 

-45,0/-0,5 

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. 
(vejloven) 

-29,5/-0,3 
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Reguleringer og finansiering fra Økonomiaftalen  
Nedenstående viser, hvad der er udmeldt som tilskud til Frederikshavn Kommune i 2016. 
 

Ændring fra budget 2015, 
overslagsår 2016 til budget 2015                

Budget 2015 
Overslagsår 

2016 - i 
budget 2015 

Budgetoplæg 
2016 

Forskel 
overslag 

2016 til 
budgetoplæg 

2016                                   
(- = merindtægt) 

Kommunal udligning -797.256.000 -788.086.000 -825.036.000 -36.950.000 

Statstilskud inkl. betinget balancetilskud -110.062.000 -121.863.000 -79.464.000 42.399.000 

Udligning af selskabsskat -10.488.000 -18.239.000 -12.636.000 5.603.000 

Særlige tilskud -74.152.000 -19.454.000 -106.276.000 -79.040.000 

Udligning vedr. udlændinge 24.744.000 25.021.000 23.424.000 -1.597.000 

Beskæftigelsestilskud -165.840.000 -168.825.120 -171.972.000 -3.146.880 

I ALT -1.133.054.000 -1.099.228.120 -1.171.960.000 -72.731.880 

 
Som det fremgår af tabellen medfører regulering af tilskuds- og udligningsbeløb en øget finansiering på 72,7 
mio. kr. i budgetoplægget for 2016 i forhold til overslagsår 2016 til budget 2015. Årsagen skyldes primært at 
der i 2016 er indregnet 58,7 mio. kr. i tilskud til styrkelse af den kommunale likviditet.  
Herudover er der indregnet en forudsætning om et tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på 16,0 
mio. kr. svarende til gennemsnittet af de seneste fem års tilskud, og en forudsætning om et tilskud på 4,8 
mio. kr. til integration af flygtninge svarende til det modtagne tilskud i 2015. Tilskud til særligt vanskeligt stillet 
kommune er søgt i 2016, mens tilskud til integration af flygtninge udmeldes senere på året. Der foretages en 
tilretning af begge beløb, når størrelsen af tilskuddene for 2016 er udmeldt fra ministeriet. 
 
I forhold til udligning af selskabsskat er en mindreindtægt fra udligning af selskabsskat, som skyldes at man i 
2015 har budgetteret med en højere udligning af selskabsskat i overslagsår 2016 som følge af en 
forventning om et lavere indtægtsniveau på selskabsskat. Opgørelsen af selskabsskat for 2016 viser en 
indtægt på samme niveau som i 2015, hvorfor udligningen bliver lavere.  
 
Det betingede balancetilskud  
Det betingede balancetilskud kan udgøre 3.000 mio. kr. betinget af overholdelse af servicerammen og 1.000 
mio. kr. kan gøres betinget af overholdelse af en evt. anlægsramme.  
 
Det betingede balancetilskud er en del af balancetilskuddet til kommunerne, som staten tilbageholder indtil 
der er klarhed over, om kommunernes budgetter ligger indenfor de fastsatte rammer. Hvis rammerne er 
overskredet tilbageholder staten et tilsvarende beløb af det betingede balancetilskud.  
 
I 2016 udgør det betingede balancetilskud 3.000 mio. kr. betinget af overholdelse af servicerammen. 
 
 
Overholdelse af servicerammen i 2014 
Nedenstående tabel giver et overblik over, hvordan Frederikshavn Kommunes regnskab 2014 endte i forhold 
til servicerammen: 
 

Overholdelse af servicerammen 2014                  (mio. kr.) 

Serviceramme 2014   2.561,0 

Serviceudgifter 2014 jf. årsberetning 2.540,7 

Mindreforbrug af servicerammen i 2014 20,3 
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Som det fremgår af tabellen havde Frederikshavn Kommune et mindreforbrug af servicerammen i 2014 på 
20,3 mio. kr. Kommunerne overholdt samlet set servicerammen i 2014. 
 
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner  
I lighed med tidligere år er der afsat en tilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner, puljen udgør 
300 mio. kr. i 2016. Heraf stammer 50 mio. kr. øremærket til udmøntning af en politisk aftale vedrørende 
refusion og udligning. Den samlede pulje fordeles efter ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet. I 
gennemsnit har Frederikshavn Kommune modtaget 16 mio. kr. årligt fra denne pulje de seneste fem år. I 
budgetforslaget er indregnet et tilskud på 16 mio. kr. 
 
Ansøgningsfristen er 10. august 2015 og der er afsendt ansøgning på tilskud fra puljen, når beløbets 
størrelse er endeligt kendt vil dette blive korrigeret i budgetforslaget.   
 
Mulighed for skatteforhøjelse  
Det indgår i økonomiaftalen for 2016, at den kommunale skatteudskrivning i 2016 er uændret i forhold til 
2015 for kommunerne under ét.  
 
I 2016 er der, i lighed med de seneste, afsat en ramme til at kommunerne kan hæve skatten i 2016. I 2016 
udgør puljen 200 mio. kr. 
  
Rammen fordeles af Social- og Indenrigsministeriet efter ansøgning på baggrund af kommunens strukturelle 
og aktuelle økonomiske behov. Det er dog en forudsætning at det samlede skattetryk ikke øges, og dermed 
skal der være andre kommuner, som nedsætter skatten tilsvarende, hvis sanktioner skal undgås for 
kommunerne under ét. De kommuner som får tilladelse til at hæve skatten vil ikke blive sanktioneret. 
 
Frederikshavn Kommune har ikke ansøgt om tilladelse til at hæve skatteprocent, grundskyldspromille eller 
dækningsafgiftspromille. 
 
Grundbidrag på udviklingsområdet til regionen  
Grundbidraget til udviklingsområdet til regionen udgør 129 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til et samlet 
budgetbeløb på 7,7 mio. kr. for Frederikshavn Kommune. 
 
Bidraget er indeholdt i tilskuds- og udligningsbeløbene og indgår således ikke i udvalgenes budgetrammer. 
 
Selskabsskat  
Selskabsskat er i budgetoplægget for 2016 indregnet med 42.913.950 kr., hertil kommer udligning på 
12.636.000 kr. Det er det endelige provenu fra selskabsskat for skatteåret 2014 (vedrørende indkomståret 
2013), der er afregnet og dermed indgår i de kommunale budgetter for 2016. Dette er en stigning i forhold til 
2015 på 2,96 % fra indtægterne for selskabsskatten ekskl. udligningen. 
 
Dækningsafgifter  
Byrådet kan bestemme, at der af faste ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld, skal opkræves 
dækningsafgifter af grundværdier og forskelsværdien. Dækningsafgifterne opkræves som bidrag til de 
udgifter, som sådanne ejendomme medfører for kommunen. (Lov om beskatning til kommunerne af fast 
ejendomme). 
Dækningsafgiften af grundværdien af statsejendomme opkræves med en promille svarende til halvdelen af 
grundskyldspromillen. Det vil i 2016 sige 14,95 ‰. 
 
Dækningsafgift af grundværdien af øvrige ejendomme opkræves med en promille svarende til halvdelen af 
grundskyldspromillen. Det vil i 2016 sige 14,95 ‰. 
 
Dækningsafgift af forskelsværdien svares med en af Byrådet fastsat promille, som højst kan udgøre 8,75 ‰. 
Der opkræves i 2016 med den maksimale sats, hvilket vil sige 8,75 ‰. 
 
Der er indregnet et samlet beløb vedrørende dækningsafgifter på 3.889.473 kr.  
 
Dødsboskat  
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Frederikshavn Kommune modtager en andel af indtægten fra beskatning i forbindelse med opgørelse af 
dødsboer for borgere i kommunen. Dødsboskatten afregnes i år tre efter dødsboet er opgjort. Det vil sige, at 
indtægten i 2016 vedrører dødsboer fra 2013. I 2016 vil indtægten fra dødsboskat udgøre 1,4 mio. kr. for 
Frederikshavn Kommune. 
 
Dødsboskatten kan svinge meget og vil være afhængig af størrelsen af de faktisk opgjorte dødsboer. Fra 
2012-2015 har indtægten for Frederikshavn Kommune udgjort beløb på mellem 0,4-4,8 mio. kr.  
 
Det skrå skatteloft  
I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,95 % for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente 
krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter 
overstiger de 51,95 pct. betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. 
 
Kommunen kan blive omfattet af medfinansiering i 2016, hvis kommunen har eller sætter skatten op i forhold 
til 2007, og dens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 24,87 pct. Begge dele skal være ”opfyldt”, hvis 
kommunen bliver omfattet af medfinansieringen. Begge dele gør sig gældende for Frederikshavn Kommune. 
 
Frederikshavn Kommunes bidrag til det skrå skatteloft udgør 6,9 mio. kr. i 2016. 
 
Renovationen  
Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2014 udgjorde 2,3 mio. kr. Tilgodehavendet 
forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken. 
 
Renovationen har i 2015 budgetteret med at bruge 0,5 mio. kr. af dette tilgodehavende. 
Der vil ligeledes i 2016-2019 blive budgetteret med et forbrug af tilgodehavendet. Forbruget og udviklingen i 
renovationens tilgodehavende fremgår af nedenstående opstilling. 
 
 

 2016 2017 2018 2019 

Udgifter 69.611.725 69.611.725 69.611.725 69.611.725 

Indtægter -69.108.275 -69.108.275 -69.108.275 -69.348.086 

Netto 503.450 503.450 503.450 263.639 

Tilgodehavende 
ultimo 

1,3 mio. 0,8 mio. 0,3 mio. 0,0 mio. 

   

Såfremt kommunen budgetterer med et overskud for renovationen, skal overskuddet deponeres i 2 år. Det 
bliver således ikke aktuelt i 2016 til 2019. Hvis regnskaberne viser overskud, skal dette dog deponeres i 2 år. 
 
Kassebeholdning  
I nærværende budgetoplæg er der indregnet en opsparing i 2016 på 37,4 mio. kr., hvilket betyder at 
kommunen ved udgangen af 2016 vil have en negativ kassebeholdning på -19,0 mio. kr. 
Kasseforbruget kan opgøres således: 
 

1.000 kr. 2016 

Kasseforbrug 
 

Kasseopsparing 
8.974 

Ultimo beholdning -47.499 

 
Den gennemsnitlige kassebeholdning steg gennem 2014 fra et niveau ultimo 2013 på 29,5 mio. kr. til 56,4 
mio. kr. ultimo 2014. De første måneder af 2015 viste en stigning i gennemsnitslikviditeten, som fra april 
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måned blev afløst af et fald, der forventes dog en stigning i den sidste del af året. Det forventede regnskab 
pr. 30. april udviste således en forventet gennemsnitslikviditet for 2015 på 80,0 mio. kr. 
 
Med det foreliggende budgetoplæg vil udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning fortsat stige i 2016. 
Ultimo 2016 skønnes der således at være en gennemsnitlig kassebeholdning på 97,2 mio. kr.  
 
I den gennemsnitlige kassebeholdning indgår kommunens obligationsbeholdning, hvorimod de deponerede 
beløb ikke medregnes. 
 
Renteindtægter  
I nærværende budgetoplæg er der i 2016 indregnet en forrentning på 2,1 mio. kr. vedr. 
obligationsbeholdningen samt en renteudgift på 0,3 mio. kr. vedr. kreditten i banken. Endvidere er der i 
budgettet medtaget en udgift til kurstab på obligationsbeholdningen på 0,3 mio. kr. for den del af 
beholdningen der udtrækkes i løbet af året. 
 
Med det nuværende renteniveau, vil en ændring i forbrug eller opsparing kun have mindre indflydelse på de 
budgetterede renteindtægter. Renterne på obligationsbeholdningen er beregnet på den nuværende 
beholdning, ligesom de deponerede beløb er kendt. Den budgetterede renteindtægt vil kunne rumme mindre 
ændringer i kassebeholdningen. 
 
Frigivelse af deponeringer  
Frederikshavn kommune vil pr. 31.12.2015 have deponeret 16,7 mio. kr., som specificeret nedenfor: 
 
   Udløb 

 Deponering vedr. salg af vejbelysning i Skagen og Sæby ---------------------  5.663.067 kr. 2019 

 Deponering vedr. Sundhedshus Sæby---------------------------------------------   11.063.701 kr. 2040 
I alt  -------------------------------------------------------------------------------------------------  16.726.768 kr. 
 
I 2016 er der blive indregnet følgende frigivelser i budgettet: 
 

 2016 

1. Frigivelse vedr. salg af Vejbelysning  -1.416 

2. Frigivelse vedr. Sundhedshus Sæby  -442 

  -1.858 

1. 
Deponering vedr. salg af vejbelysning i Skagen og Sæby 
I forbindelse med salg af vejbelysningen i Skagen og Sæby til Frederikshavn Forsyning skulle indtægten ved 
salget deponeres. Beløbet frigives over en 10-årig periode med ca. 1,4 mio. kr. årligt. De sidste ca. 1,4 mio. 
kr. frigives i 2019. 
2. 
Deponering vedr. Sundhedshus i Sæby 
I forbindelse med opførelsen af Sundhedshus Sæby, skal det beløb der er hjemtaget som lån i forbindelse 
med projektet deponeres. Beløbet udgør i alt 11.063.701 kr. og er deponeret i 2014 og 2015. Beløbet frigives 
over 25 år – svarende til lånets løbetid – og første beløb på 442.548 kr. fri gives 1 år efter deponering af 
sidste beløb. 
 
Låneoptagelse  
Der er indregnet følgende låneoptagelse i budgetoplægget: 
 

 2016 

Lån til investeringer på de borgernære 
områder 

-5.000 
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Lån til betaling af ejendomsskat  -2.500 

Energirenoveringer  -4.160 

Bådebroer -2.105 

Ordinær lånepulje/nye lånepuljer -17.202 

Låneoptagelse i alt  -30.967 

 
Der vil blive indsendt ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om at få del i diverse lånepuljer i 2016.  
 
Der er afsendt følgende ansøgninger: 
 
Ansøgning om lån til investeringer målrettet små kommuner med behov for  
større strukturelle investeringer .............................................................................................  29,6 mio. kr. 
 
Ansøgning om lån fra den ordinære lånepulje  .....................................................................  55,1 mio. kr. 
 
Ansøgning om lån til investeringer med effektiviseringspotentiale ........................................  43,6 mio. kr. 
 
Ansøgning om lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner .  25,0 mio. kr. 
 
Ansøgninger i alt .................................................................................................. 153,3 mio. kr. 
 
Salg af jord og bygninger  
Der er indregnet følgende salgsindtægter i budget 2015 og budgetoplæg 2016: 
 

 2015 2016 

Salgsindtægter jfr. korrigeret budget -30.671  

Salg af jord og bygninger, jfr. investeringsoversigt  -15.905 

     

 
For årene 2015 til 2016 er der således indregnet salgsindtægter på i alt 46,6 mio. kr. 
 
Kommunal andel af boligprojekter (Indskud i Landsbyggefonden) 
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Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af indmeldinger fra Frederikshavn Boligforening ,Boligforeningen Vesterport, 
Skagen Boligforening, Boligforeningen Neptun, Lejerbo og Domea  

Puljer til tværgående formål i budget 2016-2019  

Beløb i 1.000 kr. Skema 2016 2017 2018 2019

Projekter, som har været til behandling i byrådet
N = Nybyggeri      R = Renovering

Frederikshavn Boligforening

R/N Afd. 1 Vinkelgården Foreløbig 2.800 300

R Afd 3 Bakkegården Foreløbig 364

R Afd. 14 Lindebo Foreløbig 1.100

R Afd. 34 Aalborgvej 431, Dybvad Foreløbig 500

R Afd. 4   Cloosparken* Foreløbig 84

R Afd. 28 Ringparken B

Boligforeningen Vesterport

R Afd. 6 - Engparken - Helhedsplan A

R Afd. 4 Mølleparken - P.Dresselsvej+Elius 

Andersensvej

A

Skagen Boligforening

Afd. 12 - Helhedsplan B 200

Total 700 2.884 664 1.100

Uforbrugte midler/ØKD 2014-2015

Budgetforslag 2015 - 2018 5.500 5.500 5.500 5.500

Restbudgetbeløb til disponering 4.800 2.616 4.836 4.400

Projekter, som ikke har været til behandling i byrådet

Frederikshavn Boligforening

N Afd. 47 Saltebakken 7.600 7.600

R Afd. 6 Koktved 600

N Solsbæksvej 2, Sæby 3.000

R Afd. 8 Munkeparken, Rimmensalle 1.000

Boligforeningen Vesterport

N Afd. 4, Ombygning af lukket børnehave til 5 

familieboliger

950

N Strandby Havnefront 2, etape 1 – 40 boliger 6.500

N Strandby Havnefront 2, etape 2 – 40 boliger 6.500

N Hjørringvej/Abildvej 35 familieboliger 6.000

R Afd. 1 "Det gamle Vesterport" - foreløbig 1.000

N Kilden, Lerstien 1. etape - 20 boliger 3.900

N Kilden, Lerstien 2. etape - 15 boliger 2.850

N Kilden, Lerstien 3. etape - 45 boliger 8.000

Skagen Boligforening

R Afdeling 1 5.000

Total 7.850 16.950 7.600 28.100

-3.050 -14.334 -2.764 -23.700
Rest budgetbeløb til disponering incl. øvrige 

planlagte ikke godkendte projekter
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I 2016 er afsat puljer under puljer til tværgående formål. Puljerne er en del af Økonomiudvalgets 
ansvarsområde, men er udskilt for sig selv for at sikre fokus på denne. Puljerne indeholder en 
nettoudgiftsforøgelse i 2016.  
 
Puljerne i budgetoplæg 2016 afventer udmøntning til respektive politiske udvalg. Dette vil bevirke en 
ændring i driftsrammerne fremadrettet i alle budgetårene i forhold til det nuværende budgetforslag.  
 

Beløb i 1.000 kr. (2015-priser) 2016 

Efteruddannelse af lærere og pædagoger 1.021 

Pulje vedr. lov og cirkulæreændringer -647 

Pulje til reservation af serviceramme 25.000 

Puljer til tværgående formål i alt 25.374 

 
Opgørelse af servicerammen  
I de følgende afsnit beskrives opbygningen af rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter i budget 2016. 
Ved de årlige økonomiforhandlinger om den kommunale økonomi fastlægges et samlet niveau for 
kommunernes serviceudgifter og for bruttoanlægsudgifterne. Rammen fordeles af KL på de enkelte 
kommuner som en ”teknisk serviceramme” for kommunerne. Servicerammen gælder for kommunerne under 
ét, den tekniske serviceramme giver den enkelte kommune mulighed for at se sin forholdsmæssige andel af 
den samlede ramme. Det udløser dog ikke sanktioner overfor kommunerne, hvis en eller flere kommuner 
overskrider den individuelle tekniske serviceramme, så længe den samlede serviceramme overholdes.  
 
På anlægssiden er der ikke sanktioner i 2016. 
 
KL følger løbende op på overholdelsen af den samlede ramme, og dette indgår i dialogen mellem 
borgmestrene i forbindelse med den faseopdelte budgetproces. KL udarbejder et første skøn over 
overholdelsen af servicerammen på baggrund af indmeldinger d. 27. august 2015. Dette skøn skal anvendes 
ved borgmestermøde d. 3. september 2014. 
 
Servicerammen på landsplan  
Servicerammen for 2016 tager udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2015, reguleret med pris- og 
lønstigninger samt øvrige reguleringer. 
  

Serviceudgifter mia. kr. 

Service budget 2015 (15-pl) 234,5 

Forskel fra budget 2015 til aftale 2015 0,2 

Service Aftale 15 (15-pl) 234,7 

Ændret PL i 2015 -1,6 

Effektivisering af beredskabet -0,0 

Korrigeret serviceramme budget 14 (15-PL) 233,0 

PL fra 2015 til 2016 (1,6 %) 3,7 

Justering af servicerammen -0,5 

Ældremilliard 1,0 

Digitaliseringsprojekter -0,0 
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Som det fremgår, er rammen på ca. 237.381 mio. kr. på landsplan.. Den samlede stigning i servicerammen 
udgør 2,9 mia. kr. Det bemærkes, at der er tillagt 3,7 mia. kr. som følge af PL-stigning. 
  
Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme  
Den tekniske serviceramme for Frederikshavn Kommune er opgjort til 2.544,6 mio. kr. jf. KL´s 
Kommunalstatiske Meddelelser (KSM) tabel G. 1.12. Rammen er udregnet på følgende måde: 
 

Teknisk serviceramme i budget 2015: (i mio. kr.) 

Serviceudgifter i budget 2015 (2015-PL): 2.513,7 

Forskel fra budget 2015 til aftale 2015 1,7 

Service Aftale 15 (15-pl) 2.515,4 

Ændret PL i 2015 -17,3 

Effektivisering af beredskabet -0,3 

Korrigeret serviceramme budget 15 (15-PL) 2.497,9 

PL fra 2015 til 2016 (1,6 %) 40,0 

Justering af servicerammen -5,0 

Ældremilliard 10,9 

Digitaliseringsprojekter -0,1 

Regulering vedr. samtaleterapi 0,1 

DUT, skæv profil – tidligere år -1,1 

Lov- og cirkulæreprogram 2015 1,9 

Teknisk serviceramme for 2016 (2016-PL) 2.544,6 

 
Ovenstående giver et talmæssigt overblik over Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme, det vil 
sige Frederikshavn Kommunes beregnede andel af servicerammen. Denne tekniske serviceramme er tænkt 
som et arbejdsredskab for kommunerne, og er således ikke den ramme som kommunen sanktioneres efter, 
hvis kommunerne overskrider servicerammen. Derimod giver den enkelte kommune et billede af, om 
kommunen samlet set bidrager til overholdelse af den samlede ramme for kommunerne og anvendes som 
redskab ved den faseopdelte budgetlægning, hvor kommunerne koordinerer deres budgetter og sikre 
overholdelse af aftalen med regeringen. 
 
Samlet set øges servicerammen med 46,7 mio. kr., set i forhold til den korrigerede serviceramme for 2015. 
Heraf udgøres langt størstedelen af PL-fremskrivningen, som udgør de 40 mio. kr. 
  
Årets økonomiaftale tager for serviceudgifterne udgangspunkt i aftalen for 2015 og ikke budgettet, derfor 
hæves servicerammen med 1,7 mio. kr., således at niveauet bliver aftalen for 2015. De nye skøn for pris- og 
lønudviklingen fra 2014 til 2015 betyder en reduktion på 17,3 mio. kr. i Frederikshavn Kommunes 

Regulering vedr. samtaleterapi 0,0 

DUT, skæv profil – tidligere år -0,1 

Lov- og cirkulæreprogram 2015 0,2 

Serviceramme 2016 (16-PL) 237,4 
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serviceramme. Hertil kommet en øget forventet effektiviserings gevinst i forbindelse med 
sammenlægningerne af beredskaber, som betyder en reduktion på 0,3 mio. kr. 
Den korrigerede 2015-servicerammen tillægges forventningen til pris- og lønstigninger fra 2015 til 2016 
hvilket betyder en forøgelse på 40,0 mio. kr.  
Servicerammen reduceres med 5,0 mio. kr. som følge af regeringens krav om 1% effektivisering i de 
kommunale serviceudgifter. For kommunerne under ét svarer en reduktion på 1% til 2.368 mio. kr., heraf får 
kommunerne lov at beholde de 1.900 mio. kr., således bliver reduktionen på landsplan på 468 mio. kr., 
hvoraf Frederikshavn Kommunes andel udgør 5,0 mio. kr.  
Ældremilliarden overgår fra at skulle ansøges særskilt og aflægges som særskilt regnskab, i stedet fordeles 
ældremilliarden nu som en del af bloktilskuddet. Dette betyder at kommunernes nettoserviceudgifter stiger, 
og dette betyder en korrektion af rammen på 10,9 mio. kr. 
Hertil kommer et par mindre korrektioner vedrørende digitaliseringsprojekter og en regulering af 
kommunernes udgifter i forbindelse med samtaleterapi, som betyder en flytning af udgifter fra 
aktivitetsbestemt medfinansiering til serviceudgifter. 
 
Regulering vedr. skæv DUT mv. er dels reguleringer vedr. lov- og cirkulæresager, som har en skæv 
indfasningsprofil og dels justeringer af teknisk karakter. 
 
Endelig er der afslutningsvis reguleret for virkningen af serviceudgifterne i lov- og cirkulæreprogrammet. Det 
er en vigtig pointe, at der er tale om serviceudgifterne i lov – og cirkulæreprogrammet og ikke samtlige lov- 
og cirkulæreændringer. Som det fremgår, betyder denne regulering en forøgelse af servicerammen på 1,9 
mio. kr. i Frederikshavn Kommune, mens det tidligere i de generelle bemærkninger er beskrevet, at lov- og 
cirkulæreprogrammet betyder en udgiftsforøgelse på 14,2 mio. kr. Denne forskel skyldes, at en lang række 
af årets ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet vedrører omlægninger af ydelserne på 
arbejdsmarkedsområdet og dermed vedrører overførselsudgifterne og ikke serviceudgifterne.  
 
Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme i 2016?  
I nedenstående er der foretaget en sammenligning mellem Frederikshavn Kommunes serviceramme og de 
serviceudgifter, som indgår i budgetforslaget jf. finansieringsoversigten 
 

Serviceudgifter – 2016 beløb i mio. kr. 

Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme 2.544,6 

Serviceudgifter indregnet i Direktionens budgetoplæg 2.543,0 

Mindreforbrug af servicerammen -1,6 

 
Som det fremgår af tabellen er der på nuværende tidspunkt 1,6 mio. kr. af Frederikshavn Kommunes 
tekniske serviceudgiftsramme, som ikke er anvendt i budgetoplægget 2016. I tallet for serviceudgifter på 
2.543,0 mio. kr. er indregnet puljen på 25,0 mio. kr. til reservation af serviceramme.  
Det skal understreges, at der ikke er tale om ledig finansiering, men udelukkende om mulighed for, at 
serviceudgifterne i budget 2016 kan forøges med 1,6 mio. kr., uden Frederikshavn Kommune overskrider sin 
andel af servicerammen, finansieringen skal tilvejebringes på anden vis. Med dette mindreforbrug vil 
Frederikshavn Kommune bidrage til at kommunerne under ét kan overholde servicerammen.  
 
Den kommunefordelte serviceramme er et arbejdsredskab til kommunerne i forbindelse med den 
faseopdelte budgetlægningsproces, hvor kommunerne løbende på tværs koordinerer, hvordan budgetterne 
ser ud i forhold til aftalen på skat, serviceudgifter og anlægsudgifter, således at aftalen i videst muligt omfang 
kan overholdes. Social- og Indenrigsministeren har mulighed for at gøre sanktioner i forhold til 
serviceudgiftsrammen i budgetterne helt (100 %) eller delvis (50 %) individuel, og det kan derfor ikke 
udelukkes, at der vil komme individuelle sanktioner ved overskridelse af rammen i budgetlægningen   
 
Opgørelse af anlægsrammen  
I økonomiaftalen er der aftalt en ramme for bruttoanlægsudgifterne på 16.600 mio. kr. Der er ingen 
sanktioner på anlægsudgifterne, men det hedder i aftalen, at kommunerne skal sikre en gensidig 
koordinering mellem kommunerne som sikrer budgetoverholdelse. 
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Sanktioner i forhold til servicerammen og anlægsrammen i budget 2016  
Der er fortsat mulighed for at iværksætte sanktioner overfor kommunerne, hvis økonomiaftalen ikke 
overholdes. I forhold til skattestoppet er dette fortsat gældende.  
 
I forhold til servicerammen udgør det betingede balancetilskud, som der kan ske modregning i 3.000 mio. kr. 
i 2016 heraf udgør Frederikshavn Kommunes andel ca. 31,8 mio. kr. Der kan ske modregning både i tilfælde 
af, at budgetterne ligger over aftalen og i tilfælde af at regnskabsresultatet ligger over aftalen – opgørelsen 
laves for kommunerne under ét.  For Frederikshavn Kommune betyder dette, at hvis kommunerne under ét 
bruger op til 3.000 mio. kr. mere på serviceudgifter i 2016 end afsat i servicerammen, vil der blive modregnet 
i balancetilskuddet. I budgetoplægget er det forudsat, at der ikke vil ske modregning i 2016 i Frederikshavn 
Kommunes balancetilskud.  
 
Der er på landsplan aftalt et anlægsniveau på 16.600 mio. kr. På anlægssiden er der ikke sanktioner ved 
overskridelse i 2016. 
 
Driftsbalance 2016  
Som en del af budgetloven er der opstillet et balancekrav til de kommunale budgetter. Kravet har til hensigt 
at sikre, at der er overskud på den løbende drift, således at øgede driftsudgifter ikke kan finansieres af 
likviditetsforbrug. Man tager udgangspunkt i de samlede driftsudgifter (ekskl. den takstfinansierede drift, 
herunder tjenestemandspensioner vedrørende forsyningsvirksomheder) og fratrækker indtægter vedrørende 
skatter, udligning og nettorenterne. Kravet er, at indtægterne skal overstige udgifterne 
 
For Frederikshavn Kommune ser beregningen således ud: 
 

Driftsbalance (i 1.000 kr.) 2016 

Indtægter -3.868.755 

Udgifter 3.712.952 

Driftsbalance -155.803 

    
Som det fremgår, er der i 2016 et overskud på driftsbalancen på 155,8 mio. kr. 
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Opmærksomhedspunkter i Direktionens budgetforslag 2016: 

 

1. Overførselsudgifterne 

En udfordring i budget 2016 er AMU’s budget. Det er påvirket af refusionsomlægningen, diverse reformer 
på flere af ydelserne samt de udfordringer som lokalsamfundet har, og som har presset budgettet for 
overførselsudgifterne i 2014 og også gør det her i 2015.  

AMU’s budgetramme er justeret for den skønnede udvikling på landsplan for overførselsudgifterne.  

Derudover er AMU’s budgetramme justeret for den af KL beregnede  virkningen af de ændrede 
refusionsregler, som er gældende fra 2016.  

Endeligt er AMU’s budgetramme reduceret med 5,6 mio. kr. som er det samlede skønnede tab på 
refusionsomlægningen. 

Samlet set er AMU’s budgetramme på den måde forøget med 111 mio. kr.  

 

2. Ældremilliarden 

Finansieringen lægges fra 2016 over i de generelle tilskud. Driftsbudgettet er korrigeret, så udgifterne 
fremover udgør 10,85 mio. kr. – svarende til DUT kompensationen - og indtægterne på driftsbudgettet 
nulstilles. Virkningen er indregnet i det budgetforslag som fremlægges den 18.8.2015 på 
Økonomiudvalgsmødet. 

 

3. 5. Lov- og Cirkulæreprogram 

Årets lov- og cirkulæreprogram udgør netto 1.295,1 mio. kr. Lov- og cirkulæreændringerne fordeles til 
driftsområderne – både som øgede bevillinger og som reducerede bevillinger. Korrektionen sker med 
kommunens DUT – nøgle som er på 1,085 % - hvorved beløbet bliver på 14,1 mio. kr. 

På arbejdsmarkedsområdet udgør lov- og cirkulæreprogrammet 14,1 mio. kr., som budgetrammen er 
forøget med. På alle øvrige områder er nettoændringerne samlet set på nul. 

 

4. Låneansøgninger. 

Der er følgende lånepuljer afsat for 2016: 

- 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (fx på 
borgernære områder) 

- 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale 
- 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 
- 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsinvesteringer. 

Der er medtaget lånebeløb i budget 2016 på 22,2 mio. kr. fra lånepuljerne. Det kan blive vanskeligt at opnå 
så stor en låneadgang ud fra de 3 puljer som er til rådighed – hvor puljen på 600 mio. kr. sandsynligvis ikke 
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er tiltænkt Frederikshavn Kommune, som er den 24. største kommune i landet. Puljen er fortrinsvist 
tiltænkt kommuner med et indbyggertal under gennemsnittet. Frederikshavn Kommune er den 24. største 
kommune med et indbyggertal der er 2.626 personer over landsgennemsnittets. 

Der er søgt 25 mio. kr. fra puljen til styrkelse af likviditeten. 

Vi kender ikke resultatet af vores låneansøgninger. Der er medtaget lån efter ansøgning for 22,2 mio. kr. i 
budgetforslaget. 

Ansøgningsfristen er den 10. august 2015. Ministeriet forventer at svare senest ved udgangen af august 
måned. 

 

5. Særtilskud som vanskeligt stillet kommune. 

Vi kender ikke resultatet af vores ansøgning om særtilskud som vanskeligt stillet kommune. Der er 
indregnet 16 mio. kr. i budgetforslaget. 

Ministeriet forventer at svare senest ved udgangen af august måned. 

 

6. Servicerammen 

Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme for 2016 er på 2.544.580 t.kr. 

I budgetoplægget er der medtaget serviceudgifter for 2.517.986 t.kr.   

Dermed er der luft i forhold til servicerammen for ca. 26,6 mio. kr. 

For at bevare servicerammen har Direktionen indregnet en reservepulje på 25 mio. kr. i budgetoplægget. 

Dermed bliver serviceudgifterne på 2.542.986 t.kr. og overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed er 
reduceret fra 178,9 mio. kr. til 153,9 mio. kr.  

Se vedlagte bilag. 

 

7. Medfinansiering af sundhedsudgifter 

Der er medtaget et budgetbeløb til medfinansiering af sundhedsudgifterne på 190,7 mio. kr. 

I kommuneaftalen for 2016 er der indregnet 18,7 mia. kr. Det kommunefordelte tal giver for Frederikshavn 
Kommune et beløb på 193,7 mio. kr. Derfra skal fratrækkes effekt af tidligere foretagne investeringer, så 
det budgetbeløb som indregnes er på 190,7 mio. kr.  

Det beløb på 18,7 mia. kr. for 2016 som er medtaget i kommuneaftalen er et teknisk beregnet beløb. Der 
foreligger endnu ikke et forhandlingsresultat mellem regeringen og regionerne om de samlede 
sundhedsudgifter. Når der foreligger et forhandlingsresultat kan kommunernes udgifter opgøres, og der vil 
ske en justering af kommunernes finansiering – og Frederikshavn Kommunes budget for medfinansiering af 
sundhedsudgifterne kan justeres til forhandlingsresultatet samtidig med en afbalancering af indtægterne. 
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8. Overholdelse af de 3 målsætninger. 

Med de nuværende forudsætninger for budgettet ser overholdelsen ud som følger: 

Overskud på den ordinære driftsvirksomhed er på 153,9 mio. kr. 

Det skattefinansierede anlægsbudget udgør (118,8 – 28,5) = 90,3 mio. kr. 

Med likviditeten kendt frem til primo august 2015 og en forventet opsparing i budgetforslag 2016 på 34,0 
mio. kr. er prognosen for den gennemsnitlige likviditet for 2016 på 97,2 mio. kr. 

 

9. Balancen i overslagsårene 

Budgetoverslagsårenes indtægtsside er endnu ikke budgetteret. Der er først blevet data tilgængelig 
mandag den 10. august. Men balancen i overslagsårene vil blive påvirket af: 

- at der i tilskudsmodellen sandsynligvis ikke er indregnet indtægter fra den ekstraordinære finansiering. 
Hvor vi i 2016 får 58 mio. kr. 

- at vi hvis vi følger praksis fra budget 2015 ikke indregner tilskud som vanskeligt stillet kommune i 
overslagsårene. 

- at der sandsynligvis vil blive reduceret i kommunernes samlede serviceudgifter med 1% 
(omprioriteringsbidraget) og dermed også i kommunernes indtægter med samme beløb. 

Det skal overvejes hvordan vi håndterer balancen i overslagsårene ift. ovenstående 3 forhold, da de vil få 
betydning for overholdelsen af målsætningerne. 
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Overvejelser omkring udfyldelse af servicerammen – ”Pulje til reservation af serviceramme” 
  
Ved årets økonomiforhandlinger fastlægges størrelsen af den samlede kommunale serviceramme. Dvs. 
hvor mange milliarder kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter i det efterfølgende år. 
 
KL laver en ”teknisk” fordeling af den samlede serviceramme på hver enkelt kommune. Den tekniske 
fordeling tager udgangspunkt i hver kommunes oprindeligt vedtagne budget for det år der ligger før 
aftaleåret. Dette udgangspunkt fremskrives så for hver enkelt kommune til aftaleåret med de 
forudsætninger der er vedtaget i økonomiaftalen. Det kan være forhold om P/L udviklingen, nye 
prioriteringer eller nye effektiviseringer. 
 
For budget 2016 tager den tekniske fremskrivning af servicerammen udgangspunkt i det oprindeligt 
vedtagne budget 2015 for hver enkelt kommune. Dette oprindelige budget 2015 fremskrives så med 
økonomiaftalens forudsætninger til den tekniske serviceramme for budget 2016. 
Det budget som den enkelte kommune så vedtager for 2016 bliver efterfølgende udgangspunktet for den 
tekniske fremskrivning af servicerammen for 2017. 
 
Ovenstående fremgangsmåde for beregning af den tekniske serviceramme indebærer, at kommuner der 
reducerer deres udgifter i et budgetår får en lavere serviceramme til rådighed året efter. Har en kommune 
først reduceret serviceudgifterne er det vanskeligt at øge dem igen, fordi servicerammen følger ned med 
serviceudgifterne fra det foregående års budget. 
 
Den faseopdelte budgetlægningsproces, hvor KL koordinerer de 98 kommuners budgetlægning, har som 
mål, at kommunerne overholder økonomiaftalens rammer for serviceudgifter, anlæg og skat. 
Der har i de senere år været sanktioner forbundet med en overskridelse af servicerammen. Om 
kommunerne sanktioneres opgøres i forhold til om kommunernes serviceramme under ét bliver 
overskredet. Den samlede opgjorte sanktion – størrelsen af overskridelsen af servicerammen – er som 
udgangspunkt kollektiv, men vil sandsynligvis fordeles mellem de kommuner som har overskredet deres 
individuelle teknisk opgjorte serviceramme.  
Der er både sanktioner i opgørelsen af det samlede budget ift. servicerammen og af det samlede 
regnskabsresultat ift. servicerammen. 
 
For ikke at afgive for meget serviceramme i forbindelse med besparelser og for at have et beredskab i 
forhold til sanktioner – ikke mindst i forbindelse af overførsler af tidligere års overskud – er der derfor 
mange kommuner som budgetterer med en ”bufferpulje” eller ”reservepulje”. Økonomi- og 
Indenrigsministeriet har åbnet op for, at kommunerne kan budgettere med op til 1,0% af serviceudgifterne 
i en reservepulje. 
 
For Frederikshavn Kommunes vedkommende vil en 1,0% reservepulje have en størrelse på ca. 25 mio. kr. 
 
Frederikshavn Kommune kunne derfor overveje muligheder for at fastholde en del af servicerammen i de 
kommende år. Økonomiudvalget har bedt administrationen om at komme med forslag til hvordan vi kan 
undgå at afgive hele servicerammesænkningen i forbindelse med de kommende års reduktioner i 
serviceudgifterne.  
 
Forslaget har til formål at give: 

- sikkerhed i forhold til sanktioner på regnskabsdelen 
- mulighed for at kunne bruge en større del af overførslerne (ØKD) ved at reservere serviceramme til 

det 
- gøre plads i servicerammen hvis kommunen skulle komme i en situation hvor budgettet kan vokse 
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Direktionen har følgende betragtninger i forhold til at afsætte en reservepulje på serviceudgifterne og 
dermed fastholde en større del af serviceramme: 
 
Ved at medtage en reservepulje på 1,0% af serviceudgifterne svarende til ca. 25 mio. kr. i budget 2016 
”reserverer” Frederikshavn Kommune det beløb i næste års serviceudgifter. Som omtalt ovenfor fastholdes 
serviceramme samtidig til budget 2017, fordi servicerammen for budget 2017 tager udgangspunkt i 
serviceudgifter i budget 2016. Der er luft i forhold til servicerammen i budget 2016 på 26,6 mio. kr., så 
derfor overskrider kommunen ikke den tekniske serviceramme i 2016. 
Overskuddet på den ordinære drift reduceres med 25 mio. kr. ved at tage en reservepulje med.  
 
I lyset af ovenstående foreslår Direktionen, at der afsættes en pulje på serviceudgifterne på op til 25 mio. 
kr. af et eventuelt overskud på ordinær drift, der overstiger 150 mio. kr. I det foreliggende budgetforslag for 
2016 er der således indregnet en bufferpulje på 25 mio. kr., således at overskuddet på den ordinære 
driftsvirksomhed herefter udgør 153,9 mio. kr.  
I likviditetsbudgettet er der ikke indregnet et forbrug fra servepuljen. 
 
Direktionen den 11. august 2015  
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Kommunestatistikker fra 01-01-2007

Frederikshavn Kommune, månedstal for indbyggerantal 

Primo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jan 61.998 61.573 61.164 60.773 60.463 60.344 -425 -409 -391 -310 -119 -80 -23 -43 -4 -28 -28
Feb 61.966 61.539 61.099 60.692 60.425 60.320 -427 -440 -407 -267 -105 -32 -34 -65 -81 -38 -24
Mar 61.936 61.531 61.034 60.701 60.426 60.271 -405 -497 -333 -275 -155 -30 -8 -65 9 1 -49
Apr 61.890 61.537 61.005 60.696 60.461 60.306 -353 -532 -309 -235 -155 -46 6 -29 -5 35 35
Maj 61.863 61.544 60.985 60.670 60.518 60.293 -319 -559 -315 -152 -225 -27 7 -20 -26 57 -13
Jun 61.891 61.572 61.042 60.668 60.499 60.286 -319 -530 -374 -169 -213 28 28 57 -2 -19 -7
Jul 61.858 61.585 61.093 60.670 60.523 60.355 -273 -492 -423 -147 -168 -33 13 51 2 24 69
Aug 61.793 61.483 61.014 60.644 60.530 60.379 -310 -469 -370 -114 -151 -65 -102 -79 -26 7 24
Sep 61.642 61.374 60.837 60.517 60.444 -268 -537 -320 -73 -60.444 -151 -109 -177 -127 -86 -60.379
Okt 61.606 61.294 60.796 60.505 60.366 -312 -498 -291 -139 -60.366 -36 -80 -41 -12 -78 0
Nov 61.610 61.275 60.762 60.510 60.390 -335 -513 -252 -120 -60.390 4 -19 -34 5 24 0
Dec 61.596 61.207 60.777 60.491 60.372 -389 -430 -286 -119 -60.372 -14 -68 15 -19 -18 0
Årsudvikl. -482 -389 -430 -286 -119 -60.372 -402 -366 -387 -286 -119
Årsudvikl. -0,78% -0,63% -0,70% -0,47% -0,20%
Kilde: Borgerservice, Frederikshavn Kommune

-108 -36 -159 -77
-294 -330 -228 -205

22,41% 9,25% 36,98% 26,92%
61,00% 84,83% 53,02% 71,68%

Udvikling år til år Udvikling måned til måned

\\filsrv1.frederikshavn.local\personlig\have\136938-12_v1_Befolkningstallet i kommunen, ny fra 2013
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Budgetforslag 2016 - 2019
Oversigt over udvalgenes budgetrammer - (2016-priser)

2016 2017 2018 2019

Drift og refusion:
Økonomiudvalget 448.012.186 439.382.806 432.797.580 429.256.110
Arbejdsmarkedsudvalget 915.196.277 844.053.202 846.533.603 846.474.433
Socialudvalget 865.507.463 865.666.672 865.707.000 868.657.930
Sundhedsudvalget 317.310.901 319.236.775 318.660.149 319.352.188
Børne- og Ungdomsudvalget 864.600.512 843.821.361 827.825.121 813.627.603
Kultur- og Fritidsudvalget 209.281.156 208.023.075 206.456.153 204.906.806
Teknisk Udvalg 56.201.342 55.762.481 55.242.104 54.676.581
Plan- og Miljøudvalget 13.366.059 13.254.482 13.122.689 12.989.020
Tværgående Fælles puljer 25.374.711 -343.923 3.706.448 3.696.079

Skattefinansieret i alt 3.714.850.607 3.588.856.931 3.570.050.847 3.553.636.750

Renovation 503.450 503.450 503.450 263.639

Takstfinansieret i alt 503.450 503.450 503.450 263.639

Drift og refusion i alt 3.715.354.057 3.589.360.381 3.570.554.297 3.553.900.389

Anlæg:
Økonomiudvalget 35.298.689 27.333.177 27.333.022 25.312.963
Arbejdsmarkedsudvalget 27.432 0 0 0
Socialudvalget 2.708.014 343.728 343.728 343.728
Sundhedsudvalget 1.481.133 1.064.571 1.064.571 1.064.571

Børne- og Ungdomsudvalget 10.142.344 7.221.273 7.221.273 7.221.273
Kultur- og Fritidsudvalget 3.795.082 2.993.454 2.993.454 2.993.454
Teknisk Udvalg 47.693.532 43.599.027 43.599.027 43.599.027
Plan- og Miljøudvalget 1.753.894 0 0 0

Skattefinansieret i alt 102.900.120 82.555.230 82.555.075 80.535.016

Renovation 0 0 0 0

Takstfinansieret i alt 0 0 0 0

Anlæg i alt 102.900.120 82.555.230 82.555.075 80.535.016
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Frederikshavn Kommune

Center for Økonomi og Personale

Den 13-08-2015

Budgetrammer 2016 - 2019
i 2016-prisniveau

2016 2017 2018 2019

SAMMENDRAG:

Skattefinansieret drift:
Økonomiudvalget 448.012.186 439.382.806 432.797.580 429.256.110
Arbejdsmarkedsudvalget 915.196.277 844.053.202 846.533.603 846.474.433
Det Sociale Udvalg 865.507.463 865.666.672 865.707.000 868.657.930
Sundhedsudvalget 317.310.901 319.236.775 318.660.149 319.352.188
Børne- og Ungdomsudvalget 864.600.512 843.821.361 827.825.121 813.627.603
Kultur- og Fritidsudvalget 209.281.156 208.023.075 206.456.153 204.906.806
Teknisk Udvalg 56.201.342 55.762.481 55.242.104 54.676.581
Plan- og Miljøudvalget 13.366.059 13.254.482 13.122.689 12.989.020
Tværgående Fælles Puljer 25.374.711 -343.923 3.706.448 3.696.079
Skattefinansieret drift i alt 3.714.850.607 3.588.856.931 3.570.050.847 3.553.636.750

Takstfinansieret drift:
Renovation 503.450 503.450 503.450 263.639
Takstfinansieret drift i alt 503.450 503.450 503.450 263.639

Skattefinansieret anlæg:
Økonomiudvalget 35.298.689 27.333.177 27.333.022 25.312.963
Arbejdsmarkedsudvalget 27.432 0 0 0
Socialudvalget 2.708.014 343.728 343.728 343.728
Sundhedsudvalget 1.481.133 1.064.571 1.064.571 1.064.571
Børne- og Ungdomsudvalget 10.142.344 7.221.273 7.221.273 7.221.273
Kultur- og Fritidsudvalget 3.795.082 2.993.454 2.993.454 2.993.454
Teknisk Udvalg 47.693.532 43.599.027 43.599.027 43.599.027
Plan- og Miljøudvalget 1.753.894 0 0 0
Skattefinansieret anlæg i alt 102.900.120 82.555.230 82.555.075 80.535.016

Takstfinansieret anlæg:
Renovation 0 0 0 0

Takstfinansieret drift i alt 0 0 0 0

SPECIFIKATIONER:

Skattefinansieret drift:

Økonomiudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 424.472.410 420.595.660 413.476.970 413.476.970

Rammekorrektioner:

Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn -275.525 -275.525 -275.525 -275.525

BYR 8. oktober 2014 - Salg af volstrup skole - sparet drift 2016 og frem -342.500 -342.500 -342.500 -342.500

BYR - 29.10.2014 - pkt. 16 - salg af Stationspladsen 2A, Sæby 53.000 53.000 53.000 53.000 

BYR - 26.11.2014 - pkt. 11 - salg af Havnen 1B, Sæby -670 -670 -670 -670

BYR - 17.12.14 - pkt. 18 - salg af klostergyde 9 og 9A, Sæby 51.000 51.000 51.000 51.000

BYR - 28.01.2015 - pkt. 14 - salg af Skansegade 10, Frederikshavn - sparet drift -18.000 -18.000 -18.000 -18.000

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -643.874 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - 1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -4.160.015

BYR - 17.09.2014 - neutralisering sparet drift sfa. af salg af bygninger 521.700 521.700 521.700 521.700

ØU - 12.02.2014 - nulstilling stadepladser 51.290 51.290 51.290 51.290

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 3.834.560 3.799.437 3.725.542 3.683.829

ØU - 20.05.15 pkt. 14 opjustering af SUU's budgetramme -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -1 - Reduktion vedr. politikerområdet 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -2 - 3 og 1 % reduktion forsikring 2.831.419 2.927.928 3.050.100 3.191.060

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -3 - 3 og 1 % reduktion energi' 2.882.710 3.295.150 3.710.470 4.075.515

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -4 - tekniske korrektioner pkt. 1 Flytning af opgaver -528.556 -528.556 -528.556 -528.556

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -5 - Flytning mellem udvalg "Længst muligt i eget liv 450.000 450.000 450.000 450.000

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -6 - Flytning mellem udvalg - Visitatorer 925.000 925.000 925.000 925.000

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -7 - Flytning mellem udvalg - Administration af ledsagerordningen 200.000 200.000 200.000 200.000

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -8 - Samlægning af administrative funktioner 2.000.000 0 0 0

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -9 - Porto 500.000 500.000 500.000 500.000

ØU- 17.06.15 - pkt. 12 Flytning af 7,2 mio 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000

BYR - 08.10.14 - pkt. 6 - Neutralisering af udgiftsreduktion vedr. Volstrup Skole 345.934 345.934 345.934 345.934

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -14 - Udmøntning af Lov og Cirkulære fra 2015 0 21.940 21.940 21.940

DIR - 11.08.15 - Tilskud vedrørende integration 2.950.000 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering -942.348 -929.072 -925.605 -921.417

DIR - 11.08.15 - Forøgelse af budget vedr. byggesagsgebyrer 1.000.000 0 0 0

DIR - 11.08.15 - Bufferpulje til brug for overdragelse af beredskabet 794.636 839.090 905.490 1.055.555

Rammekorrektioner i alt 23.539.776 18.787.146 19.320.610 15.779.140

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 448.012.186 439.382.806 432.797.580 429.256.110

Side 1 195076-14_v2_Budgetrammer - budget 2016 - 2019
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Frederikshavn Kommune

Center for Økonomi og Personale

Den 13-08-2015

2016 2017 2018 2019

Arbejdsmarkedsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 799.819.630 829.170.280 831.626.050 831.626.050

Rammekorrektioner:

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -8.795 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - 1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -58.353

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 13.019.533 13.375.791 13.400.416 13.399.366

ØU - 20.05.15 pkt. 14 opjustering af SUU's budgetramme -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

ØU- 17.06.15 - pkt. 12 Flytning af 7,2 mio -7.200.000 -7.200.000 -7.200.000 -7.200.000

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -14 - Udmøntning af Lov og Cirkulære fra 2015 0 915.219 915.219 915.219

DIR - 11.08.15 - Tilskud vedrørende integration 1.850.000 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering -2.677.091 -2.708.088 -2.708.082 -2.707.849

DIR - 11.08.15 - Beskæftigelsestilskud 2016 8.329.000 0 0 0

DIR - 11.08.15 - Budgetgaranti 2016 77.512.000 0 0 0

DIR - 11.08.15 - Lov- og Cirkulæreprogram - anslået for 2016 14.052.000 0 0 0

DIR - 11.08.15 - Kompensation for refusionsreform 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000

Rammekorrektioner i alt 115.376.647 14.882.922 14.907.553 14.848.383

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 915.196.277 844.053.202 846.533.603 846.474.433

Socialudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 856.884.300 856.549.170 856.584.620 856.584.620

Rammekorrektioner:

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -929.826 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - 1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -8.803.031

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - Demografiregulering 2019 - indtil ny model er vedtaget 0 0 0 11.724.658

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 9.463.363 9.455.590 9.442.559 9.471.855

ØU - 20.05.15 pkt. 14 opjustering af SUU's budgetramme -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -4 - tekniske korrektioner pkt. 1 Flytning af opgaver 482.533 482.533 482.533 482.533

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -10 -  tekniske korrektioner pkt. 3 reduktion af indtægter vedr. kommunale boliger800.000 800.000 800.000 800.000

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -5 - Flytning mellem udvalg "Længst muligt i eget liv -450.000 -450.000 -450.000 -450.000

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -6 - Flytning mellem udvalg - Visitatorer -925.000 -925.000 -925.000 -925.000

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -7 - Flytning mellem udvalg - Administration af ledsagerordningen -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -11 - Demografi hjælpemiddelenhenden flyttet fra SOU til SUU -1.079.952 -1.079.952 -1.079.952 -1.079.952

Udmøntning af Lov og Cirkulære fra 2015 0 -447.859 -447.859 -447.859

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering -1.378.316 -1.358.171 -1.340.262 -1.340.255

DIR - 11.08.15 - Ældremilliarden 8.340.361 8.340.361 8.340.361 8.340.361

Rammekorrektioner i alt 8.623.163 9.117.502 9.122.380 12.073.310

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 865.507.463 865.666.672 865.707.000 868.657.930

Sundhedsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 309.874.330 308.720.840 308.149.670 308.149.670

Rammekorrektioner:

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -123.859 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - 1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -1.223.498

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - Demografiregulering 2019 - indtil ny model er vedtaget 0 0 0 1.908.665

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 5.365.569 5.355.294 5.349.958 5.356.828

ØU - 20.05.15 pkt. 14 opjustering af SUU's budgetramme 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

ØU - 20.05.15 pkt. 14 opjustering af SUU's budgetramme -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -4 - tekniske korrektioner pkt. 1 Flytning af opgaver 46.023 46.023 46.023 46.023

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -11 - Demografi hjælpemiddelenhenden flyttet fra SOU til SUU 1.079.952 1.079.952 1.079.952 1.079.952

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering -2.800.849 -2.800.917 -2.801.037 -2.801.035

DIR - 11.08.15 - Ældremilliarden 2.621.259 2.621.259 2.621.259 2.621.259

DIR - 11.08.15 - Regulering af medfinansiering af sundhedsudgifter -8.251.524 -5.285.676 -5.285.676 -5.285.676

Rammekorrektioner i alt 7.436.571 10.515.935 10.510.479 11.202.518

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 317.310.901 319.236.775 318.660.149 319.352.188

Børne- og Ungdomsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 853.454.600 834.929.440 819.090.490 819.090.490

Rammekorrektioner:

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi 2.045.933 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - 1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -8.151.008

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - Demografiregulering 2019 - indtil ny model er vedtaget 0 0 0 -5.908.546

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 10.013.319 9.806.924 9.648.511 9.507.525

ØU - 20.05.15 pkt. 14 opjustering af SUU's budgetramme -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

DIR - 19.05.15 tekniske korrektioner pkt. 2 Verdensklasser 1.156.376 1.156.376 1.156.376 1.156.376

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering -1.569.716 -1.571.379 -1.570.256 -1.567.234

Rammekorrektioner i alt 11.145.912 8.891.921 8.734.631 -5.462.887

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 864.600.512 843.821.361 827.825.121 813.627.603
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Frederikshavn Kommune

Center for Økonomi og Personale

Den 13-08-2015

2016 2017 2018 2019

Kultur- og Fritidsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 205.746.170 204.039.900 202.487.770 202.487.770

Rammekorrektioner:

Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn 275.525 275.525 275.525 275.525

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -236.353 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - 1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -1.533.962

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 3.630.459 3.613.370 3.595.487 3.580.105

ØU - 20.05.15 pkt. 14 opjustering af SUU's budgetramme -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -14 - Udmøntning af Lov og Cirkulære fra 2015 0 227.041 227.041 227.041

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering -802.701 -800.817 -797.726 -797.729

DIR - 11.08.15 - Kompensation for landsudvikling i udvikling på boligstøtteområdet 1.668.056 1.668.056 1.668.056 1.668.056

Rammekorrektioner i alt 3.534.986 3.983.175 3.968.383 2.419.036

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 209.281.156 208.023.075 206.456.153 204.906.806

Teknisk Udvalg:

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 55.992.330 55.471.710 54.956.500 54.956.500

Rammekorrektioner:

BYR - 26.11.2014 - pkt. 11 - salg af Havnen 1B, Sæby 43.000 43.000 43.000 43.000

BYR - 26.11.2014 - pkt. 11 - salg af Havnen 1B, Sæby -1.330 -1.330 -1.330 -1.330

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -86.117 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - 1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -559.908

ØU - 12.02.2014 - nulstilling stadepladser -51.290 -51.290 -51.290 -51.290

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 502.318 497.961 492.795 487.181

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering -197.569 -197.570 -197.571 -197.572

Rammekorrektioner i alt 209.012 290.771 285.604 -279.919

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 56.201.342 55.762.481 55.242.104 54.676.581

Plan- og Miljøudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 13.137.880 13.006.990 12.876.440 12.876.440

Rammekorrektioner:

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -20.191 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - 1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -131.327

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 339.196 338.186 336.683 333.533

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering -90.826 -90.694 -90.434 -89.626

Rammekorrektioner i alt 228.179 247.492 246.249 112.580

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 13.366.059 13.254.482 13.122.689 12.989.020

Tværgående Fælles Puljer

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget -2.005.390 -2.923.190 -3.024.650 -3.024.650

Rammekorrektioner:

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi 3.082 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - 1 % reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 30.882

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering -20.078 -29.312 -30.330 -30.021

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -14 - Nulstilling af rest pulje 3.043.755 3.674.450 3.775.910 3.737.358

ØU - 17.06.15 - pkt. 13 -14 - Udmøntning af Lov og Cirkulære fra 2015 0 294.716 294.716 291.707

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 2 3 2 3

DIR - 11.08.15 - Lov- og Cirkulæreprogram - anslået for 2016 -646.660 -1.360.590 2.690.800 2.690.800

Reservation af servicerammer 25.000.000 0 0 0

Rammekorrektioner i alt 27.380.101 2.579.267 6.731.098 6.720.729

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 25.374.711 -343.923 3.706.448 3.696.079
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Frederikshavn Kommune

Center for Økonomi og Personale

Den 13-08-2015

2016 2017 2018 2019

Takstfinansieret drift

Renovation

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 503.450 503.450 503.450 503.450

Rammekorrektioner:

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 0 0 0 0

ØU - 17.06.15-pkt. 13-14 - Opg. af tilg. lavere end afsat - 2019 reg. så budget rammer 0 0 0 0 -239.811

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 0 0 0 0

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 -239.811

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 503.450 503.450 503.450 263.639

Administration Forsyning

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 0 0 0 0

Rammekorrektioner:

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 0 0 0 0

P/L regulering 0 0 0 0

Rammekorektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 0 0 0 0

Skattefinansieret anlæg

Økonomiudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 30.413.000 24.840.000 24.840.000 24.840.000

Rammekorrektioner:

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - Købstadsjubilæum Frederikshavn 2.000.000 2.000.000 2.000.000

BYR - 25.03.15 - pkt. 10 Overførte anlægsbevillinger samt ekstra anlægsarbejder til 

budget 2015 og 2016 2.191.000 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 607.197 480.684 481.574 461.519

DIR - 26.05.15 - pkt. 1 - Forhøjet tilskud Sæbygård 75.000 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 12.492 12.493 11.448 11.444

Rammekorrektioner i alt 4.885.689 2.493.177 2.493.022 472.963

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 35.298.689 27.333.177 27.333.022 25.312.963

Arbejdsmarkedsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 27.000 0 0 0

Rammekorrektioner:

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 432 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 0 0 0 0

Rammekorrektioner i alt 432 0 0 0

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 27.432 0 0 0

Socialudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 2.668.000 341.000 341.000 341.000

Rammekorrektioner:

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 39.342 2.046 2.046 2.046

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 672 682 682 682

Rammekorrektioner i alt 40.014 2.728 2.728 2.728

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 2.708.014 343.728 343.728 343.728

Sundhedsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 1.464.000 1.054.000 1.054.000 1.054.000

Rammekorrektioner:

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 17.131 10.569 10.569 10.569

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 2 2 2 2

Rammekorrektioner i alt 17.133 10.571 10.571 10.571

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 1.481.133 1.064.571 1.064.571 1.064.571
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Frederikshavn Kommune

Center for Økonomi og Personale

Den 13-08-2015

2016 2017 2018 2019

Børne- og Ungdomsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 9.521.000 7.140.000 7.140.000 7.140.000

Rammekorrektioner:

BYR - 25.03.15 - pkt. 10 - Overf. anlægsbev. og ekstra anlægsarbejder-reduktionspulje 500.000 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 121.331 81.262 81.262 81.262

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 13 11 11 11

Rammekorrektioner i alt 621.344 81.273 81.273 81.273

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 10.142.344 7.221.273 7.221.273 7.221.273

Kultur- og Fritidsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 3.730.000 2.941.000 2.941.000 2.941.000

Rammekorrektioner:

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 83.177 70.549 70.549 70.549

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering -18.095 -18.095 -18.095 -18.095

Rammekorrektioner i alt 65.082 52.454 52.454 52.454

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 3.795.082 2.993.454 2.993.454 2.993.454

Teknisk Udvalg

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 43.096.000 42.900.000 42.900.000 42.900.000

Rammekorrektioner:

ØU 21.01.15 - pkt. 3 Kystsikring ved Gl. Skagen 1.700.000 0 0 0

BYR - 25.03.2015 - pkt. 10 - Overførte anlægsbevillinger - kystfodring fra 2015 - 2016 2.144.000 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 753.533 699.031 699.031 699.031

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering -1 -4 -4 -4

Rammekorrektioner i alt 4.597.532 699.027 699.027 699.027

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 47.693.532 43.599.027 43.599.027 43.599.027

Plan- og Miljøudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 50.000 0 0 0

Rammekorrektioner:

BYR - 25.03.2015 - pkt. 10 - Overførte anlægsbevillinger - trafikterminal 1.703.091 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 800 0 0 0

ØU - 18.03.15 - pkt. 1 - P/L regulering 3 0 0 0

Rammekorrektioner i alt 1.703.894 0 0 0

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau 1.753.894 0 0 0

197.474.347 69.296.131 73.826.987 57.412.890
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Likviditetsudviklingen. 

Udvikling i den gennemsnitlige likviditet i 2015. 

Den gennemsnitlige likviditet har været faldende siden sit højeste niveau i februar 2015 på 65,8 mio. kr. til 

56,8 mio. kr. i juni 2015. I juli ser vi igen en stigning på til 59,5 mio. kr.  

Det er forventningen, at den gennemsnitlige likviditet i løbet af resten af året 2015 stiger til et niveau på ca. 

80 mio. kr. ved udgangen af 2015.  

Likviditetsforventninger for 2015 er beregnet ud fra den forventede kasseopsparing ved 

budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 som var på 62,4 mio. kr. 

 

Den budgetterede likviditet i 2016. 

Med en opsparing i budgetforslaget pt. på 9,0 mio. kr. forventes der en gennemsnitlig likviditet med 

udgangen af 2016 på 97,2 mio. kr. 
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Investeringsoversigt 2016 - 2019
Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i  alt

2016 2017 2018 2019 følgende 2016 - 2019

Udvalg år

Skattefinansieret anlæg:

Økonomiudvalget 35.299 27.333 27.333 25.313 25.313 115.278

Arbejdsmarkdesudvalget 27 0 0 0 0 27

Socialudvalget 2.708 344 344 344 344 3.740

Sundhedsudvalget 1.481 1.065 1.065 1.065 1.065 4.676

Børne- og Ungdomsudvalget 10.142 7.221 7.221 7.221 7.221 31.805

Kultur- og Fritidsudvalget 3.795 2.994 2.994 2.994 2.994 12.777

Teknisk Udvalg 47.694 43.599 43.599 43.599 43.599 178.491

Plan- og Miljøudvalget 1.754 0 0 0 0 1.754

Skattefinansieret anlæg total 102.900 82.556 82.556 80.536 80.536 348.548

Anlægsindtægter:

Salgsindtægter -15.905 -15.905 -15.147 -15.147 -15.147 -62.104

Bruttoanlægsudgifter 118.805 98.461 97.703 95.683 95.683 410.652

Heraf

Lånefinansieret 28.467 22.826 23.192 23.563 23.563 98.048
Kassefinansieret 90.338 75.635 74.511 72.120 72.120 312.604
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Investeringsoversigt 2016 - 2019
Økonomiudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i  alt

2016 2017 2018 2019 følgende 2016 - 2019

Anlægsarbejdets navn: år

Økonomiudvalget:
Salg af jord og bygninger -15.905 -15.905 -15.147 -15.147 -15.147 -62.104

Planlagt vedligeholdelse af bygninger (øvrige ejendomme) 5.259 5.259 5.259 5.259 5.259 21.036

Samarbejdsportal 850 850 850 850 850 3.400
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag 2.523 2.523
Udmøntning af pulje til digitalisering- og velfærdstek. tiltag 3.521 3.521

Energirenoveringer 4.160 4.160 4.160 4.160 4.160 16.640

Bæredygtigt Børneområde 23.985 23.985 23.985 23.985 23.985 95.940

Bygninger overgået til projektudvikling 1.133 1.512 1.512 1.512 1.512 5.669

Strategisk byudvikling Frederikshavn midtby 758 758 1.516
Energibyen, projektudvikling 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 8.320

Pulje vedr. Knivholt hovedgård 784 784 784 784 784 3.136

Frederikshavn Idrætshal 2.226 2.226

Købstadsjubilæum Frederikshavn 2.020 2.020 2.020 6.060

Pulje til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål 1.905 1.830 1.830 1.830 1.830 7.395

Økonomiudvalget i alt 35.299 27.333 27.333 25.313 25.313 115.278
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Investeringsoversigt 2016 - 2019
Arbejdsmarkedsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i  alt
2016 2017 2018 2019 følgende 2016 - 2019

Anlægsarbejdets navn: år
Arbejdsmarkedsudvalget:
Pulje til digitaliserings- velfærdsteknologiske tiltag 27 27

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 27 0 0 0 0 27

Investeringsoversigt 2016 - 2019
Socialudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i  alt
2016 2017 2018 2019 følgende 2016 - 2019

Anlægsarbejdets navn: år
Socialudvalget:
Loftlifte i plejeboliger 339 344 344 344 344 1.371
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag 2.369 2.369

Socialudvalget i alt 2.708 344 344 344 344 3.740

Investeringsoversigt 2016 - 2019
Sundhedsudvalget 

Alle beløb i 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i  alt
2016 2017 2018 2019 følgende 2016 - 2019

Anlægsarbejdets navn: år
Sundhedsudvalget:
Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065 4.260
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag 416 416

Sundhedsudvalget i alt 1.481 1.065 1.065 1.065 1.065 4.676
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Investeringsoversigt 2016 - 2019
Børne- og Ungdomsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i  alt

2016 2017 2018 2019 følgende 2016 - 2019

Anlægsarbejdets navn: år

Børne- og Ungdomsudvalget:

Administration af anlægsprojekter - skoleområdet 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236 4.944

Administration af anlægsprojekter - daginstitutionsområdet 407 407 407 407 407 1.628

Digitalisering af skoleområdet 3.515 3.515 3.515 3.515 3.515 14.060

Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag 1.900 1.900

Udvikling af den digitale daginstitution 2.052 2.063 2.063 2.063 2.063 8.241

Projekt Skagen udvikling af specialiseret social indsat 1.032 1.032

Børne- og Ungdomsudvalget i alt 10.142 7.221 7.221 7.221 7.221 31.805

Investeringsoversigt 2016 - 2019
Kultur- og Fritidsudvalget 

Alle beløb i 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i alt
2016 2017 2018 2019 følgende 2016 - 2019

Anlægsarbejdets navn: år
Kultur og Fritidsudvalget:

Anlægstilskud 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 4.248

Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag 394 394
Udmøntning pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag 
(Borgerservice) 407 407

Anlægsdel af tilskud til foreninger 1.932 1.932 1.932 1.932 1.932 7.728

Kultur- og Fritidsudvalget i alt 3.795 2.994 2.994 2.994 2.994 12.777
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Investeringsoversigt 2016 - 2019
Teknisk Udvalg 

Alle beløb i 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i  alt
2016 2017 2018 2019 følgende 2016 - 2019

Anlægsarbejdets navn: år
Teknisk udvalg:
Rekrative anlæg og tilgængelighed til naturen:
Aktivitetsområde Bangsbo 582 582 582 582 582 2.328

Kystbeskyttelse, Skagen 1.717 1.717

Bådebroer 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 8.420

Kystfodring, Skagen 2.325 1.162 1.162 1.162 1.162 5.811
Rekrative anlæg og tilgængelighed til naturen i alt 6.729 3.849 3.849 3.849 3.849 18.276
Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen:
Koordinerede belægningsrenoveringer 9.735 9.735 9.735 9.735 9.735 38.940

Matrikulære berigtigelser 189 189 189 189 189 756

Renovering af kørebaner 11.273 11.273 11.273 11.273 11.273 45.092

Vejprojekter 8.130 8.130 8.130 8.130 8.130 32.520

Renovering af vejbelysningsanlæg 2010 - 2027 1.496 1.496 1.496 1.496 1.496 5.984

Slidlag 7.600 6.584 6.584 6.584 6.584 27.352

Vejafvandingsbidrag 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 5.752

Broer, tuneller og underløb 844 844 844 844 844 3.376

Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen i alt 40.705 39.689 39.689 39.689 39.689 159.772

Forbedring af vejenes færdselssikkerhed m.v.:
Trafiksikkerhedskampagner 61 61 61 61 61 244

Forbedring af vejenes færdselssikkerhed m.v. i alt 61 61 61 61 61 244
Øvrige anlæg:
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag 199 199

Øvrige anlæg i alt 199 0 0 0 0 199

Teknisk udvalg i alt 47.694 43.599 43.599 43.599 43.599 178.491
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Investeringsoversigt 2016 - 2019
Plan- og Miljøudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i  alt
2016 2017 2018 2019 følgende 2016 - 2019

Anlægsarbejdets navn: år
Plan- og Miljøudvalget:
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag 51 51
Ny busterminal Frederikshavn 1.703 1.703

Plan- og Miljøudvalget i alt 1.754 0 0 0 0 1.754
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Budgetteret låneoptagelse 2016 - 2019
Budget Overslag Overslag Overslag

2016 2017 2018 2019
Alle beløb i 1.000 kr.

Automatisk låneadgang:

Lån til betaling af ejendomsskat 2.500 2.500 2.500 2.500

Energirenoveringer 4.160 4.227 4.294 4.363

Bådebroer 2.105 2.139 2.173 2.208

Beløb afsat til ansøgte lånepuljer:

Lån til investeringer på de borgernære områder: 5.000 5.080 5.161 5.244

Ordinær lånepulje/nye lånepuljer 17.202 11.381 11.563 11.748

Budgetteret låneoptagelse i alt 30.967 25.326 25.692 26.063
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1. Indledning  
 
Økonomiafdelingen har - indenfor de økonomiske rammer som er udmeldt - udarbejdet et administrativt op-
læg til budget 2016. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Økonomiudvalget, Direktio-
nens budgetforslag på Økonomiudvalgets område, som udsendes til alle medlemmer af Økonomiudvalget. 
 
Forinden blev der på Økonomiudvalgets juni møde forelagt og godkendt budgetforudsætninger. Disse forud-
sætninger indebærer udmøntning af produktivitetsstigningen samt bidrag af opjustering af Sundhedsudval-
gets budgetramme til udmøntning på Økonomiudvalgets centre med 2 mio. kr. Derudover er der sket korrek-
tion af den administrative budgetramme med henblik på flytning af opgaver.  
 
Økonomiafdelingen fremsender hermed Økonomiudvalgets budgetmateriale: 
 

 Indeholdende det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger). 

 Indeholdende specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter som har til formål 
at give overblik over budgettets fordeling 

 Takstoversigt 
 
Gennemgangen vil bl.a. omfatte: 
 

 Gennemgang af hvorledes centrenes budgetramme er disponeret. 

 Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede budgetoplæg. 

 Tekniske korrektioner, som ikke var kendt i budgetforslaget på juni mødet.  
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2. Budgetforslag 2016 i hovedtal 
 

Netto (kr. x 1.000)

Budget-

forslag 

2016

Overslag 

2017

Overslag 

2018

Overslag 

2019

Kommunaldirektøren 232.556 228.911 227.782 226.247

Direktørens område 1.295 2.014 2.539 2.531

Center for Økonomi og Personale 111.293 108.901 108.371 107.470

Udvikling og Erhverv 26.390 26.173 25.915 25.709

Center for Teknik og Miljø 25.124 23.769 23.379 23.129

Center for Park og Vej 1.674 1.642 1.608 1.591

Ejendomscenteret 66.780 66.412 65.970 65.817

Direktørområde Børn, Unge, Kultur

og Arbejdsmarked 84.822 81.338 80.589 79.838

Direktørens område -776 -716 -715 -708

Center for Familie 17.504 17.298 17.122 16.948

Center for Kultur og Fritid samt 

Center for Skole 4.600 4.613 4.563 4.517

Center for Unge 12.898 12.800 12.683 12.552

Center for Arbejdsmarked 50.596 47.343 46.936 46.529

Direktørområde Ledelsessekretariatet, 

Social, Sundhed, IT og Velfærds-

teknologi 130.634 129.134 124.427 123.171

Direktørens område 383 710 941 941

Center for Sundhed og Pleje 1.810 1.793 1.773 1.750

Center for Handicap og Psykiatri 4.090 4.010 3.922 3.875

Center for Social- og Sundheds-

myndighed 22.873 22.601 22.303 22.094

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 73.859 72.642 71.830 71.078

Ledelsessekretariatet 19.014 18.759 18.538 18.365

Direktionen 8.605 8.619 5.120 5.068

I alt drift for Økonomiudvalget 448.012 439.383 432.798 429.256  
 

Netto (kr. x 1.000)

Budget-

forslag 

2016

Overslag 

2017

Overslag 

2018

Overslag 

2019

Tværgående fælles puljer 25.374 -344 3.707 3.696

I alt Tværgående fælles puljer 25.374 -344 3.707 3.696  
 

Netto (kr. x 1.000)

Budget-

forslag 

2016

Overslag 

2017

Overslag 

2018

Overslag 

2019

Anlæg 35.299 27.333 27.333 25.313

I alt anlæg for Økonomiudvalget 35.299 27.333 27.333 25.313  
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3. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget 2015 
 
 

 
 
 
Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget (i 1.000 kr.) 

2016 
 
 

424.472 

2017 
 
 

420.596 

2018 
 
 

413.477 

2019 
 
 

413.477 

     Rammekorrektioner: 
    

 BYR 08.10.14 – salg af Volstrup skole – sparet drift -343 -343 -343 -343 

 BYR 29.10.14 – Salg af Stationspladsen 2A, Sæby 53 53 53 53 

 BYR 26.11.14 – Salg af Havnen 1B, Sæby -1 -1 -1 -1 

 BYR 17.12.14 – Salg af Klostergyde 9 og 9A, Sæby 51 51 51 51 

 BYR 28.01.15 – Salg af Skansegade 10 – sparet drift -18 -18 -18 -18 

 ØU 18.03.15 – fordeling af 2,4 mio. kr. vedr. demografi -644 0 0 0 

 1% reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -4.160 

 BYR 17.09.14 – Neutralisering sparet drift som følge af 
salg af bygninger 522 522 522 522 

 ØU 12.02.14 – Nulstilling stadepladser 51 51 51 51 

 P/L regulering 3.835 3.799 3.726 3.684 

 ØU 20.05.15 – Opjustering af SUU’s budgetramme -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

 ØU 17.06.15 – Reduktion vedr. politikerområdet 1.700 1.700 1.700 1.700 

 ØU 17.06.15 – 1% og 3% reduktion på forsikringsomr. 2.831 2.928 3.050 3.191 

 ØU 17.06.15 – 1% og 3% reduktion på energiområdet 2.883 3.295 3.710 4.076 

 ØU 17.06.15 – Tekniske korrektioner – flytn. opgaver -529 -529 -529 -529 

 ØU 17.06.15 - Flytning mellem udvalg – Længst muligt 
i eget hjem 450 450 450 450 

 ØU 17.06.15 - Flytning mellem udvalg – Visitatorer 925 925 925 925 

 ØU 17.06.15 - Flytning mellem udvalg – Adm. af led-
sagerordningen 200 200 200 200 

 Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn -276 -276 -276 -276 

 ØU 17.06.15 - Sammenlægning af administrative funk-
tioner 2.000 0 0 0 

 ØU 17.06.15 – Porto 500 500 500 500 

 ØU 17.06.15 – Flytning Arbejdsmarked – konto 5 til 6 7.200 7.200 7.200 7.200 

 Neutralisering af udgiftsreduktion vedr. Volstrup Skole 346 346 346 346 

 ØU 17.06.15 - Udmøntning af Lov og Cirkulære fra 
2015 0 22 22 22 

 Tilskud vedrørende integration- Arbejdsmarked 2.950 0 0 0 

 P/L regulering -942 -929 -926 -921 

 Forøgelse af budget vedr. byggesagsgebyrer 1.000 0 0 0 

 Bufferpulje til brug for overdragelse af beredskabet 795 839 905 1.056 

     Rammekorrektioner i alt 23.540 18.787 19.321 15.779 

     Godkendt ramme i 2016-prisniveau  448.012 439.383 432.798 429.256 
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4. Specielle bemærkninger 
 
 

Center for Økonomi og Personale – Økonomiafdelingen 

 

Kort præsentation 

Økonomiafdelingen er opdelt i 6 teams: Plan- og Analyse, Finans, TeAmØku, Social- og Sundhedsteamet, 

Børne- og Kulturteamet samt Team Udbud og Indkøb. Desuden er der til Økonomiafdelingen knyttet et øko-

nomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer.  

 

Udover afdelingskonti optræder der på budgettet diverse tværgående opgaver, som hovedsageligt dækker 

fælles funktioner, driftssikring af boligbyggeri samt byfornyelse.  

 

Sparekravet vedrørende ”En kommune- et rådhus” balancerer i budget 2016. Der er i budgetforslaget indar-

bejdet en teknisk korrektion med 2 mio. kr. i budgetår 2016 til fortsat drift af Fasanvej. Reduktionen på 2 mio. 

kr. henstår i de efterfølgende år. 

 

Økonomiafdelingen har i budget 2016 en samlet reduktion på 0,4 mio. kr. Besparelsen opnås fuldt ud i 2016, 

da der er vakante stillinger efter personale, som ikke bliver genbesat. Forsikringsområdet er tilført 2,8 mio. 

kr. i budgetår 2016 samt efterfølgende år i henhold til nulstilling af 1 % og 3 % besparelser samt øvrige be-

sparelser. Budgettilførslen skyldes forsikringsområdets manglende mulighed for at effektuere besparelser.       

                                  

Budgetforudsætninger 

Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 46,0 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. 
kr. til Økonomiafdelingen. 
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Center for Økonomi og Personale – HR, Løn og Personale  
 
Kort præsentation 
HR Løn & Personale er opdelt i tre afdelinger: 

 Løn- og personaleafdelingen varetager lønudbetalingen for kommunens ansatte samt servicering af 

de decentrale afdelinger og institutioner om personaleforhold. 

 Forhandling & Jura rådgiver i personalejura, forhandler forhånds-/fratrædelsesaftaler og udarbejder 

ansættelseskontrakter til ledere og chefer. 

 Arbejdsmiljø & HR rådgiver og yder støtte til de decentrale afdelinger og institutioner i arbejdsmiljø-

spørgsmål m.v. 

Endvidere administrerer afdelingen diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter kommunale 
fleksjob, barselsudligningsordning, administrative elever, lederuddannelse og tjenestemandspensioner.  
 
Aktiviteter og aktivitetstal 
Der er ansat 26 medarbejdere i afdelingen. Med effekten af stillingsnedlæggelse forventes budgettet for 
2016 at balancere.  
 
Fælles lønpuljer: 
 
Barselspulje 
For ansatte på barsel-/adoptionsorlov finansierer puljen differencen mellem den fulde lønomkostning og 
dagpengerefusion. Der blev i 2012, 2013 og 2014 udbetalt refusioner for 11-12 mio. kr. årligt. I 2015 er der 
på første halvår udbetalt refusioner for 7,6 mio. kr. Budgettet er lagt i forhold til tidligere år, hvor 2015 forven-
tes at være et atypisk år.   
 
Pulje for flex- og skånejobs 
Flex- og skånejobpuljen yder tilskud til flex- og skånejob fra ordning før 1. januar 2013. Området finansierer 
18 flexjob med fuld finansiering, 4 skånejob for førtidspensionister samt ca. 90 flexjobs med et årligt tilskud 
på 20.000 kr. Fra pulje for flex- og skånejobs overføres midler til administrative elever.  
 
Administrative elever  
Puljen finansierer 13 praktikpladser for administrative elever, som er ansat bredt i hele organisationen. Kvo-
ten for optagelse af elever for efteråret 2016 kendes først primo 2016. Nedgang i refusioner og reduktion i 
budgettet udlignes med frie midler fra pulje for flex- og skånejobs.  
 
Tjenestemandspensioner 
Budgetområdet finansierer nettoudgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikrings-
præmier for tjenestemænd.  
 

I mio. kr. samt i 2016-priser Budgetår 
2016 

Antal  

Tjenestemandspensioner 24,3 299 tjenestemandspensionister 

Pensionsforsikringspræmie 6,5   40 tjenestemænd 

Total 30,8  

 

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 65,3 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,2 mio. 
kr. til HR, Løn og Personale.  
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Center for Arbejdsmarked  
 
Kort præsentation 
Områdets budget kan i hovedtræk opgøres i administration af hovedområderne sygedagpenge, kontanthjælp 
forsikrede ledige, integration og førtidspensioner. Desuden omfatter området diverse tilskudsprojekter. 
Af driftsudgifter kan nævnes tjenestekørsel, uddannelse og lægeerklæringer. 
 
Budgetforudsætninger 

Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 50,6 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,5 mio. 
kr. til Center for Arbejdsmarked.  
 
Budgettet er i 2016 opjusteret med 10,3 mio. kr. hvilket skyldes, at området er blevet tilført 7,2 mio. kr. i alle 
budgetår fra Arbejdsmarkedsudvalget. Disse midler skal anvendes til at løse aktiveringsopgaver for de for-
skellige ydelseskategorier. Disse opgaver har tidligere været løst af anden aktør. 
Området er også blevet tilført 3,0 mio. kr. i 2016 fra staten til at løse de mange opgaver, der er i forbindelse 
med de ekstra flygtninge, som Frederikshavn Kommune er forpligtiget til at modtage. 
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Udvikling og Erhverv  
 
Kort præsentation  
Udvikling og Erhverv består at to hovedområder: 

 Udvikling og Erhverv  

 Energibyen 

Udvikling og Erhverv samt Energibyen samarbejder med en bred vifte af interne og i høj grad eksterne sam-
arbejdspartnere. 
 
Mål & Målopfyldelse: 
 
Udvikling og Erhverv  
Udvikling og Erhverv´s indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de af byrådet fastsatte strategiske fo-
kuspunkter med særligt fokus på vækst og udvikling i lokalsamfundet.  
 
Med afsæt i særligt det maritime, energi, fødevarer, oplevelser og vækst koncentrerer indsatserne sig bl.a. 
om; byudvikling og bosætning, arbejdskraft, uddannelse, forretningsudvikling, fremdrift i organisationen, 
partnerskaber, projektudvikling, udvikling af kyst og land. 
 
Udvikling og Erhverv administrerer Investeringspuljen på 1,0 mio. kr. til politiske initiativer. Derudover inde-
holder budgettet pulje for udvikling i yderområder og landdistriktsindsatser på 0,6 mio. kr., som varetages af 
Distriktsudvalget.   
 
Udvikling og Erhverv har 10 fuldtidsansatte. 
 
Energibyen  

I december 2014 blev ”Strategiplan for hele Frederikshavn Kommunes overgang til vedvarende energi” en-
stemmigt vedtaget af byrådet. Planen løber frem til 2030. Der lavet en årlig opfølgning/opdatering.  

En række af aktiviteterne i 2016 vedrører realisering og modning af delelementer fra planen, som følger: 

1) Medvirken til energirenovering af boliger i by- og landdistrikter. I 2015 er der på initiativ af Energibyen 
udviklet et samarbejde med Energistyrelsen samt med banker, energirådgivere og ejendomsmæglere med 
fokus på energirenoveringsindsats rettet mod boliger primært fra før 1980 via det EU-finansierede projekt 
Infinite. Implementeringen fortsætter i 2016.  
 
Første del af energistien på Knivholt Hovedgaard blev indviet august 2015. Fase 2 udvikles i 2016. 
 
Udvikling af energirenoveringsklynge i samspil med den nordjyske energiklynge og Erhvervshus Nord, her-
under nyansættelse med lønbudget fra Energibyen. 

 
2) Biogas: udpegning af potentielle områder, der kan udlægges til et stort biogasanlæg i kommunen. Videreud-

vikling af biogas til transport, (regionalrute og bybusser er realiseret i 2014 og 2015).  
3) FLIS - projekt sammen med havnen, hvor samtlige kraftvarmeværker bliver inviteret til en dialog sensommer  

2015 (fælles initiativ mellem Energibyen og Frederikshavn Havn). 
4) Udarbejdelse af projektansøgninger relateret til udvalgte områder indenfor strategiplanen.    
5) On – og Off-shore vindprojekter, hvor der arbejdes videre med at understøtte udviklingen af vindparker på 

land og kystnært, herunder demonstrationssite ved Hirsholmene og ud kystnær park ud for Sæby.  

Energibyen har 2 fuldtidsansatte og 2 deltids medarbejdere.  

Budgetforudsætninger 

Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 26,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 4,1 mio. 
kr. til Udvikling og Erhverv. 
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Ledelsessekretariatet 
 
Området Ledelsessekretariatet 
Består af Ledelsessekretariatet, Byrådet og Direktionen. 
 
Budgetforudsætninger  
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 27,6 mio. kr. heraf 12 mio. kr. til Byrådet, 7 mio. kr. 
til Ledelsessekretariatet, 8,6 mio. kr. til Direktionen samt netto anlægsbevilling 2,3 mio. kr.  
 
Byrådet har i budgetforslaget fået tilført de 1,7 mio. kr. som blev reduceret fra budget 2014 og efterfølgende 
år. Grunden til reduktionen var en forventning om, at den politiske struktur blev ændret. Det blev den ikke, og 
dermed blev udgifterne ikke reduceret.  
 
Ledelsessekretariatet 
Ledelsessekretariatet har til opgave at servicere borgmester, politikere, Direktion og Den Kommunale Chef-
gruppe. 
 
Ledelsessekretariatet har følgende hovedopgaver: 
 

 Betjening af Byråd og udvalg 

 Koordinering og samordning af de politiske dagsordner 

 Juridisk rådgivning 

 Sekretær funktion for borgmester og direktører 

 Administration 

 Kommunikation  

 Web-master på hjemmeside og intranet 

Der er i budget 2016 indregnet besparelser på 0,1 mio. kr. til produktivitetsstigning. Besparelsen findes ved 
at reducere løn og øvrige udgiftskonti. 
 

Byrådet 
 
Opgaver 
Som defineret i styrelsesvedtægten. 
 
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling til byrådet på 12 mio. kr. Der er indregnet bespa-
relse på 0,1 mio. kr. til produktivitetsstigning. Beløbet findes ved at skære yderligere ned på dispositions-, 
markedsførings- og pulje til eliteidrætskonti. 
 
I 2016 er der budgetteret med udgifter til afholdelse af valg/folkeafstemning på 2,1 mio. kr.  
 

Direktionen 
 
Direktionen består af 3 direktører og en centerchef. Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevil-
ling 8,6 mio. kr. til Direktionen.  
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Center for Familie  
 
Familierådgivningen, familieplejegruppen og administration 
 
Kort præsentation 
De tre funktioner er alle placeret på Sæby Rådhus sammen med en række andre opgaver i centeret.  
 
Familierådgivningen 
Familierådgivningen er efter strukturændringen pr. 1. august 2015 en del af Bæredygtigt Børneområde 
(BBO). Myndighedsfunktionen er delt i 4 distrikter samt et specialteam. Socialrådgiverne arbejder med børn 
og unge mellem 0 – 15 år og deres familier efter Servicelovens bestemmelser.  
Myndighedsfunktionen tilbyder bl.a. råd og vejledning, og efter Serviceloven vil der efter en konkret børne-
faglig undersøgelse og vurdering af behovet være mulighed for at yde forskellige former for hjælp. For ek-
sempel familiebehandling, kontaktperson, aflastning eller døgnophold.  
 
Familieplejegruppen 
Familieplejegruppen er organisatorisk forankret med reference til en af distriktslederne i BBO og varetager 
opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af plejefamilier og aflastningsfamilier. Familie-
plejegruppen fører tilsyn med kommunens plejefamilier og aflastningsfamilier og tilbyder dem faglig vejled-
ning. Familieplejegruppen arbejder herudover med matchning på anbringelsesområdet på baggrund af myn-
dighedsbeslutninger, så kommunens anbringelsespolitik efterleves. 
 
Administration 
Administrationen refererer til centerchefen og løser en lang række administrative og økonomiske opgaver i 
center for familie. Der varetages bl.a. opgaver som skranke- og telefonbetjening af borgere og samarbejds-
partnere for alle dele af centeret bortset fra tandplejen, arkivering, sagsbehandling bl.a. på familierådgivnin-
gens handicapområde, betjening af de decentrale institutioner: Døgncentret, Krisecentret samt Familiehuse-
ne. Herudover løses en meget væsentlig del af økonomiopgaverne knyttet til centerets arbejde i administra-
tionen. 
 
Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2015 afsat netto driftsbevilling 17,5 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. 
kr. til Center for Familie.  
 
Økonomisk perspektiv  
Der er en stor grad af sammenhæng mellem kvaliteten i sagsbehandlingen og udgifterne til anbringelse og 
forebyggelse (konto 5) og de medarbejderressourcer der er til rådighed i distriktsteamsene og specialteamet 
(konto 6). Sammenhængen skyldes bl.a. at en øget medarbejderstab har færre sager pr. ansat og kan der-
ved komme mere i dybden og styrke det økonomiske fokus. Det medfører, at der iværksættes færre foran-
staltninger, og i det hele taget mindre vidtgående foranstaltninger, end hvis der var flere sager pr. medarbej-
der.  
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Center for Unge  
 
Kort præsentation 
Centrets funktioner indenfor Økonomiudvalgets område er fysisk placeret i Ungeenhedens lokaler på Hån-
bækvej 32A og udføres tværfagligt i tæt sammenhæng med andre opgaver i centret på Børne- og Ung-
domsudvalgets område.  
 
Ungeenhedens målgruppe er 15-25 årige (med enkelte undtagelser i forhold til opgaveafgrænsning og/eller 
alder i forhold til andre centre).  
 
De medarbejdere, der er ansat under Økonomiudvalgets områder er beskæftiget indenfor områderne ”Virk-
somhedskonsulenter”, ”Myndighed”, ”Administration” og ”Ledelse”. 
 
Virksomhedskonsulenter 
Virksomhedskonsulenterne beskæftiger sig primært med etablering af virksomhedspraktikker for målgrup-
pen. Virksomhedskonsulenterne opdyrker og afsøger muligheder for ordinære jobs, job med løntilskud, virk-
somhedspraktikker, nytteindsats og matcher disse med de ledige.  
 
Virksomhedskonsulenter laver tillige opfølgning herpå og sørger for en håndholdt indsats ift. den unges vide-
re forløb over i ordinær beskæftigelse/uddannelse. Virksomhedskonsulenterne arbejder efter lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats (LAB). 
 
Myndighed 
I denne afdeling arbejdes der med følgende områder: forvisitation, ydelsesområdet, unge under 18 år, be-
skæftigelsesområdet samt unge over 18 år. 
 
På Økonomiudvalgets område arbejdes der primært indenfor følgende lovgivninger: Lov om aktiv beskæfti-
gelses-indsats”, ”Serviceloven” og ”Lov om aktiv socialpolitik”. 
 
I forhold til ovennævnte lovgivninger tilbydes der bl.a. råd og vejledning, træffes myndighedsafgørelser og 
iværksættes hjælp og foranstaltninger afhængig af den unges situation. 
 
Administration 
Administrationen løser en lang række økonomiske og administrative opgaver – herunder også skranke- og 
telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere for alle dele af centret. Desuden foretages der admini-
strativ sagsbehandling - f.eks. beregning af visse ydelseskategorier samt økonomiopgaver knyttet til hele 
centret. 
 
Aktiviteter og aktivitetstal 
Der er løbende ca. 1.000 aktive sager i Ungeenheden. Cirka 400 af det samlede antal sager vedrører unge 
ledige, der modtager uddannelseshjælp. Herudover findes der 200 personer indenfor det udsatte voksenom-
råde – herunder ca. 70 førtidspensionister. 400 af de nævnte sager vedrører unge under 18 år. Center for 
Unge har endnu ingen historik på området, men følger naturligvis udviklingen nøje med henblik på at opar-
bejde en sådan. 

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 12,9 mio. kr. til Center for Unge. Den indlagte be-
sparelse i budgettet i form af produktivitetsstigning opnås ved at reducere i personalet. 

Økonomisk perspektiv  
Der er i Center for Unge en stor sammenhæng mellem de opgaver, der løses på Økonomiudvalgets område 
og de opgaver, der løses af centrets udførere, f.eks. mentorer, bo-hjemmestøtte, hjemmevejledning, støt-
te/kontaktpersoner m.v., ligesom der visiteres til botilbud og misbrugsbehandling.   
 
Der er stor fokus på økonomien i Center for Unge. Herunder i særdeleshed i forbindelse med 1-
årsevalueringen, hvor der både skal foregå en genberegning af det oprindelige budgetgrundlag på servicelo-
vens børneområde samt på beskæftigelsesområdet. Ydermere skal der udarbejdes en ny metodik for bereg-
ningen af budgetgrundlaget ifb. med implementeringen af 1-årsevalueringens anbefalinger omkring overførs-
len af de 25 til 30-årige borgere til Ungeenheden samt en skærpelse af Ungeenhedens målgruppe, som 
blandt andet indbefatter en tilbageførsel af førtidspensionister til Socialenheden.  
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Center for Skole  
 
Kort præsentation 
Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 4 ansatte.  
 
Center for Skole varetager bl.a. en lang række opgaver inden for folkeskoleområdet, SFO og ungdomsskole. 
Folkeskoleområdet reguleres i al overvejende grad af Folkeskoleloven og dertil knyttede bekendtgørelser og 
vejledninger. 
 
 

Center for Dag- og Fritidstilbud 
 
Kort præsentation 
Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 3 ansatte 
 
Center for dagtilbud varetager de overordnede styringsmæssige og administrative opgaver i relation til kom-
munens dagtilbud. Her er tale om udvikling af og tilsyn med kvalitet samt gennemførelse af aktiviteter, der 
sikre at love, vejledninger og politiske beslutninger føres ude i livet. Den indarbejdede produktivitetsstigning 
opnås ved at reducere i personalet. 
 
 

Center for Kultur og Fritid 
 
Kort præsentation 
Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 3 ansatte.  
 
Center for Kultur og Fritid varetager en række borger rettede og administrative opgaver i relation til kultur- og 
fritidsområdet. Her kan nævnes regionale kulturaftaler, børnekulturfestival, idræts-/kulturpriser, folkeoplys-
ningen, kulturhuse, haller, biblioteker, musikskole og stadsarkiv. Den indarbejdede produktivitetsstigning 
opnås ved at reducere i personalet. 
 
Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 4,6 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,1 mio. kr. 
til Center for Skole, Center for Dag- og Fritidstilbud samt Center for Kultur og Fritid. Den indarbejdede pro-
duktivitetsstigning opnås ved at reducere i personalet. 
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Center for Sundhed og Pleje  
 
Kort præsentation 
Området omfatter overordnet administration i forhold de 4 funktionsområder: Hjemmepleje, Plejecentre, 
Sundhed og Sygepleje samt Aktivitet og Træning. Funktionsområderne varetager blandt andet opgaver i 
forbindelse med omsorg, sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, træning m.m. for kommunens borgere, 
sundhedsuddannelserne (SSH’er, SSA’er og Sygeplejersker m.fl.) m.v.  
 
Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 1,8 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,03 mio. 
kr. til Center for Sundhed og Pleje. 
 
Den indarbejdede produktivitetsstigning opnås ved at der tidligere er sket tilpasning i de adm. driftsudgifter – 
primært lønninger 
 
 

Center for Handicap og Psykiatri  
 
Kort præsentation 
Området omfatter den overordnede administration for centrets hovedopgave, som er at være udførende led 
for kommunens opgaver på voksenområdet i forhold til handicap, socialpsykiatri og misbrugsbehandling:  
 

- Handicapafdelingen har tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til borgere 
med en erhvervet hjerneskade. 

- Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling har tilbud til borgere med en sindslidelse og til socialt udsatte. 
 
Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 4,1 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,1 mio. kr. 
til Center for Handicap og Psykiatri. 
 
Den indarbejdede produktivitetsstigning opnås ved at der tidligere er sket tilpasning i de adm. driftsudgifter – 
primært lønninger. 
 
 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed  
 
Kort præsentation 
Området omfatter administration, visitation og sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens borgere 
ydelser indenfor hovedgrupperne: Personlig pleje, Praktisk hjælp, Sygepleje, Pleje af handicappede i eget 
hjem, Ophold i plejeboliger, Afløsning og Aflastning, Socialpædagogisk hjælp, Særforanstaltninger Handicap 
og Psykiatri, Botilbud – Handicap og Psykiatri, Misbrugsbehandling, Madservice, Omsorgskørsel og Aktivi-
tetstilbud, Personlige tillæg, Ledsagerordningen og kontante ydelser til merudgifter. 
 
Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 22,9 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. 
kr. til Center for Social- og Sundhedsmyndighed. 
 
Den indarbejdede produktivitetsstigning opnås ved at der tidligere er sket tilpasning i de adm. driftsudgifter – 
primært lønninger.  
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IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 
 
Kort præsentation 
I samarbejde med centrene, Den Kommunale Chefgruppe og direktionen har IT, Digitalisering og Velfærds-
teknologi til opgave at sikre, at eksisterende IT systemer udnyttes optimalt. Endvidere at det rette digitale 
kompetenceniveau er til stede i organisationen i forhold til udnyttelse af IT systemerne, at den organisatori-
ske brug af IT systemerne følger trufne beslutninger om forretningsgange, organisering m.v. 
 
Centret er involveret i at udvikle nye forretningsgange, ændrede ansvarsplaceringer m.v. omkring IT syste-
merne og at medvirke ved valg af nye løsninger, der understøtter ovenstående og som passer ind i den sam-
lede IT arkitektur. 
 
Centret har det overordnende ansvar for gennemførelsen af kommunens digitaliseringsprojekter og ansvar 
for en række opgaver og projekter omkring indførelse og brug af velfærdsteknologi. Endvidere at disse pro-
jekter gennemføres i lyset af de 8 strategiske fokuspunkter. 
 
Derudover har centret ansvar for drift og vedligehold af netværk, servere, PC´ere, telefoni m.v. Med andre 
ord den grundlæggede IT infrastruktur i Frederikshavn Kommune. 
 
Endvidere løser centret IT support opgaver. Har man brug for hjælp, kan man ringe til servicedesken, som er 
en del af IT support. IT support kan også komme ud i organisationen og hjælpe med f.eks. installation af 
udstyr. 
 
Centret er organiseret i to afsnit: IT drift og support samt IT projekt og digitalisering. Den første gruppe tager 
sig hovedsageligt af den daglige drift og support, medens den sidste gruppe hovedsageligt arbejder med 
digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter. 
 

Budgetforudsætninger 
Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 73,9 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 3,5 mio. kr. til 
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi. 
 
Udover de allerede indarbejdede besparelser udviser resultatet af udbud af koncernløsningen en yderligere 
besparelse på 1,5 mio. kr. i alle budgetår. Direktionen har indarbejdet en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. i 
2016 vedrørende ajourføring af IT-sikkerpolitik og – regler samt udførelsen af disse.   
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Center for Teknik og Miljø  
 
Kort præsentation  
Center for Teknik og Miljø består af 4 afdelinger; Centerchefens område, Miljø og Natur, Byg og Ejendoms-
data samt Arkiv og Digitalisering. Der er i alt beskæftiget 89 medarbejdere.  
 
Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Økonomiudvalget. Centerets budget på Øko-
nomiudvalget er i 2016 på 24,1 mio. kr. Hovedparten af budgetmidlerne går til aflønning af personale, som 
varetager myndighedsopgaver indenfor flere lovområder herunder bl.a. byggeloven, planloven, natur- og 
miljølove. Derudover er der en ikke uvæsentlig opgaveportefølje inden for journal og arkivområdet herunder 
bl.a. udvikling og implementering af Samarbejdsportalen (kommunernes nye udvidede ESDH system). 
 
Mål og Målopfyldelse 
Natur og Miljø 
På miljøområdet er målet at varetage en effektiv og løsningsorienteret miljøsagsbehandling i forhold til land-
brug og øvrige virksomheder. Det samme er gældende for naturområdet, hvor man administrerer naturbe-
skyttelsesloven samt øvrige regler og bestemmelser.  
 
Det er endvidere en målsætning, at implementere de statslige vand- og naturplaner i kommunen. Vandpla-
nerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark og de beskriver bl.a. hvilken indsats, vi skal gøre for at få 
renere vand i vores åer, søer og fjorde. Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan vi sikrer frem-
gangen i vores vigtigste natur, Natura 2000-områderne. Der er udarbejdet naturplaner for 246 naturområder, 
og hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at den kan udvikle 
sig positivt. 
 
Plan og Vej 
Sikre en effektiv og hurtig plan- og vejlovsadministration til gavn for kommunens borgere og erhvervsdriven-
de. 
 
Journal og Arkiv 
Forestå journalisering og arkivering på hele det tekniske område. Derudover er man stærkt involveret i ar-
bejdet med Samarbejdsportalen. 
 
Byggeri og Ejendomsdata 
Sikre en effektiv og hurtig byggesagsbehandling og sikre den tilstrækkelige og nødvendige registrering af 
bygninger, boliger og tekniske anlæg i kommunen. 
 
Aktiviteter og aktivitetstal 
På natur- og miljøområdet forventes det i 2016, at centeret deltager i 2 EU-LIFE-projekter. EU-LIFE er EU's 
tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre 
EU’s miljø og klimapolitik. 
 
På journal- og arkivområdet skal Samarbejdsportalen implementeres. 
 
Budgetforudsætninger  
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 25,1 mio. kr. samt nettoanlægsbevilling 0,4 mio. 
kr. til Center for Teknik og Miljø. 
 
Direktionen har indarbejdet en teknisk korrektion vedrørende byggesagsgebyrer på 1 mio. kr. i budgetår 
2016.  
 
 

Center for Park og Vej 
 

Kort præsentation  
Her afholdes de administrative udgifter og myndighedsmæssige opgaver vedrørende Park og Vej.  
  
Budgetforudsætninger  
Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 1,7 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,1 mio. kr. til 
Center for Park og Vej.  
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Ejendomscenteret  
 
Kort præsentation 
Budgetområdet Ejendomscenter ligger under Økonomiudvalget og er et fællescenter, som består af en 
stabsfunktion, Strategi- og Arealudvikling, samt 3 afdelinger Bygherre- og Anlæg, Drifts- og Service samt 
Beredskabs- og Logistik. 
 
Strategi- og Arealudvikling har til opgave at styre udnyttelsen af den samlede ejendomsportefølje og sikre, at 
der bliver arbejdet helhedsorienteret for at opnå synergi og størst mulig driftsmæssig effektivitet. Herudover 
varetages køb/salg/udlejning og grafik/trykkeri. 

Bygherre og Anlæg har bygherreansvaret i forhold til kommunens ejendomsportefølje og rådgivende ansvar 
for projekter omkring bygge- og anlægsopgaver. 

En væsentlig opgave i Bygherre og Anlæg er energirenovering af kommunens bygninger. Ud over den lø-
bende optimering gennem incitamentsmodellen er det vigtigt, at bygningerne er i en stand, så udgifterne til 
el, vand og varme m.v. bliver så lave som muligt.  

Drift og Service er ansvarlig for rengøring, servicering og afhjælpende vedligehold for den byggetekniske 
drift af de kommunale bygninger. Afdelingen er funktionsopdelt i 4 områder: Renhold, teknisk service, kanti-
ner og Knivholt Hovedgaard. 

Beredskab og Logistik. Indtil 31.12.2015 varetages Det kommunale beredskab som en kombination af et 
kommunalt beredskab og et entrepriseselskab (aftale med Falck Redningskorps). Beredskabet består af 
administration, serviceafdeling, vagtcentral, brandskole samt brand- og redning.  Logistik varetager opgaver 
omkring flådestyring af den kommunale vognpark samt planlægning og koordinering af kommunal samkørsel 
for bl.a. patientbehandling og andre kommunale transportopgaver. Væsentlige dele af Beredskab og Logistik 
overgår pr. 1.1.2016 til et fælleskommunalt beredskab. Direktionen har indarbejdet en teknisk korrektion 
vedr. bufferpulje til overdragelse af beredskabet på 0,8 mio. kr.   

Mål og Målopfyldelse 

 At optimere driften af de kommunale bygninger, så stordriftsfordele og synergieffekter udnyttes. 

 At tilpasse serviceniveauet i de kommunale ejendomme efter budgettet, som er styrende. 

 At optimere anvendelsen af egne kvadratmeter og tilpasse porteføljen til behovet gennem offensiv 
salgsstrategi. 

 At opgaverne bliver løst helhedsorienteret. 

 At opnå samspil og synergi mellem budgetområdernes aktører med henblik på at opnå optimal effekt 
af ressourceanvendelsen i kommunens bygninger. 
 

Aktiviteter og aktivitetstal 
Ejendomscenteret varetager bygherre- og driftsherreansvaret for den kommunale ejendomsportefølje, her-
under at rådgive den politiske og administrative organisation i udviklingsprojekter, køb- og salgssituationer, 
drifts- og anlægsopgaver, driftsansvar for en række ejendomme, kantiner og kommunens rekreative havne 
samt ansvar for kommunens ejendomsportefølje som løbende justeres og tilpasses. 
 
Ejendomscenteret har samarbejde med fagudvalg og stor samhørighed og samarbejde med erhvervsliv og 
rådgivere omkring anlægs- og projektopgaver. Ejendomscenteret er også aktør i ejendoms- og byudviklings-
projekter. 
 
I budgetforslaget er der udmøntet et effektiviseringskrav fra anlægsprojekt ”Reduktion af administrative udgif-

ter” på 3,5 mio. kr. til Ejendomscenteret, grundet sparede driftsudgifter til Aalborgvej 93, Ørnevej samt pavil-

loner på Værkergrunden fra budgetår 2016 og frem. Der indgår en teknisk korrektion med 2 mio. kr. i bud-

getår 2016 til fortsat drift af Fasanvej. Således henstår nu under Center for Økonomi og Personale et effekti-

viseringskrav på 2 mio. kr. vedr. Fasanvej fra budgetoverslagsår 2017.  

 
Perspektiv 
Ejendomscenterets forretningsidé er at overtage, udføre og udvikle driftsherre- og bygherreansvaret for de 
kommunale ejendomme i Frederikshavn Kommune. 
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Budgetforudsætninger 
Budgetrammen for 2016 udgør 28,7 mio. kr. faldende til 27,7 mio. kr. i 2019 til drift af ovenstående områder. 
Budgetrammen for 2016 udgør også en ramme for energi på 38,1 mio. kr.  
 
Den samlede driftsbevilling er i 2016 66,8 mio. kr. faldende til 65,8 mio. kr. i 2019. Driftsbevillingen indbefat-
tes også beredskabet.  
 
Den samlede anlægsbevilling er i 2016 23,2 mio. kr. faldende til 20,5 mio. kr. i 2019. 
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5. Tværgående Fælles Puljer 
 

Netto (kr. x 1.000) Budget-
forslag 
2016 

Overslag 
2017 

Overslag 
2018 

Overslag 
2019 

Efterudd. af lærere og pædagoger 
Pulje vedr. love og cirkulærer 
Reservation af serviceramme 

 
1.021 
-647 

25.000 
 

 
1.017 

-1.361 
0 

 

 
1.016 
2.691 

0 
 

 
1.005 
2.691 

0 
 

I alt for Tværgående fælles puljer 25.374 -344 3.707 3.696 

 
På dette stade i budgetprocessen er der parkeret budgetposter på ”Tværgående Fælles Puljer”, som der 
fortsat arbejdes med administrativt til fordeling senere i budgetprocessen. Denne udmøntning sker på tværs 
af flere/alle udvalg – eksempelvis pulje vedrørende love og cirkulærer. Derudover indeholder ”Tværgående 
Fælles Puljer” budgetposter til effektivisering som, ved udmøntningen påvirker flere/alle udvalg. Effektivise-
ringerne kan kræve forskellige tiltag eller analyser før de kan udmøntes.  
 
Bevilling til Efteruddannelse af lærere og pædagoger i budgetforslag 2016 på 1,0 mio. kr., pulje vedrørende 
love og cirkulærer i budgetforslag 2016 på -0,6 mio. kr. samt reservation af serviceramme i budgetforslag 
2016 på 25,0 mio. kr. afventer udmøntning til de respektive politiske udvalg. Dette vil bevirke en ændring i 
driftsrammen fremadrettet i alle budgetårene i forhold til det nuværende budgetforslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65



20 
 

6. Anlæg 
 

Netto (kr. x 1.000) Budget-
forslag 
2016 

Overslag 
2017 

Overslag 
2018 

Overslag 
2019 

Bæredygtigt Børneområde 
Samarbejdsportal 
Bygninger overgået til projektudvikling 
Energibyen, projektudvikling 
Energirenoveringer 
Erhvervs-, turisme- og kulturelle tiltag 
Frederikshavn Idrætshal 
Købstadsjubilæum Frederikshavn 
Midlertidighed 
Planlagt bygningsvedl. – øvrige ejd. 
Pulje digitalisering og velf. tekn. tiltag 
Udmøntning digital. og velf. tekn. tiltag 
Pulje Knivholt Hovedgård 
Salgsindtægter 
Strategisk byudvikling – Fr.havn midtby 
 

23.985 
850 

1.133 
2.080 
4.160 
1.905 
2.226 
2.020 

202 
5.259 
2.523 
3.520 

785 
-15.905 

556 
 

 
23.985 

850 
1.512 
2.080 
4.160 
1.830 

0 
2.020 

202 
5.259 

0 
0 

785 
-15.905 

556 
 
 

23.985 
850 

1.512 
2.080 
4.160 
1.830 

0 
2.020 

0 
5.259 

0 
0 

785 
-15.147 

0 
 

23.985 
850 

1.512 
2.080 
4.160 
1.830 

0 
0 
0 

5.259 
0 
0 

785 
-15.147 

0 
 

I alt for Økonomiudvalgets anlæg 35.299 27.333 27.333 25.313 
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8. Takster 
 
 

 
 Budget   Budget  

 
2015  2016  

Økonomiudvalget     

      

For restancer, hvortil der ikke er knyttet      

udlægsret (diverse regningskrav):     

Rykkergebyr 250,00 250,00 

      

For restancer, hvortil der ikke er knyttet      

udlægsret (diverse regningskrav):     

Rykkergebyr 100,00  100,00 

      

Diverse gebyrer:     

Gebyr for miljøtilsyn pr. time 308,70 1) 

Vurderingsattest *) 100,00  digitalt 

Skatteattest *) 100,00  digitalt 

Ejendomsattest  *) 100,00      digitalt 

BBR-ejermeddelelse 70,00  70,00 

BBR-lejermeddelelse 70,00  70,00 

BBR-ejerlejlighedsmeddelelse 70,00  70,00 

BBR-ejermeddelelse for andelbolig 70,00 70,00 

*) Vederlagsfrit for ejeren     

      

Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.  10 kr. / 1 kr.  10 kr. / 1 kr.  

Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn 141,00 302,00 

Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn 141,00 1) 

      

Taxikørsel:   
 Ansøgninger 464,00  1) 

Ansøgning om fornyelse af førerkort 232,00 1) 

Tilladelser 1.528,00 1) 

Førerkort 114,00 1) 

Påtegning på toldanmeldelse 160,00 1) 

Udlevering af trafikbog – fremstillingspris +  kr. 25. 95,00 1) 
Tilladelsesnummerplade - takst og forbrugerpris skal tillægges fabri-
kationsprisen 176,00 1) 

1) Gebyrer for 2016 er ikke udregnet endnu, da de afventer pris-
regulering pr. 1. januar 2016.  

     

Skorstensfejning:     

For første skorsten indtil 10 meters højde 121,31 123,16  
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skor-
sten 95,05 96,50  

For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter 4,30 4,36  

For rensning af centralkedler 276,99 281,20  

For rensning af brændeovne 138,45 140,55  

      
For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og boligstyrel-
sens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og ka-
naler indtil:     

35 x 35 cm indvendigt mål for første meter 64,18 65,15  
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For efterfølgende påbegyndt meter 31,31 31,79  
For rør og kanaler med indvendigt mål på 35 x 35 cm betales for før-
ste meter 127,96 129,91  

For efterfølgende påbegyndt meter 64,18 65,15  

      

For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt      

går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret     

at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages      

hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.     

      

For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af      

røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige     

skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordrings-     

godtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.     

      

For brandpræventivt syn, herunder syn ifm. afmelding af skorsten, 
betales uanset antallet af skorstene på en ejendom 121,31 123,16  

      

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales      

efter tidsforbrug til den enhver tid gældende svendetimeløn samt     

befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens     

tjenestemænd.     

      
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene 
udskiftes 459,89 466,88  

      

Påtegning af prøvningsattest 126,16 128,08  

Byggesagsbehandling     

Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog,  570,00 570,00  

behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)     
  

1) Gebyrer for 2016 er ikke udregnet endnu, da de afventer pris-
regulering pr. 1. januar 2016.      
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1. Indledning. 
Økonomiafdelingen har i samarbejde med center for arbejdsmarked udarbejdet et administrativt oplæg til 
budget 2016 inden for de udmeldte økonomiske rammer. Dette oplæg udgør, sammen med de øvrige cen-
tres bidrag, Direktionens budgetforslag, som udsendes til alle medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget. 
 
Direktionens afsluttende drøftelser af centrets administrativt udarbejdede budgetforslag, finder sted d. 
11.08.15, og i nærværende budgetmateriale er ikke indarbejdet de beslutninger som evt. berører Arbejds-
markedsudvalget. 
 
Økonomiafdelingen fremsender hermed Udvalgets budgetmateriale: 
 

 Indeholdende det tekstmæssige budgetoplæg, (budgetbemærkninger). 

 Indeholdende specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter  
 
Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning. Dette er normal praksis. Dog er refu-
sionsreformens konsekvenser indarbejdet i budgettet, da refusionsreformen blev vedtaget ved et bredt forlig 
i folketinget før valget. Den er genfremsat i uændret form efter valget og forventes vedtaget i august 2015.  
 
Gennemgangen vil bl.a. omfatte: 
 

 Gennemgang af hvorledes centerets budgetramme er disponeret. 

 Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede budgetoplæg. 

 Gennemgang af centerets eventuelle “problemområder” 
 
Budgetlægning 2016 
 
Budget 2016 er det første budget efter budgetreformen. Der er afsat en ramme på 915 mio. kr. til beskæfti-
gelsesområdet.    
Det er vurderingen, at der er tale om et stramt budget. 
Forudsætningerne for budgettet er: 

- At krisen klinger af, og at der kommer en vækst i antallet af job, som ledige i Frederikshavn Kom-

mune ansættes i. 

- At arbejdsstyrken falder, hvilket medfører et fald i antallet af borgere i ydelsessystemet og at et an-

tal ledige vil overtage de arbejdspladser der bliver ledige, når fastansatte medarbejdere går på pen-

sion.   

- At der iværksættes tidlig indsats og ”vend i døren” aktiviteter som nedsætter ydelsesperioderne og 

forbedrer effekten af indsatsen, herunder påvirker, at antallet af borgere, der kommer over på de 

lavere refusionstrin bliver minimeret.  

- At det etablerede coach – og sundhedsteam vil reducere både antallet af sygedagpengemodtagere 

og varigheden af sygedagpengeforløbene 

- At AMU bakker op om de vedtagne politikker for indsatsen 

- At der laves stram styring og opfølgning for at følge udviklingen i målgrupper, indsats og effekt.  
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2. Refusionsreform 2015 
 
Efter den gældende lovgivning finansieres kommunens beskæftigelsesindsats dels af faste tilskud som blok-
tilskud, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud og dels af refusioner. 
 
Bloktilskuddet fordeles som udgangspunkt efter kommunens indbyggertal, men bloktilskuddet indeholder 
også forskellige udligningsordninger, så der er en lille forskel i forhold til en ren fordeling efter indbyggertal. 
 
For at sikre kommunerne mod utilsigtede udsving i de konjunkturfølsomme overførselsudgifter, er der en 
budgetgaranti for kommunerne under ét. Denne budgetgaranti beregnes hvert år ud fra summen af kommu-
nernes udgifter til kontanthjælp, revalidering, kontantydelse, aktivering, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, 
ressourceforløb, førtidspension, integration og EGU. Budgetgarantien fordeles som udgangspunkt efter ind-
byggertal, men også her er der små justeringer i fordelingen. 
 
Det er værd at bemærke, at sygedagpenge og fleksjob ikke er omfattet af budgetgarantien. 
 
Beskæftigelsestilskuddet fordeles som udgangspunkt efter antallet af forsikrede ledige. For at sikre et inci-
tament for kommunerne til at nedbringe ledigheden, er der indbygget nogle fordelingsnøgler, der tager ud-
gangspunkt i den relative udvikling i ledigheden. Dette er nærmere beskrevet under specifikationen for for-
sikrede ledige. 
 
Refusionerne har hidtil været afhængig af hvilken ydelse borgeren har fået og hvilke aktiveringsredskaber 
der bliver brugt. For nogle ydelser har der været en aftrapning af ydelsen over tid. 
 
I februar 2015 er der i folketinget aftalt en reform, der forventes vedtaget i august 2015. Denne reform skal 
forenkle finansieringsreglerne, så kommunens medarbejdere kan koncentrere sig om indsatsen for ydelses-
modtageren, frem for at bruge tid på et kompliceret sæt af refusionsregler. 
 
Fra januar 2016 er refusionssatserne ens på tværs af alle ydelserne og falder over tid. 
 
Refusionsprocenten aftrappes over tid fra 80 procent de første fire uger, 40 procent fra uge 5-26, 30 procent 
fra uge 27-52 og 20 procent fra uge 53. 
 
Ydelser som kommunen enten ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke (fx efterløn og skånejob) er 
holdt uden for modellen. 
 
Reformen flytter 5,8 mia. kr. for kommunerne under ét fra direkte refusioner til faste tilskud gennem bloktil-
skud, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. 
 
Med den nuværende lovgivning vil kommunerne få refunderet 38 % af udgifterne til midlertidige ydelser di-
rekte. Reformen lægger op til, kommunerne får refunderet 30 % af udgifterne til  midlertidige ydelser.  
 
Dette medfører, at kommuner, der har højere overførselsudgifter end gennemsnittet, vil tabe på ændringen. 
Omvendt vil kommuner, der har  lavere overførselsudgifter end gennemsnittet, tjene på ordningen. 
 
Der er derfor samtidig lavet en aftale om ændring af udligningssystemet mellem kommunerne. 
 
Udligningssystemet er meget teknisk, men meget kort forklaret er udligningen en kompensation for et struk-
turelt underskud. Her ser man på hvad kommunen ville få i indtægter, hvis man havde en gennemsnitlig 
skatteprocent. Herefter beregner man udgifterne på baggrund af aldersfordeling og socioøkonomisk belast-
ning. Hvis udgifterne er større end de beregnede indtægter, så har kommunen et strukturelt underskud. Fre-
derikshavn Kommune har som 89 andre af de 98 kommuner et strukturelt underskud. 
 
For at sikre kommunernes økonomi er der lagt et loft over konsekvenserne. Således kan ingen kommune 
tabe eller vinde mere end 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017. Tab/gevinst beregnes ved udgangen af 
2016, da der er stor usikkerhed i forudsætningerne. 
 
Reformen gør det svært at sammenligne tal og aktiviteter for 2016 med tidligere år.  
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3. Budgetforslag 2016 vist på hovedområder 
 

Netto drift  (kr. x 1.000) Budget-
forslag 
2016 

Overslag 
2017 

Overslag 
2018 

Overslag 
2019 

  
   

Integration 39.872    

Førtidspensioner 309.249    

Ressourceforløb 29.431    

Jobafklaringsforløb 12.631    

Sygedagpenge 92.201    

Kontanthjælp/uddannelseshjælp 105.026    

Kontantydelse 1.143    

Revalidering 21.567    

Ledighedsydelse, fleksjob 110.049    

Jobtræning, servicejob 4.000    

Seniorjob 10.500    

Beskyttet beskæftigelse 2.700    

Driftsudgifter midl. arbejdsmark.ydl. 800    

Forsikrede ledige 140.290    

Arbejdsmarkedsydelse 11.885    

Beskæftigelsesordninger 23.000    

Kontrolenhed 3.000    

Jobrotation 10.000    

Effekt af ændrede indsatsområder 10.260    

Budgetgaranti overslag -12.261    

I alt for Arbejdsmarkedsudvalget 915.234    

 
 
 

Netto anlæg  (kr. x 1.000) Budget-
forslag 
2016 

Overslag 
2017 

Overslag 
2018 

Overslag 
2019 

  
   

Anlæg Pulje digitalisering 27  
  

I alt for Arbejdsmarkedsudvalget 27  
  

 
Der er ikke indregnet beløb i overslagsårene endnu, da tilskuds og udligningsmodellen ikke er udarbejdet 
endnu. 
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4. Sammendrag budget 2016 
 

Generelle Budgetforudsætninger 
Der er udmeldt en ramme på 799,8 mio. kr. Efterfølgende er der sket følgende reguleringer af budgetram-
men: 
Udmeldt ramme  799,8 mio. kr. 
 
Overført til konto 6     -7,2 mio. kr. 
Reg. beskæftigelsestilskud      8,3 mio. kr. 
PL- regulering     10,3 mio. kr. 
Tilskud integration      1,9 mio. kr. 
Budgetgaranti     77,5 mio. kr. 
Lov og cirkulære    14,1 mio. kr. 
Tilskud staten     11,0 mio. kr. 
Opjustering SUU`s ramme     -0,5 mio. kr. 
Ny ramme    915,2 mio. kr. 
 
Budgettet for 2016 er væsentligt anderledes i forhold de foregående år. Dette skyldes den nye refusionsre-
form, som har til formål at fokusere på varigheden, borgere er på en offentlig ydelse.( se skriv om refusions-
reform) 
 
En stor del af overførselsudgifterne er omfattet af Budgetgarantien. Budgetgarantien udmeldes hvert år af 
Staten ud fra de samlede udgifter for kommunerne under et.  
Budgetforslaget er udarbejdet ud fra den eksisterende lovgivning og de midler, der et tildelt/reduceret ud fra 
denne. Budgetforslaget er styret af den tildelte ramme. Center for Arbejdsmarked har tilrettet prognoserne i 
forhold til den tildelte ramme, selv om de første prognoser viste et større forbrug.  
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Arbejdsmarkedsudvalget 
 

Netto  (kr. x 1.000) 
Regnskab 

2014 

Opr. 
budget 
2015 

Forv. regn-
skab 2015 

pr. 
30.04.15 

Budgetforslag 
2016 

  
 

  
Integration 10.505 11.000 16.500 39.872 

Ekstraord. Tilskud integration   -4.812  

Førtidspensioner 308.611 307.158 305.983 309.249 

Ressourceforløb 5.427 18.867 14.000 29.431 

Jobafklaringsforløb 768 12.033 7.000 12.631 

Sygedagpenge 96.036 80.174 95.130 92.201 

Kontanthjælp/uddannelseshjælp 110.191 97.274 101.000 105.026 

Kontantydelse    1.143 

Revalidering 14.026 12.500 11.000 21.567 

Ledighedsydelse, fleksjob 81.190 80.751 81.900 110.049 

Jobtræning, servicejob 2.199 2.998 3.000 4.000 

Seniorjob 13.105 12.450 10.000 10.500 

Beskyttet beskæftigelse 2.373 2.685 2.574 2.700 

Uddannelsesydelse 3.383 0 0 0 

Driftsudg. midl, arbejdsm,ydl. 0 1.457 633 800 

Forsikrede ledige 130.099 151.685 138.279 140.290 

Arbejdsmarkedsydelse 4.059 10.099 7.877 .11.885 

Beskæftigelsesordninger 42.552 23.884 37.500 23.000 

Kontrolenhed 0 3.000 3.000 3.000 

Jobrotation   4.000 10.000 

Effekt ændrede indsatsområder    -12.261 

PL regulering   1.500  

I alt for arbejdsmarkedsudvalg 824.494 828.434 836.064 915.234 

 
Det korrigerede budget for 2015 incl. overførsel fra tidligere år udgjorde pr. april 2015 i alt 831,5 mio. kr. 
Der skal gøres opmærksom på, at den store stigning i tallene fra 2014 og 2015 til 2016 skyldes primært de 
ændrede refusionsregler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Bemærkninger til de enkelte områder 
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5.1 Integrationsområdet 

KORT PRÆSENTATION: 
Kommunen har ansvaret for at tilbyde et integrationsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrati-
onsloven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen. 
 
Et integrationsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt aktive tilbud. 
Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, 
som indgås mellem udlændingen og kommunen. Integrationsprogrammet finansieres af 50 % refusion (op til 
kommunens rådighedsbeløb) og resultattilskud fra staten. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Aktiviteten på området vedrører: 
Danskuddannelse og driftsudgifter vedr. aktivering for personer omfattet af Integrationsloven. 
 
Herudover omfatter områdets udgifter betaling for undervisning i dansk som andet sprog for øvrige udlæn-
dinge. 
 
På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til kommunen vedr. udlændinge med opholds-
tilladelse efter den 1. januar 1999. Tilskuddene omfatter grundtilskud og resultattilskud. 

 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet for 2016 udgør 39,9 mio. kr. Budgettet i 2016 er væsentlig højere end de tidligere år, hvilket skyl-
des den øgede til af flygtninge, samt de ændrede refusionsregler  

 

PERSPEKTIVERING: 
Det er i juli 2015 aftalt mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative, at der 
indføres en ny integrationsydelse for personer, der kommer til landet og ikke har opholdt sig i landet i mindst 
syv ud af de sidste otte år. Reglerne forventes vedtaget i folketinget i august 2015 og de skal træde i kraft pr. 
1. september 2015. 
Niveauet for integrationsydelse er uddannelseshjælpssatserne, der bygger på SU-systemets satser. 
Der er mulighed for at få et månedligt tillæg til integrationsydelsen, når Prøve i Dansk 2 er bestået. 
Da denne lovgivning først forventes gennemført efter budgetlægningen, vil de økonomiske konsekvenser 
indgå i en eventuel midtvejsvurdering i juni 2016
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5.2 Førtidspensioner 

KORT PRÆSENTATION: 
Førtidspension kan tilkendes, hvis borgerens arbejdsevne i forhold til ethvert erhverv er nedsat i et sådant 
omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved et indtægtsgivende arbejde, 
herunder i et fleksjob. 
 
Førtidspension kan som hovedregel først tilkendes efter at borgeren har deltaget i et individuelt tilrettelagt 
ressourceforløb.  Et ressourceforløb bygger på en rehabiliteringsplan, som er udarbejdet i samarbejde med 
den enkelte borger, borgerens sagsbehandler og kommunens rehabiliteringsteam. 
 
Hvis alle relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet i praksis og der foreligger 
dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, kan der tilkendes førtidspension. Alle relevante akti-
verings- revaliderings og behandlingsmæssige samt øvrige foranstaltninger skal være afprøvet. 
 
Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med at man modtager førtidspension. Hvis pensionisten 
ønsker at afprøve arbejdsmarkedet med fx et fleksjob, så kan førtidspensionen gøres hvilende. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 

 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der er som forventet et fortsat fald i antallet af førtidspensionister, hvor førtidspensionen er bevilget før 1. 
januar 2003. Til gengæld er der ligeledes en fortsat stigning i antallet af nye førtidspensionister. Samlet set 
giver dette et fald i antallet af førtidspensionister, set i forhold til det oprindelige budget. 

 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 
  Antal personer 
Regnskab 2012  2.842 
Regnskab 2013  2.987 
Regnskab 2014  2.879 
Budget 2015  2.816 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.15 ved uændret til/afgang  2.816 
 
Afdelingens prognose 2015  2.801 
 
Budgetoplæg 2016  2.710 
 

 
RESSOURCEFORBRUG: 
Budget for 2016 udgør 309,2 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 16,7 mio. kr. netto vedrørende førtidspensi-
oner med 50 % statsrefusion og 292,5 mio. kr. netto med 35 % statsrefusion,  

 

PERSPEKTIVERING: 
Der blev i efteråret 2012 vedtaget en reform på førtidspensionsområdet, der lægger vægt på en tidlig ind-
sats, for at mindske tilgangen til førtidspension. Der er i reformen særlig fokus på de unge førtidspensioni-
ster. Unge under 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. 
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5.3 Ressource/jobafklaringsforløb 

KORT PRÆSENTATION: 
 
Borgere der er i risiko for at få tilkendt førtidspension, skal have en helhedsorienteret og sammenhængende 
indsats i form af deltagelse i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Ressourceforløbene vil ofte bestå af en 
kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud. 
Forløbene kan vare fra et til fem år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov, 
med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe borgeren i beskæftigelse. 
Ressourceforløbene har dermed til opgave at afprøve og øge borgerens restarbejdsevne og få etableret 
kontakt til arbejdsmarkedet fx ved at ansætte borgerne i fleksjob.  
 
Jobafklaringsforløb 
Borgere der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelselsesmuligheder, vil ved 
fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom kunne tilbydes jobafklaringsforløb. Revurdering af alle syge-
dagpengesager sker efter 5 måneders sygdom. 
 
Jobafklaringsforløb er korte forløb. Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og  
maksimalt op til 2 år ad gangen med mulighed for op til 2 jobafklaringsforløb.  
 
Ydelsen i jobafklaringsforløb svarer til kontanthjælpssatsen og for borgere, der fortsat har en arbejdsgiver og 
overgår til jobafklaringsforløb, vil refusion til arbejdsgiveren svare til ydelsen på jobafklaring, så længe an-
sættelsesforholdet fortsætter. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
I 2016 forventes der, at 243 fuldtidspersoner deltager i ressourceforløb. I jobafklaring forventes  113 fuldtids-
personer . 

 
RESSOURCEFORBRUG: 
Budget for ressourceforløb udgør 29,4 mio. kr. i 2016. Budgettet til jobafklaring udgør i 2016 12,6 mio. kr.  
Begge budgetter er incl. midler til aktivering af borgerne   

 

PERSPEKTIVERING: 
Som udgangspunkt kan en borger tilbydes et ressourceforløb i op til 5 år, men varigheden af forløbene vil 
være væsentlig kortere, da der i forløbene bl.a. vil være fokus på at målrette indsatsen mod fleksjobområdet.  
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5.4 Sygedagpenge 

KORT PRÆSENTATION: 
Borgere der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, kan få sygedagpenge, hvis de har en tilstrækkelig 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Det er en betingelse for sygedagpenge fra kommunen, at borgeren har været tilknyttet arbejdsmarkedet 
uafbrudt i den seneste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller 
- borgeren ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, en ydelse, der træder i stedet herfor, eller til 
  midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke uarbejdsdygtigheden var indtrådt 
- borgeren har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned 
- borgeren er elev i lønnet praktik 
- borgeren er ansat i fleksjob 
 
Borgeren kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis borgeren fortsat er 
uarbejdsdygtig, vil kommunen revurdere borgerens situation og tage stilling til, om sygedagpengene kan 
forlænges. 
 
Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har borgeren ret til et jobafklaringsforløb. 
 
Området er ikke omfattet af budgetgaranti. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Kontinuerligt er der arbejdet med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge. Nedgangen 
i antallet af sygedagpengemodtagere afspejles delvist i antallet af revalideringer, fleksjob og førtidspensio-
ner.  
Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner: 
 
 
  I alt 
  
Regnskab 2012  846 
Regnskab 2013  715 
Regnskab 2014  758 
Budget 2015(ny opgørelsesmetode)  626 
  
Revision pr.30.04.15 uændret tilgang  
 
Prognose 2015  719 
 
Budgetoplæg 2016  886 
Tallene fra 2016 er ikke umiddelbar sammenlignelige med tal fra tidligere år, da sygedagpengemodtagere fra 
0-4 uger kun er indeholdt i 2016 tallene. Tidligere var der 100 % refusion for denne kategori og blev admini-
streret fra centralt hold. 

 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet for 2016 udgør 92,2 mio. kr.  

 

PERSPEKTIVERING: 
Budgetforudsætninger på sygedagpengeområdet er dels, at vi bygger forventningerne til indplaceringen af 
borgerne i et nye trappetrinsopdelte refusionssystem på de vurderinger KL har foretaget og dels en forvent-
ning om, at vi som følge af den tidlige indsats, etablering af coach – og screeningsteam vil være i stand til 
både at have færre borgere i forløb og samtidig afkorte det forventede tidsforbrug i overførselsindkomstsy-
stemet. 
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5.5 Kontanthjælp/uddannelseshjælp 

KORT PRÆSENTATION: 
Borgere, der ikke kan forsørge sig selv og sin familie, kan søge om kontanthjælp. 
 
Hvis borgeren er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, kan borgeren eventuelt være 
berettiget til uddannelseshjælp. 
 
Hvis en borger har en ægtefælle/samlever, der kan forsørge vedkommende eller borge-
ren/ægtefællen/samleveren har formue, som borgeren kan leve af, kan borgeren dog ikke modtage kontant-
hjælp og uddannelseshjælp. 
 
Det er en betingelse for at få kontanthjælp og uddannelseshjælp: 
- at borgeren har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør 
- at den sociale begivenhed ar medført, at borgeren ikke kan forsørge sig selv og sin familie 
- at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension m.v. 
- at borgeren og en eventuel ægtefælle/samlever står til rådighed for arbejdsmarkedet 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner der modtager den ene eller anden form for for-
sørgelse: 
     I alt 
Regnskab 2012    1.259 
Regnskab 2013    1.352 
Regnskab 2014    1.450 
Budget 2015     1.245 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.15 ved uændret til-/afgang   1.357 
 
Afdelingens prognose 2015    1.262 
 
Budgetoplæg 2016    1.200 

 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet for 2016 udgør 105,0 mio. kr.   

 

PERSPEKTIVERING: 
Der skal arbejdes målrettet på at videreudvikle indsats og resultater på kontanthjælpsområdet i 2016. I 2016 
vil Center for Unge overtage opgaverne for alle unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Hovedfokus vil 
være at frigøre og udvikle uddannelsespotentialet i ungegruppen, således at deres tilknytning til arbejdsmar-
kedet styrkes og fastholdes. De åbenlyst uddannelsesparate unge vil få et uddannelsespålæg og blive visite-
ret til et aktivt tilbud som nytteindsats, mens de venter på opstart af en uddannelse på SU-betingelser. De 
uddannelsesparate unge vil modtage en aktiv tværgående uddannelsesrettet indsats for at få dem så hurtigt 
som muligt til at opstarte og gennemføre en uddannelse. De aktivitetsparate unge, der ikke umiddelbart er 
klar til at påbegynde en uddannelse – på grund af komplekse problemer ud over ledighed - vil modtage en 
tværgående helhedsorienteret indsats for at bringe dem så tæt på arbejdsmarkedet som muligt.  For øvrige 
kontanthjælpsmodtagere gælder, at der vil være fokus på en tidlig indsats, individuelt tilrettelagt med sigte på 
en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Via ”vend i døren” aktiviteter vil tilgangen til kontanthjælpssystemet 
blive forsøgt reduceret. Jobparate kontanthjælpsmodtagere vil blive henvist til virksomhedsrettede tilbud. For 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil der blive nyudviklet et forløb i PA der skal gøre dem parate til at 
medvirke i egentlige virksomhedsrettede tilbud. Det er forventningen, at overstående initiativer i sammenspil 
vil medvirke til at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere på området.                                                         
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5.6 Revalidering 

KORT PRÆSENTATION: 
Revalidering iværksættes af to årsager. Primært for at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættelsesfor-
hold, sekundært iværksættes revalidering for at sikre så hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked 
som muligt. 
 
For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen og at der 
ikke er andre tilbud, som kan hjælpe borgeren med at fastholde eller at få tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning (virksomhedsre-
validering), uddannelse, mv. 
 
Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m. af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp eller 
sygedagpenge. Når det erhvervsmæssige sigte er afklaret igangsættes en revalidering efter særlig jobplan 
og her udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse.  

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
 
Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner:   
    
Regnskab 2011 90 
Regnskab 2012 88 
Regnskab 2013 136 
Regnskab 2014 159 
Budget 2015 136 
 
Budgetrevision pr.  
30.04.15 ved uændret til-/afgang 129 
 
 
Afdelingens prognose 2015 124 
 
Budgetoplæg 2016 130 

 

RESSOURCEFORBRUG:  
Budget for 2016 udgør 21,6 mio. kr.   

 

PERSPEKTIVERING: 
Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket en øget anvendelse af revalideringsredskabet. 
Set i forhold til tidligere er lovgivningen ændret, så der ikke længere er noget retskrav på at blive revalideret 
til samme uddannelsesniveau og en revalidering skal nu rette sig mod et område med gode beskæftigel-
sesmuligheder. 
Igangsættelse af en revalideringssag indebærer en risiko for at borgeren mister forsørgelsesgrundlaget, hvis 
revalideringen ikke lykkes. Der foretages derfor en grundig vurdering af sandsynligheden for gennemførsel.
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5.7 Ledighedsydelse, fleksjob m.m. 

KORT PRÆSENTATION: 
Området omfatter udgifter til: 
Området omfatter udgifter til: 
Løntilskud til borgere, der modtager social pension og er ansat i beskyttede enkeltpladser (tidligere skåne-
job). 
 
Løntilskud samt driftsudgifter til borgere ansat i fleksjob. Fleksjob tilbydes personer, der på grund af en varig 
og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. Arbejdsgiveren 
betaler for de reelle timer borgeren arbejder. Desuden udbetaler kommunen et flekslønstilskud, der 
kompenserer for den nedsatte arbejdsevne. 
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. 

 
Området omfatter desuden ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til 
fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse kan udbetales i perioden frem til første fleksjob, mel-
lem to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet. 
 
Ledighedsydelse er omfattet af budgetgaranti. Fleksjob er ikke omfattet af budgetgaranti. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 Fleksjob Ledighedsydelse I alt enkeltpladser 
regnskab 2012 741 322 1.063 46 
regnskab 2013 796 281 1.077 45 
regnskab 2014 880 180 1.060 45 
Budget 2015 954 164 1.118 50 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.15 ved uændret til-/afgang 945 168 1.113 50 
 
 
Afdelingens prognose 2015 964 159 1.123 50 
 
Budgetoplæg 2016 967 136 1.103 50 
 

 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budget for 2016 udgør 110,0 mio. kr. ,  

 
 

PERSPEKTIVERING: 
Der blev i efteråret 2012 gennemført en reform af fleksjobområdet. 
Fleksjob er efter reformudspillet blevet midlertidige for unge. Det giver for fleksjobberettigede et økonomisk 
incitament til at arbejde i flere timer ugentligt. For arbejdsgiveren er der et incitament til at ansætte flere fleks-
jobbere, idet der kun betales løn for det antal timer fleksjobberen rent faktisk præsterer. De resterende timer 
modtager fleksjobberen flekslønstilskud. 
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5.8 Jobtræningsordning, servicejob 

KORT PRÆSENTATION: 
Center for Arbejdsmarked formidler job med løntilskud til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpen-
ge eller kontanthjælp. 
 
Generelt skal borgeren have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at 
det sker tidligere, hvis borgeren er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrette 
uddannelse. 
 
En ansættelse med løntilskud kan højest være på 6 måneder hos den samme arbejdsgiver. For forsikrede 
ledige kan offentlige løntilskud højest være på 4 måneder hos den samme arbejdsgiver. 
 
Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob.  
Servicejob-ordningen var gældende fra 2000 til 2002, hvor arbejdsgiverne fik tildelt et årligt tilskud på 
100.000 kr., når de ansatte en langtidsledig borger over 48 år. Tilskuddet udbetales så længe borgeren fort-
sat er ansat hos arbejdsgiveren. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Antal jobtræningspladser (helårs) for ledige: 
 
     
 
Regnskab 2012    172 
 
Regnskab 2013    135 
Regnskab 2014    106 
Budget 2015     120 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.2015        83 
 
Budgetoplæg 2016      50 
 

 

RESSOURCEFORBRUG:  
Budget for jobtræning, servicejob udgør 4,0 mio.kr.    
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5.9 Seniorjob 

KORT PRÆSENTATION: 
 
Ledige over 55 år der er bosat i Frederikshavn Kommune og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn 
inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengeret udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommu-
ne. 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 timeforbrug. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der er i 2016 budgetlagt med ca. 65 seniorjobs. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet for 2016 udgør 10,5 mio. kr.  
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5.10 Beskyttet beskæftigelse 

KORT PRÆSENTATION: 
Området omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse  
 
Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer under 65 år som på grund af betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på norma-
le vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 
Tilbuddet er en del af Projektafdelingen i Center for Arbejdsmarked og er omfattet af rammeaftalen mellem 
Region Nordjylland og kommunerne i regionen.  
Tilbuddet omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og en montageafdeling, hvor der produceres en 
række produkter til eksterne og interne kunder. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår 
som på det private arbejdsmarked. 
 

 

RESSOURCEFORBRUG:  
Budgettet 2016 udgør 2,7 mio. kr. 
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5.11 Forsikrede ledige 

KORT PRÆSENTATION: 
For at få ret til dagpenge skal borgeren være medlem af en a-kasse. Ud over dette skal borgeren: 
- være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret 
- opfylde beskæftigelseskravet 
- opfylde rådighedskravet 
- ikke være selvforskyldt ledig 
 
Det er a-kasserne, der administrerer reglerne og udbetaler arbejdsløshedsdagpengene. Kommunerne med-
finansierer dagpengene ud fra hvor længe borgeren har modtaget offentlig forsørgelse, jf. beskrivelsen af 
refusionsreformen. 
 
De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres på landsplan via en finan-
sieringsordning, der under ét sikrer økonomisk bæredygtighed i kommunerne. Finansieringsordningen inde-
holder 3 overordnede elementer, nemlig refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud. Nettoudgif-
terne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er, når refusionen er trukket fra, dækket af et beskæfti-
gelsestilskud, 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 efterregulering i finansieringsordningen. 
 
For 2016 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2016. 
Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2016 og den endelige regulering foretages i juni 2017. 
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. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 I alt 
 

Regnskab 2012(8 ugers karens) 1.416 
Regnskab 2013(4 ugers karens) 1047 
Regnskab 2014(4 ugers karens) 971 
Budget 2015  1082 
 
Budgetrevision pr.30.04.15 1145 
 
Afdelingens prognose 2015 1050 
 
Budgetoplæg 2016 920 
 

 

RESSOURCEFORBRUG:  
Budgettet på området udgør i 2016 140,3 mio. kr.  
Ordningen finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Der vil ske en midtvejsregulering i juni 2016. Den ende-
lige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2016 foretages først i juni 2017. 
 

 
 

PERSPEKTIVERING:  
Angående forsikrede ledige: Der forventes et fald i antallet af forsikrede ledige. Det hænger sammen med at 
krisen er ovre og at vi på landsplan er på vej ind i en periode med gunstig beskæftigelsesudvikling. Denne 
gunstige trend bliver i Frederikshavn understøttet af den positive beskæftigelsesudvikling inden for værks-
sporene: det maritime, fødevarer, oplevelsesøkonomi og energi. En gunstig lokal udvikling der vil blive stimu 
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PERSPEKTIVERING: 
leret af, at der på regionalt plan er gang i store bygge –og anlægsprojekter og infrastrukturprojekter, som vil 
gavne beskæftigelsesudviklingen positivt, også inden for bygge –og anlægssektoren.  
Aktivt stimulerer CAM udviklingsmulighederne ved at intensivere formidlingsarbejdet, intensivere kontaktfor-
løbet, herunder samarbejdet med a-kasserne og et fokus på målrettet at gå i dialog med ufaglærte for at 
blive faglærte eller alternativt specialiserede faglærte.  
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5.12 Arbejdsmarkedsydelse/driftsudgifter 

KORT PRÆSENTATION: 
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er indført for at indfase den 2-årige dagpengeperiode gradvis. Den midler-
tidige arbejdsmarkedsydelse er fuldt indfaset i 2. halvår af 2016. Herefter kan der ikke overgå flere til midler-
tidig arbejdsmarkedsydelse. 
 
Det er a-kasserne, som administrerer ordningen og udbetaler ydelsen og reglerne er i vid udstrækning de 
samme, som gælder for arbejdsløshedsdagpenge. Kommunerne refunderer en del af a-kassernes udgifter 
på samme måde som ved arbejdsløshedsdagpenge. 
 
Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 % af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere 
og 80 % for forsørgere.  
 
Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. 
 
Arbejdsmarkedsydelsen indgår i beskæftigelsestilskuddet. 
Antallet af personer for arbejdsmarkedsydelse udgør i 2016 115 

 
 

RESSOURCEFORBRUG:  
Budgettet udgør 11,9 mio. kr. Ordningen finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Der vil ske en midtvejsre-
gulering i juni 2016. Den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2016 foretages først i juni 
2017. 
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5.13 Projektafdeling 

KORT PRÆSENTATION: 
 
Kommunen har ansvaret for at tilbyde aktivering for borgere, der har behov for et tilbud. Tilbuddet skal inde-
holde en aktivitet der sikrer borgeren hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsør-
gelse. 
 
Disse tilbud gives primært som virksomhedsrettede tilbud, da evidensbaserede undersøgelser viser, at netop 
virksomhedsrettede tilbud har størst effekt. 
 
For de borgere, der ikke er plads til i den virksomhedsrettede aktivering eller som ikke er klar til at påtage sig 
et tilbud i en virksomhed er der oprettet indsatser med arbejdsmarkedsrettede perspektiver i Projektafdelin-
gen. 
 
Projektafdelingen er en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet og fungerer som Jobcenterets udfø-
rer del i forhold til en række indsatser. 
 
I Projektafdelingen skal alle indsatser have et arbejdsmarkedsrettet perspektiv med fokus på hurtigste vej til 
selvforsørgelse. Projektafdelingen udbyder forløb, der både er i overensstemmelse med ministermålene, de 
lokale mål samt konkurrencedygtige og differentierende i forhold til andre og private aktører. 
 
Inden påbegyndelse af et forløb, screenes alle borgere med det formål, at få et overblik over i hvilken retning 
der skal arbejdes med borgeren. Alle forløb er individuelle og der laves en indsatsplan med målbeskrivelse 
for borgeren for at sikre, at tilbuddet bidrager til, at borgeren kommer tættere arbejdsmarkedet. Sammen 
med borgeren arbejdes der intensivt med at støtte og vejlede denne i deres tilbagevenden til arbejdsmarke-
det. 
 
Borgeren styrkes i deres mestringsevne i flere arbejdsmæssige relationer samt evnen til at tage ansvar 
for eget liv. 
 
I et forløb indgår der altid en virksomhedspraktik hvor formålet er at udvikle borgerens faglige, praktiske og 
sociale kompetencer. Indtil praktikpladsen er fundet, får borgeren tilbudt en række interne tilbud, bestående 
af: kost, motion, afspænding, mindfulness, samtaler med psykolog, samtaler med coach eller FVU undervis-
ning. 
 
Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frederikshavn og Skagen 
 

 

RESSOURCEFORBRUG:  
Projektafdelingen har et netto 0 budget, d.v.s. at aktøren sender faktura på de forskellige indsatsområder til 
jobcentret. Der fordeles udgifter vedrørende Projektafdelingen for ca. 8,0 mio. kr. 
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5.14 Beskæftigelsesordninger m.m. 

KORT PRÆSENTATION: 
Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale 
beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter § 118 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Udgifterne registreres under to driftslofter. Et ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtage-
re af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, selvforsørgende og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige, 
der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse og ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. 
forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. 
 
Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i 
uddannelsestilbud inden for hvert af de to driftslofter. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Udgifter vedrørende beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti. 
 
Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:  
Budgetmidlerne bruges til at aktivere ledige hos andre aktører og i egne beskæftigelsesprojekter og hos 
virksomheder og på uddannelsesinstitutioner. 

 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budget for 2016 udgør 23,0 mio. kr. Hovedparten af de udgifter der vil blive konteret på dette område 
vedrører Projektafdelingen 6 ugers selvvalgt uddannelse, mentorordning, anden aktør, samt ordinær 
uddannelse. 
Budgettet fordeler sig således:  
 kr. 22,7 mio. netto vedr. beskæftigelsesordninger 
  kr.   0,3 mio. netto vedr. Socialrådgivertjenesten for LO 
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SOCIALUDVALGET    Budget 2016 

 

 

 

Netto  (kr. x 1.000) 
Budget 
2016 

Overslag 
2017 

Overslag 
2018 

Overslag 
2019 

  
   

Center for Handicap og Psykiatri 91.552 91.499 91.499 91.499 

  
   

Center for Social og Sundhedsmynd. 738.136 746.434 754.563 753.563 

  
   

Center for Sundhed og Pleje 
30.355 

 
30.364 

 
30.372 

 
30.372 

 

  
   

Direktørens område 6.842 -824 -8.940 -4.989 

 
 

   

I alt for Socialudvalget 866.885 867.473 867.494 870.445 

 

 

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet 

besparelser på de enkelte udvalg både i 2016 og overslagsårene. 

Socialudvalgets andel af disse besparelser udgør i 2016 ca. 13,5 mio. kr. 

 

Socialudvalgets budgetramme udgør herefter 866,9 mio. kr. 

 

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med 

Økonomicentret, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2016. Dette oplæg har løbende været 

fremsendt til Socialudvalgets møder i første halvår af 2015, og ligeledes løbende været til høring i 

respektive fora.  

 

På baggrund af de ovennævnte udvalgsmøder og beslutningerne herfra, er besparelserne indarbejdet 

ud fra de politiske beslutninger med afsæt i følgende vision og overordnet strategi. 

 

 

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. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Budgetforslaget er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SOCIALUDVALGET Center for Handicap og Psykiatri  

Budgetoplæg 2016 Sammendrag 
 

 
Center for Handicap og Psykiatri 
 

Netto (i 1.000 kr.) 
Budget- 

forslag 

2016 

Overslag 

2017 

Overslag 

2018 

Overslag 

2019 

  
   

Centerchefens område 919 919 919 919 

  
   

Handicap 63.385 63.359 63.359 63.359 

  
   

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling 27.248 27.221 27.221 27.221 

  
   

Center for Handicap og Psykiatri i alt 91.552 91.499 91.499 91.499 

 
   
 

KORT PRÆSENTATION: 
Center for Handicap og Psykiatri er det udførende led for kommunens opgaver på voksenområdet i 

forhold til handicap, socialpsykiatri samt misbrug og socialt udsatte. Centret er inddelt i to 

afdelinger:  

 

Handicapafdelingen 
Handicapafdelingen har tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til 

borgere med en erhvervet hjerneskade. På handicapområdet er der følgende tilbud: 

 

Bofællesskaberne er et døgntilbud til voksne udviklingshæmmede. Bofællesskaberne er beliggende 

i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Der er samlet 99 pladser samt 2 enkeltmandstilbud. 

 

SenhjerneskadeCenter Nord er et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær erhvervet 

hjerneskade. Tilbuddet består af 22 permanente boliger, 2 midlertidige boliger til aflastningsophold 

samt et aktivitetstilbud til borgerne på centret. 

 

Specialtilbuddet består af Koktvedparken, som er et døgntilbud med internt dagtilbud 

(Koktvedparken har 30 pladser samt 2 enkeltmandstilbud), og Koktvedstien, som er et fleksibelt 

døgntilbud til 15 borgere med særligt komplekse problemstillinger.  

 

Dagtilbud og Hjemmevejledning: Dagtilbuddet er aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om 

beskyttet beskæftigelse til Handicapafdelingens målgruppe. Dagtilbuddet består af Nordstjernen i 

Skagen, Gimle og Knivholt i Frederikshavn samt Aktiviteten og Røret i Sæby. Hjemmevejledningen 

er socialpædagogisk støtte til voksne udviklingshæmmede. Hjemmevejledningen yder fortrinsvis 

støtte i borgerens hjem og dækker hele kommunen. 
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SOCIALUDVALGET Center for Handicap og Psykiatri  

Budgetoplæg 2016 Sammendrag 
 

KORT PRÆSENTATION, fortsat: 

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling 
Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling har tilbud til borgere med en sindslidelse og til socialt 

udsatte. Der er følgende tilbud: 

 

Mariested er et socialpsykiatrisk døgntilbud beliggende i Sæby med i alt 42 pladser og 2 

aflastningspladser. 

 

De Socialpsykiatriske Støttecentre er aktivitets- og samværstilbud til Socialpsykiatriens 

målgruppe. Der er tre støttecentre beliggende i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Alle støttecentrene 

har desuden en støtte- og kontaktpersonsordning, hvor støtten fortrinsvis ydes i borgerens hjem. 

 
Misbrugsbehandling og Socialt udsatte varetager kommunens opgaver i forhold til socialt udsatte 

og en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling. Afdelingen har ansvaret for 

substitutionsbehandling af misbrugere og udredning af borgere, der ønsker misbrugsbehandling. 

Derudover udfører afdelingen opsøgende arbejde.  

 

Der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder på følgende sider. 

 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 
Der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder på følgende sider. 

 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder på følgende sider. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Center for Handicap og Psykiatris samlede nettobevilling for 2014 udgør 91,5 mio. kr. Dertil 

kommer takstbaserede midler til SenhjerneskadeCenter Nord og Koktvedstien. ca. 60,4 mio. kr.  

 

Der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder på følgende sider. 

 
 

PERSPEKTIV: 
Der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder på følgende sider. 
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SOCIALUDVALGET Center for Handicap og Psykiatri 
Budgetoplæg 2016 Centerchefens område 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Pulje til centrale fællesudgifter vedrørende Center for Handicap og Psykiatri.  

 

Budgetmidlerne på dette område er afsat til centerchefens virke samt pulje til rådighed for 

socialudvalget. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen for 2016 udgør 0,9 mio. kr. til centerchefens virke, hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører 

Socialudvalget rådighedspulje. 

Af disse midler er der forlods anvendt 0,1 mio. kr. til ledsagelse og 0,2 mio. kr. til ekstra ressourcer 

på Nordenfjord.  
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SOCIALUDVALGET Center for Handicap og Psykiatri 
Budgetoplæg 2016  Bofællesskaberne 

 Døgntilbud til voksne udviklingshæmmede 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Bofællesskaberne er opdelt i 4 enheder beliggende i Skagen, Sæby samt Odinsvej og Gl. 

Skagensvej i Frederikshavn. Bofællesskaberne består af 99 bofællesskabspladser og 2 

enkeltmandstilbud. 

 

Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens § 105. Der ydes støtte jævnfør Servicelovens § 85. 

 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 

 At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos borgeren. 

 At fremme den enkeltes muligheder for at udvikle sig. 

 At fremme den enkelte borgers mulighed for at leve sit liv mest muligt på egne præmisser.  

 At sikre helhedsorienterede løsninger for borgerne i samarbejde med dagtilbud og eksterne 

samarbejdspartnere. 

 Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt 

liv. 

 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der forventes fuld belægning i 2016.  

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen i 2016 udgør 38,8 mio. kr. 

 
 

PERSPEKTIV: 
Målgruppen i Bofællesskaberne har tidligere været kendetegnet ved i høj grad at være bedre 

fungerende udviklingshæmmede, som på flere områder har kunnet klare sig selv med relativt 

begrænset støtte. 

 

Udviklingen viser, at målgruppen i Bofællesskaberne er under forandring, hvilket blandt andet 

skyldes, at borgerne glædeligvis lever længere.  Ligeledes kommer der nye borgere til, som har 

andre og, i mange tilfælde, større behov for hjælp. 

 

Bofællesskaberne har fokus på at arbejde med fremtidssikring i form af blandt andet 

kompetenceudvikling af medarbejderne. Dette skal sikre, at Bofællesskaberne også fremadrettet kan 

matche de ændrede behov blandt borgerne. Fremtidssikringen handler således også om at være 

proaktive i forhold til, hvordan borgergruppen kan forventes at komme til at se ud i de kommende 

år. 
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SOCIALUDVALGET Center for Handicap og Psykiatri 
Budgetoplæg 2016 SenhjerneskadeCenter Nord 
 

KORT PRÆSENTATION:  
SenhjerneskadeCenter Nord er et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær erhvervet 

hjerneskade. Tilbuddet består af 22 permanente boliger og 2 midlertidige boliger samt et integreret 

dagtilbud til borgerne på centret. 

 

Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens § 105. Der ydes støtte jævnfør Servicelovens § 85. 

 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 

 At matche den enkelte borgers individuelle behov for pædagogisk støtte og træning. Og at sikre 

den enkeltes behov for pleje og omsorg. 

 At fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et liv mest muligt på egne præmisser.  

 At udviklings- og forskningsprojekterne i Living Lab vil medvirke til at lette tilværelsen for 

senhjerneskadede borgere. 

 Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt 

liv. 

 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der forventes fuld belægning i 2016. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
SCN er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i 

3 niveauer/afregningstakster, de årlige takster pr. borgere udgør i 2016: 

 

Takst 1  0,8 mio. kr.  

Takst 2 1,4 mio. kr.  

Takst 3 2,4 mio. kr.  

 

De oplyste takster er interne og incl. dagtilbud. 

 
 

PERSPEKTIV: 
SCN vil fortsat have fokus på at give borgerne den nødvendige hjælp i form af pædagogisk støtte og 

træning samt pleje og omsorg. 

 

Det er et fokusområde at få etableret et veldrevet dagtilbud til borgere med en erhvervet 

hjerneskade. 

 

Der er fortsat fokus på at etablere et succesfuldt tværfagligt og tværkulturelt samarbejde. 

Samarbejdet skal være til gavn for borgere, pårørende og medarbejdere. 
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SOCIALUDVALGET Center for Handicap og Psykiatri 

Budgetoplæg 2016  Specialtilbuddet  

   Koktvedparken og Koktvedstien 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Koktvedparken er et botilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Koktvedparken er beliggende i Frederikshavn og består af et døgntilbud til 30 brugere, 2 

enkeltmandstilbud 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. 

 

Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens § 105. Der ydes støtte jfr. Servicelovens § 85. 

Der er fælles ledelse for Koktvedparken og Koktvedstien. 

 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 

 At tilgodese den enkelte borgers behov for hjælp og at fremme den enkeltes 

udviklingspotentialer.  

 At understøtte, at den enkelte borger bliver så selvhjulpen som muligt. 

 At sikre helhedsorienterede løsninger for borgerne i samarbejde med dagtilbud og eksterne 

samarbejdspartnere. 

 Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt 

liv. 

 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Koktvedparken 
Der forventes fuld belægning i 2016. 

Som nævnt er der et internt dagtilbud på stedet, som primært er rettet mod Koktvedparkens beboere. 

Nogle af beboerne er dog visiteret til aktivitets- og samværstilbud på Gimle. Endvidere er enkelte 

borgere fra Bofællesskaberne visiteret til dagtilbuddet på Koktvedparken. 

 

 

Koktvedstien 
Der forventes fuld belægning i 2016. Tilbuddet kan anvendes til borgere fra andre kommuner. 

For nogle af borgerne er der etableret et dagtilbud på Knivholt. Dagtilbuddet på Knivholt er 

organisatorisk placeret under Dagtilbud og Hjemmevejledning. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Koktvedparken 

En del af området – Dagtilbuddet Koktvedparken, Servicelovens § 104 – er takststyret og tildeles 

midler med 1/12 pr. måned. For den resterende del af Koktvedparken, udgør budgetrammen i 2016 

22,4 mio. kr. 

 
  

97



8 

 

SOCIALUDVALGET Center for Handicap og Psykiatri 

Budgetoplæg 2016  Specialtilbuddet  

   Koktvedparken og Koktvedstien 
 

RESSOURCEFORBRUG (fortsat): 
Koktvedstien 

Koktvedstien er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er 

opdelt i 3 niveauer/afregningstakster, de årlige takster pr. borgere udgør i 2016: 

 

Takst 1  0,7 mio. kr.  

Takst 2 1,1 mio. kr.  

Takst 3 2,1 mio. kr.  

 

De oplyste takster er interne og ekskl. dagtilbud. 

 
 

PERSPEKTIV: 
I 2016 vil Specialtilbuddet blandt andet fortsat have fokus på den faglige udvikling blandt 

personalet. Dette gælder både den individuelle udvikling og for tilbuddet som helhed. 

 

I begge tilbud arbejdes der kontinuerligt med dagtilbudsdelen. 

 

Specialtilbuddet har fokus på at arbejde med fremtidssikring af botilbuddet. Dette skal sikre, at 

Specialtilbuddet også fremadrettet kan matche ændrede behov blandt borgerne. Fremtidssikringen 

handler således også om at være proaktive i forhold til, hvordan borgergruppen kan forventes at 

komme til at se ud i de kommende år. 

 

  

98



9 

 

SOCIALUDVALGET  Center for Handicap og Psykiatri 

Budgetoplæg 2016  Dagtilbud & Hjemmevejledning 
 

KORT PRÆSENTATION:  
Dagtilbud og Hjemmevejledning  

Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Skagen, Loftet på Knivholt og Gimle i Frederikshavn samt 

Aktiviteten og Røret i Sæby. Hjemmevejledningen yder støtte i eget hjem og dækker hele 

kommunen. 

 

Dagtilbuddet tilbyder en række forskellige aktiviteter til borgere i målgruppen. Der er samværs- og 

aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, klubvirksomhed, produktions- og værkstedstilbud samt 

kompetencegivende aktiviteter. 

Hjemmevejledningen yder socialpædagogisk støtte i hele kommunen. Støtten kan både være 

individuel og i grupper. 

 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE:  

 At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

 At fremme den enkeltes muligheder for at kunne leve et meningsfyldt og indholdsrigt liv.  

 At styrke den enkeltes muligheder for at opnå indflydelse på sit eget liv.  

 Der skal sikres stor variation i dagtilbuddene, da brugergruppen er meget differentieret. 

Tilbudsviften skal samtidig give mulighed for at borgere kan udvikle sig indenfor rammerne af 

Dagtilbuddet. 

 Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt 

liv. 
 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der tilbydes fritids/klubtilbud til alle udviklingshæmmede i Frederikshavn Kommune. 

 Antal 

personer 

visiteret pr. 

31.12.2014: 

Antal 

visiterede 

timer/uge pr. 

31.12.2014: 

Dagtilbud   

§103 – beskyttet beskæftigelse og  

§104 – aktivitets- og samværstilbud 

20 

122 

 

Hjemmevejledning   

§ 85 – bostøtte 134 459 
 

RESSOURCEFORBRUG:  
Området tildeles indtægter i forhold til de ydelser, de er bestilt til at levere af Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed indenfor Servicelovens § 85 

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§103 og 104 afregnes en fast takst, som tilføres 

området med 1/12 pr. måned. 

 
 

PERSPEKTIV: 
Der er fokus på arbejdet med visionen om selvhjulpenhed.  

Der er fokus på at udvikle dagtilbuddene, så de matcher borgernes behov. 
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SOCIALUDVALGET Center for Handicap og Psykiatri 
Budgetoplæg 2016  Mariested 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Mariested  
Mariested er et socialpsykiatrisk døgntilbud beliggende i Sæby med i alt 42 pladser og 2 

midlertidige pladser.  

 

Tilbuddet er en del af rammeaftalen på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner. 

Tilbuddet er etableret under Almenboligloven § 105. Der gives støtte efter SEL § 85. 

 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 

 Socialpsykiatrien skal yde en helhedsorienteret indsats og etablere en vifte af tilbud, der skal 

fungere med sammenhæng og fleksibilitet.  

 Der er fokus på samarbejdet med samarbejdspartnere. Der samarbejdes på Mariested blandt 

andet med Lilleskolen, beboernes sagsbehandlere og idrætsforeninger. 

 Indsatsen på Mariested bliver tilrettelagt individuelt ud fra den enkelte beboers behov og 

forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse. Der udfærdiges handleplan mindst en 

gang årligt, hvor beboernes indsatsområder drøftes og planlægges i samarbejde med beboeren 

og dennes sagsbehandler og kontaktperson. 

 Målet er at begrænse de sociale følgevirkninger af en sindslidelse samt at bryde de sindslidendes 

isolation og øge beboernes livskvalitet (styrke og vedligeholde beboernes ressourcer via daglig 

træning). 

 Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt 

liv. 

 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der forventes fuld belægning i 2016. 

 

Alle beboere får mindst 1 gang om året udarbejdet en individuel handleplan, som danner grundlag 

for den indsats og pædagogiske støtte, der skal ydes. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen i 2016 udgør for Mariested udgør 22,1 mio. kr.  

 
 

PERSPEKTIV: 
Der arbejdes fortsat med visionen om selvhjulpenhed og med visionens betydning for den enkelte 

beboer. Arbejdet handler blandt andet om at få beboerne til igen at tage ansvar for eget liv. 

Der bliver afholdt temadage for beboere og personale cirka en gang i kvartalet (startet i 2015 og 

fortsætter i 2016). 

 

Der opstartes i efteråret 2015 undervisningsforløb omkring recovery for personalet. 

Via projektmidler fra Socialstyrelsen iværksættes et 3årigt projekt omkring forebyggelse af 

magtanvendelser. 
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SOCIALUDVALGET  Center for Handicap og Psykiatri 

Budgetoplæg 2016 Socialpsykiatriske Støttecentre  
 

KORT PRÆSENTATION: 
De Socialpsykiatriske Støttecentre består af 3 centre, beliggende i Frederikshavn, Skagen og Sæby. 

Alle støttecentre har et aktivitets- og samværstilbud (støttecentrene) og en bostøtte- og 

kontaktpersonsordning. 
 

Lovgrundlaget for udførelsen af arbejdet inden for dette område findes i Servicelovens §§ 104, 99 

og 85.  
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 

 De Socialpsykiatriske Støttecentre skal yde en helhedsorienteret indsats og etablere en vifte af 

tilbud, der skal fungere med sammenhæng og fleksibilitet.  

 Indsatsen skal tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger og 

med mest mulig brugerinddragelse. En del af støtten kan gives i grupper. 

 Tilbuddene skal gives så tæt på borgerens nærmiljø som muligt. 

 Målet er endvidere at forebygge sindslidelse og begrænse de sociale følgevirkninger af en 

sindslidelse samt bryde de sindslidendes isolation og øge målgruppens livskvalitet. 

 Det er væsentligt, at brugeren gøres i stand til at genfinde eller bevare tilknytningen til 

arbejdsmarkedet, blive i egen bolig samt bibeholde og udvikle sociale netværk. 

  Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt 

liv. 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 

Støttecenter beliggende i: Antal 

personer 

visiteret pr. 

31.12.2014: 

Antal 

visiterede 

timer/uge pr. 

31.12.2014: 

Frederikshavn   

§ 104 – aktivitets- og samværstilbud 67  

§ 99 – støttekontakt, (ej visiteret) 4  

§ 85 – bostøtte 164 446 

Skagen   

§ 104 – aktivitets- og samværstilbud 34  

§ 99 – støttekontakt, (ej visiteret) 2  

§ 85 – bostøtte 39 154 

Sæby   

§ 104 – aktivitets- og samværstilbud   31  

§ 99 – støttekontakt, (ej visiteret) 4  

§ 85 – bostøtte 51 121 
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SOCIALUDVALGET Center for Handicap og Psykiatri 

Budgetoplæg 2016 Socialpsykiatriske Støttecentre  
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen udgør 0,6 mio. kr.. 

Dertil er området er takststyret og tildeles indtægter i forhold til de ydelser, de er bestilt til at levere 

af Social- og Sundhedsmyndighed indenfor Servicelovens § 85. 

 

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§99 og 104 er der tale om en fast takst, som 

tilføres området med 1/12 pr. måned. 

 
 

PERSPEKTIV: 
Der er fokus på at sikre en fælles høj faglighed og udvikling på tværs af alle enhederne på 

psykiatriområdet til gavn for både borgere og medarbejdere.  

 

Støtte- / kontaktopgaverne (85 § borgere i eget hjem) for unge fra 18 – 25 år overgik i 2013 til 

Ungeenheden. Der ændres på Ungeenhedens målgruppe, og der vil derfor komme ændringer i 

sammensætningen af Socialpsykiatriens målgruppe. 

 

Der er fokus på arbejdet med visionen om selvhjulpenhed. 
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SOCIALUDVALGET Center for Handicap og Psykiatri 

Budgetoplæg 2016  Socialpsykiatrien projekter 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Projekt Lilleskolen for voksne 

Lilleskolen for Voksne er placeret på 1. sal i støttecentret Bakkely i Frederikshavn. Lilleskolen 

tilbyder voksenundervisning i grupper med max. 7 kursister pr. ophold. 

 

Projekt Frisk i Natur 

Frisk i Naturen er et 3-årigt pilotprojekt på det socialpsykiatriske bosted Mariested i Sæby. 

Projektet ønsker at udforske mulighederne i at anvende naturtilbud for de 44 borgere. Projektet 

startede 1/4 2014 og er finansieret bl.a. via midler fra Roblon-fonden, TrygFonden, Naturstyrelsen. 

 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Projekt Lilleskolen for voksne 

Kreativt hold, engelsk, tysk og musik på Mariested.  

Glasværksted, yogahold, kreativt hold, madhold, musik og debatgruppe(samfundsfag) på 

Støttecenter Frederikshavn. 

Engelsk og It-undervisning på henholdsvis Støttecenter Sæby og Fontænehuset. 

 

 

Projekt Frisk i Natur 

Frisk i naturen er et pilotprojekt, der med en innovativ tilgang undersøger, hvordan natur- og 

frilufts-oplevelser påvirker borgere på Mariested i Sæby. Projektet er det første af sin art i Danmark. 

Forhåbningen er, at projektet kan medvirke til at finde nye veje til at understøtte borgernes 

recovery. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Projekt Lilleskolen for voksne 

Budgetrammen i 2016 udgør 0,3 mio. kr. Beløbet overføres én gang årligt i starten af året. 

 

Projekt Frisk i Natur 

Projektet bliver finansieret i form af tilskud i 2016. 
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SOCIALUDVALGET Center for Handicap og Psykiatri 
Budgetoplæg 2016 Misbrugsbehandling og Socialt Udsatte 

 

KORT PRÆSENTATION: 
Misbrug og Socialt udsatte varetager en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling i 

Frederikshavn Kommune. 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)  

 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 
Åben anonym rådgivning: Gennem professionel og kompetent rådgivning at give hjælp til 

afklaring i forhold til brug og misbrug af alkohol eller stof samt eventuelt motivere til handling, 

herunder behandling. 

Udredning: Udredningen har til formål at sikre, at borgeren visiteres til det behandlingstilbud, som 

matcher de særlige udfordringer, som den enkeltes misbrugssituation frembyder. 

Substitutionsbehandling: Substitutionsbehandling skal ses som skadesreduktion. Dette tiltag skal 

stabilisere borgernes daglige tilværelse og hjælpe vedkommende til personlig udvikling. Samtidig 

er formålet at bringe misbruget af illegale stoffer til ophør og at reducere kriminaliteten, der er 

forbundet med et misbrug af stoffer. 

Opsøgende arbejde (§ 99) og støtte/kontakt til socialt udsatte borgere (§85) 

Gennem opsøgende indsats og social træning at hjælpe borgere, som kan være isolerede grundet 

misbrug, psykisk sygdom eller manglende sociale kompetencer, til et mere struktureret og værdigt 

liv. 

  
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der opleves en stor efterspørgsel efter udredninger. Antallet ligger omkring 25-30 borgere om 

måneden. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen i 2016 udgør 4,2 mio. kr.  
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SOCIALUDVALGET    Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016     Sammendrag 
 
Netto i 1.000kr. Budgetforslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 

Centerchefen 420 420 420 420 

Visitationsenheden 467.339 474.264 481.623 480.623 

Socialenheden 213.215 213.237 213.255 213.255 

Kontrakt og tilsynsenheden 2.698 2.698 2.698 2.698 

Hjælpemiddelenheden 54.464 55.815 56.567 56.567 

Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed i alt 
738.136 746.434 754.563 753.563 

 

KORT PRÆSSENTATION: 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed består af fire enheder: Visitationsenheden, 

Socialenheden, Hjælpemiddelenheden samt Kontrakt- og Tilsynsenheden. 

 

Centret varetager følgende myndighedsopgaver indenfor Socialudvalgets område, 

 

Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) - SEL § 83 og § 83a 

Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger 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 – omsorgsydelser 

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 ovenstående myndighedsopgaver, der indebærer kompetence til at træffe afgørelser, ligger 

budgettet for en række af driftsudgifterne på ældreområdet tillige ved centret. 
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SOCIALUDVALGET    Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016     Sammendrag 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 
De overordnede mål for Center for Social- og Sundhedsmyndigheden, tager udgangspunkt i den 

politisk vedtagne vision, om at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive mest muligt 

selvhjulpne. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for vinde eller genvinde evnen til at 

mestre funktioner og færdigheder. Herudover at fungere som garant for de svageste borgere, der 

ikke kan gøres selvhjulpne. 

Indsatsen er en mere fokuseret rehabilitering og øget produktivitet i forhold til opgaveløsningen i 

borgernes hjem og i den øvrige drift.  

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.  

 

RESSOURCEFORBRUG: 
I forbindelse med budgetlægning for 2016 er der for Center for Social- og Sundhedsmyndigheds 

ansvarsområde indarbejdet reduktioner/besparelser for i alt -16,0 mio. kr.  

Reduktionerne vedrører øget effekt vedr. digitalisering, 1 % produktivitetsstigning samt andel til 

forøgelse af Sundhedsudvalgets budget for 2016 og overslagsårene. (5.5 mio.kr.) 

 

Reduktionerne/besparelserne har omfattet følgende områder: 

 

Fritvalgsområdet: 

Visiterede ydelser    - 6,5 mio. kr. (stigende til -9,5 mio. kr. frem til 2019) 

Demografi    - 5,5 mio. kr.  

 

Tomgangsleje   - 2,0 mio. kr. 

 

Køb/salg af pladser, Handicap&Psykiatri - 2,0 mio. kr. 

 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed samlede budgetramme for 2016 udgør herefter 738,1 

mio. kr. netto, og fordeler sig således: 

 

Myndighedschefens område      0,4 mio. kr. 

Visitationsenheden   467,3 mio. kr. 

Socialenheden   213,2 mio. kr. 

Kontrakt og tilsynsenheden      2,7 mio. kr. 

Hjælpemiddelenheden     54,5 mio. kr. 

 

Der henvises til de efterfølgende specifikationer, hvor de enkelte områder er nærmere beskrevet 

herunder ressourcefordelingen for de enkelte omkostningssteder. 
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SOCIALUDVALGET     Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016             Myndighedschefens område 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Området vedrører afsatte midler til udgifter og indtægter, herunder projekter og Myndighedschefens 

dispositionspulje, der ikke kan henføres til de øvrige omkostningssteder under Center for Social- og 

Sundhedsmyndigheds ansvarsområde.  

 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet for 2016 udgør 0,4 mio. kr. 
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SOCIALUDVALGET     Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016             Visitationsenheden 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Visitationsenhedens ansvarsområder omfatter. 
 

Visitation til personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk hjælp, hjemmeplejen: 

Kommunen skal i henhold til Serviceloven tilbyde personlig og/eller praktisk hjælp, 

socialpædagogisk hjælp samt omsorg eller støtte og optræning til udvikling af færdigheder til 

borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

særlige sociale problemer ikke selv kan udføre nævnte opgaver.  
 

Områdets udgifter omfatter afregning til leverandørerne på baggrund af timetakster og leverede 

ydelser. 
 

Fritvalgsområdet § 83 Serviceloven: 

For borgere i eget hjem og ældreboliger er der frit leverandørvalg jfr. Servicelovens § 83 
 

Ikke omfattet af frit valg § 83 og § 85 Serviceloven: 

Ydelser til henholdsvis borgere visiteret til ”Plejeboliger uden fast personalenormering” og Fysisk 

handicappede (ydelserne til borgerne visiteres efter henholdsvis Servicelovens §§ 83 og/eller 85). 
 

Voksne handicappede – Særlige tilbud§ 83 og§ 85 Serviceloven: 

Omkostningsstedet ”Voksne Handicappede – særlige tilbud” vedrører særlige tilbud i hjemmet eller 

ældreboligen, til borgere med betydelig nedsat og varig fysisk funktionsnedsættelse. Der er tale om 

ydelser til betydeligt handicappede borgere, som i stedet for et tilbud efter SEL § 108 modtager 

hjælp efter SEL § 83 (personlig og praktisk hjælp) eller SEL § 85 (socialpædagogisk hjælp) i 

hjemmet. 
 

Visitation til rehabilitering § 83a Serviceloven (”Længst muligt i eget liv”) : 

Længst muligt i eget liv er et rehabiliteringstilbud, der tilbydes til de borgere, der vil kunne drage 

nytte af rehabilitering og dermed opnå øget livskvalitet og selvhjulpenhed. 
 

Plejeboliger med fast personale: 

Plejeboliger, herunder aflastnings/genoptræningsboliger, afregnes med en basistakst. Udover 

basistaksten er der en række særafregninger vedrørende enkelte borgere fx skærmede 

demenspladser og de tilhørende madordninger. For borgere i plejeboliger og lign. boenheder er der 

ifølge loven ikke frit leverandørvalg. 
 

Køb/salg af pladser i plejeboliger samt personlig pleje og praktisk hjælp: 

En række borgere fra Frederikshavn kommune, som er berettiget til en ældrebolig/plejebolig, har 

ophold i andre kommuner, idet den enkelte borger iht. til lovgivningen kan vælge at flytte til en 

anden kommune, bl.a. af hensyn til familiens bopæl. Ligeledes er der borgere fra andre kommuner 

der har ophold i Frederikshavn kommunes ældreboliger/plejeboliger. Fraflytningskommunen vil i 

disse tilfælde afgive refusionstilsagn til tilflytningskommunen ensbetydende med, at 

tilflytningskommunen får refunderet udgifterne til personlig pleje og praktisk hjælp af 

fraflytningskommunen.  
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SOCIALUDVALGET     Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016             Visitationsenheden 
 

KORT PRÆSENTATION: Fortsat 

Madservice: 

Kommunen skal i henhold til § 83 i Serviceloven tilbyde madservice til borgere, som på grund af 

midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har 

behov herfor. I henhold til lovgivningen er området omfattet af frit leverandørvalg. 

Pr. 30.04.15 var der, udover den kommunale leverandør af madservice, 2 godkendte private 

leverandører af madservice. 

 

Tomgangsleje, aflastningsboliger og ydelsesstøtte i forhold til boliger: 

I forbindelse med at boligerne (bofællesskaber, ældreboliger plejecentre m.m.) administreres af 

boligforeningerne, opkræves kommunen husleje for tomgang. Denne udgift registreres her sammen 

med husleje for aflastningsboliger og ydelsesstøtte. 

 

12delsafregning og diverse driftsudgifter: 

Området omfatter 12delsafregninger mellem myndighed og udfører for følgende ydelser: 

 - Daghjem og aktivitetscentre 

 - Servicearealer og øvrig drift 

 

Herudover er der udgifter forbundet med pensionistboliger og nødkald til beredskabet.  

Områdernes aktiviteter og drift henhører under Center for Sundhed og Pleje og beskrives der. 

 

Visitation til individuel befordring: 

Kommunen kan i henhold til § 117 i Serviceloven yde tilskud til borgere, som på grund af varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for individuel befordring. 

Ansvaret for tildeling af aktivitetscenterkørsel er underlagt aktivitetscentrene under Center for 

Sundhed og Pleje, og budgetansvaret for det samlede området er underlagt Centret for Bibliotek - 

og Borgerservice. 

 

§ 95, § 96 samt statsrefusioner: 

Kommunen er i henhold til §§ 95 og 96 i Lov om social service underlagt bestemmelsen om, at en 

borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan vælge at få udbetalt 

tilskud til hjælp, som vedkommende selv antager.  

Jfr. § 95 kan tilskud gives til nærtstående (går i stedet for ydelse efter § 83). 

Jfr. § 96 skal borger som minimum selv klare at være arbejdsleder (pleje, overvågning, ledsagelse) 

Refusionsordningen vedr. dyre enkeltsager omfatter udgifter vedr. borgere under 67 år, som 

afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Staten refunderer 

25 pct. af udgiften fra 1.000.000 kr. til 1.859.999 mio. kr. og den del, der overstiger 1.859.999 mio. 

kr,. refunderes med 50 pct. (2015 takst) 
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SOCIALUDVALGET     Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016             Visitationsenheden 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 

Målet er: 

at alle indsatser skal støtte borgerne i at blive mest mulig selvhjulpne ud fra, at det giver livskvalitet 

at mestre sit eget liv. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Antal visiterede borgere/ydelser til henholdsvis SEL § 83 og § 85 (hjemmeplejen) 

 

Ultimo 2013  2.841 borgere 12.826 timer/uge 

Ultimo 2014  2.729 borgere 10.106 timer/uge 

pr. 30.04.15  2.714 borgere   9.952 timer/uge 

 

Ovenstående ydelser fordeler sig således: 

 

Borgere visiteret til § 83 ydelser – omfattet af frit valg: 

                                        I alt   Heraf privat leverandør 

Ultimo 2013      2.578 borgere 9.062 timer/uge            1.205 borgere   3.446 timer/uge 

Ultimo 2014      2.468 borgere 7.014 timer/uge            1.133 borgere   2.693 timer/uge 

pr. 30.04.15      2.463 borgere 7.013 timer/uge            1.040 borgere   2.508 timer/uge 

 

Borgere visiteret til § 83 ydelser - ikke omfattet af frit valg: 

Ultimo 2013         165 borgere 1.217 timer/uge 

Ultimo 2014         168 borgere    934 timer/uge 

pr. 30.04.15         160 borgere    927 timer/uge 

 

 

Borgere visiteret til § 85 ydelser - ikke omfattet af frit valg: 

Ultimo 2013            70 borgere     528 timer/uge 

Ultimo 2014            68 borgere     487 timer/uge 

pr. 30.04.15            70 borgere     564 timer/uge 

 

 

Voksne handicappede – Særlige tilbud § 83 og § 85 

                                    Antal tilbud Timer/uge Gennemsnit timer/ uge Max timer sag/uge 

Ultimo 2013         28       2.019  72        203 

Heraf private leverandører          4          213 

Ultimo 2014         25        1.671  67        189 

Heraf private leverandører          3           151 

pr. 30.04.15         21        1.448  69        189 

Heraf private leverandører          3           151 
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SOCIALUDVALGET     Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016             Visitationsenheden 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Fortsat 

Antal visiterede borgere/ydelser til rehabilitering § 86/83a Længst muligt i eget liv: 

Ultimo 2013    88 borgere  409 gennemsnit timer/uge 

Ultimo 2014  106 borgere  557 gennemsnit timer/uge 

pr. 30.04.15    89 borgere  445 gennemsnit timer/uge 

 

Øvrige områder: 

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp 

Køb af pladser 

Ultimo 2013  10 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner. 

Ultimo 2014  17 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner. 

pr. 30.04.15  16 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner. 

 

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp incl. plejeboliger: 

Ultimo 2013  41 borgere fra andre kommuner. 

Ultimo 2014  32 borgere fra andre kommuner. 

pr. 30.04.15  27 borgere fra andre kommuner. 

 

Køb af personlig pleje og hjælp: 

Ultimo 2013  26 borgere i andre kommuner. 

Ultimo 2014  30 borgere i andre kommuner. 

pr. 30.04.15  31 borgere i andre kommuner. 

 

 

§ 95, § 96  

Ultimo 2013  1 borger visiteret til § 95 og 7 visiterede borgere til § 96. 

Ultimo 2014  1 borger visiteret til § 95 og 9 visiterede borgere til § 96. 

pr. 30.04.15  1 borger visiteret til § 95 og 9 visiterede borgere til § 96. 

 

Statsrefusion (borgere under 67 år): 

Ultimo 2012               28 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 3 borgere vedr. § 96. 

Ultimo 2013               19 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 3 borgere vedr. § 96. 

pr. 30.04.15               15 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 3 borgere vedr. § 96. 

 

 

Madservice til borgere i eget hjem: 

Ultimo 2013  505 visiterede borgere – heraf havde 171 valgt en privat leverandør. 

Ultimo 2014  478 visiterede borgere – heraf havde 147 valgt en privat leverandør. 

pr. 30.04.15  468 visiterede borgere – heraf havde 149 valgt en privat leverandør. 
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SOCIALUDVALGET     Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016             Visitationsenheden 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Nettobudgettet for 2016 vedr. Visitationsenhedens ansvarsområde er reduceret med i alt -14,0 mio. 

kr. og er indlagt som en reduktion/besparelse på -6,5 mio. kr. vedr. frivalgsområdet, -5,5 mio. kr. 

demografi vedr. visiterede ydelser og -2,0 mio. kr. vedr. tomgangsleje. 

 

Visitationsenhedens samlede nettobudget for 2016 udgør herefter 467,3 mio. kr. og fordeler sig 

således:  
 

§ 83 og § 85 Visitation af personlig- og praktisk hjælp 

samt pædagogisk støtte    182,1 mio. kr. 

 

Plejeboliger med fast personale   236,6 mio. kr. 

 

Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje 

og praktisk hjælp         5,3 mio. kr. 

 

Tilskud jfr. § 95 og § 96 samt refusioner        3,4 mio. kr. 

 

Madservice          0,4 mio. kr. 

 

Tomgangsleje og ydelsesstøtte        7,6 mio. kr. 

 

12delsafregning og diverse driftsudgifter     31,9 mio. kr. 

 

 

De indregnede reduktioner/besparelser forventes effektueret som en fortsættelse af de positive 

resultater der er opnået i 2015, og med fortsat afsæt i de overordnede mål og strategier. 
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SOCIALUDVALGET     Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016                   Socialenheden 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Socialenhedens ansvarsområde omfatter følgende 

 

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri: 

Køb og salg af pladser, i og til fremmede kommuner og på private opholdssteder indenfor handicap- 

og psykiatriområdet, i både dag- og døgntilbud. Herunder også hjemtagelse af statsrefusion til dyre 

enkeltsager. For henholdsvis Koktvedstien og SenhjerneskadeCenter Nord er der beregnet 3 

forskellige takster i forhold til borgernes funktionsniveau, med hvilke udfører afregnes i forhold til 

det antal pladser, der benyttes. 

Området omfatter ligeledes afsatte midler til særforanstaltninger (ekstra støtte), der visiteres i 

særlige tilfælde til Handicapafdelingen og Socialpsykiatrien. 

Specialtilbuddenes aktiviteter og drift henhører under Centret for Handicap og Psykiatri 

 

Fast takstafregning med udfører i Center for Handicap og Psykiatri:  

På dette område er der afsat midler til afregning af fast takst med udfører-områderne, for så vidt 

angår paragrafferne 99, 103 og 104 i Serviceloven, under Center for Handicap- og Psykiatri, som 

tildeles området med 1/12 pr. måned. 

 

Servicelovens § 85 – borgere i eget hjem: 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning til udvikling af 

færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer. Målgruppen for SEL § 85 er borgere med betydelig 

nedsat funktionsevne og dermed borgere indenfor handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. 

Områdets udgifter omfatter afregning til leverandørerne af leverede ydelser. 

 

Socialt udsatte og misbrugsbehandling: 

Området dækker kommunens tilbud til socialt udsatte samt alkohol- og stofmisbrugere. Udgifterne 

dækker betaling for ophold på forsorgshjem/herberg, ambulant behandling, dag- og døgnbehandling 

og efterbehandling m.m. 

Behandling sker på baggrund af aftale med det tværkommunale Behandlingscenter Norden Fjord. 

(Ambulant behandling) eller private udbydere (døgn). 

 

§100 – merudgifter: 

Hjælp til merudgifter ydes til personer mellem 18 og 65 år med betydelig nedsat funktionsevne på 

grund af sygdom eller handicap. Hjælpen ydes til dækning af nødvendige merudgifter jfr. 

Servicelovens § 100 ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk 

funktionsevne. Tilskuddet kan ydes når borgerens skønnede merudgifter udgør et nærmere fastsat 

mindstebeløb årligt. 

Staten yder 50 % refusion af kommunens udgifter. 

Området er omfattet af budgetgarantien. 
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SOCIALUDVALGET     Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016                   Socialenheden 
 

KORT PRÆSENTATION: Fortsat 

Visitation til plejeorlov: 

Kommunen er i henhold til §§ 118 – 122 i Serviceloven og ud fra en række nærmere afgrænsede 

kriterier forpligtet til: 

At ansætte en pårørende, der passer nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller 

psykisk funktionsevne. 

At yde plejevederlag til pårørende, der passer en nærtstående døende. 

 

Personlige tillæg: 

Området er opdelt i helbredstillæg, varmetilskud og personlige tillæg.  

Personlige tillæg bevilges efter en konkret økonomisk vurdering, og de øvrige tillæg er lovbestemte 

ydelser. Pensionister med helbredskort har ret til tilskud til helbredsbetingede udgifter, som 

sygesikringen yder tilskud til. 

Der er indgået prisaftaler mellem Frederikshavn kommune og leverandører vedr. udvidet 

helbredstillæg således, at beregningsgrundlaget ensartes samtidig med, at kommunen sikres 

konkurrencedygtige priser på de omfattende ydelser. Der ydes maximalt tilskud på 85 % af den 

indgåede prisaftale, men pensionisten kan frit vælge en anden leverandør. 

Varmetillæg udbetales med pensionen efter ansøgning, hvor dokumentation for varmeudgiften 

fremgår. Administrationen af varmetillæg varetages i Udbetaling Danmark. Dette har medført, at 

Frederikshavn kommunes eneste aktivitet vedr. varmetillæg er en netto betaling til Udbetaling 

Danmark for afholdte udgifter vedr. bevilgede varmetillæg til Frederikshavn Kommunes borgere. 

Bevillingen af ydelserne administreres af Borgerservice. 

 

Der ydes 50 % statsrefusion af de øvrige tilskud.  

 

Området er omfattet af budgetgarantien. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
I forbindelse med etablering af Center for unge er de borgere, der er omfattet af dette centers 

målgruppe, overgået til Center for unges ansvarsområde og dermed ikke som tidligere en del af 

Socialenhedens aktivitetsniveau for køb/salg af pladser. Dette bevirker, at det ikke længere er 

muligt at sammenligne aktivitetsniveauet før regnskabsår 2014. 

 

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri (incl. Senhjerneskadecentret og Koktvedstien): 

  Køb af pladser/tilbud  Salg af pladser/tilbud 

Ultimo 2014: 

Psykiatri    53,0 helårspladser  11,0 helårspladser 

Handicap  157,2 helårspladser  36,2 helårspladser 

I alt  210,2 helårspladser  47,2 helårspladser 

 

Herudover har der været visiteret særforanstaltninger/tillægsydelser til 17 borgere i eksisterende 

tilbud eller som specialtilbud. 
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SOCIALUDVALGET     Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016                   Socialenheden 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Fortsat 

 

  Køb af pladser/tilbud  Salg af pladser/tilbud 

Pr. 30.04.15: 

Psykiatri    59,5 helårspladser  11,0 helårspladser 

Handicap  164,2 helårspladser  35,6 helårspladser 

I alt  223,7 helårspladser  46,6 helårspladser 

 

Herudover er der bevilget særforanstaltninger til 15 borgere (helårsvirkning) i eksisterende tilbud 

eller som specialtilbud. 

 

Servicelovens § 85 – borgere i eget hjem: 

 

Aktivitetstallene bygger på de registreringer, der er foretaget i CSC omsorg. 

 

Antal visiterede timer pr. uge Handicap Psykiatri og Socialt udsatte I alt 

Ultimo 2014   459  789                    1.248 

Pr. 30.04.15   442  755                    1.197 

 

Antal visiterede borgere   

Ultimo 2014   134  278                       412 

Pr. 30.04.15   139  282                       421 

 

Herudover: 

Ultimo 2014 er der 5 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler. 

Pr. 30.04.15 er der 4 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler. 

 

RESSOURCEFORBRUG: 
Nettobudgettet for 2016 vedr. Socialenhedens ansvarsområde er reduceret med i alt -2,0 mio. kr., og 

er indlagt som en reduktion/besparelse på køb/salg af pladser/ydelser vedr. handicap og psykiatri. 

 

Socialenhedens samlede nettobudget for 2016 udgør herefter 213,2 mio. kr. og fordeler sig således:  

 

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri: 

Incl. Særforanstaltninger, Senhjerneskadecentret og Koktvedstien  141,3 mio. kr. 

 

Fast takstafregning til Center for Handicap og Psykiatri:    26,3 mio. kr. 

Servicelovens § 85 – borgere i eget hjem:     23,1 mio. kr. 

Socialt udsatte og misbrugsbehandling:        8,4 mio. kr. 

§ 100 – merudgifter:         0,3 mio. kr. 

Visitation til plejeorlov § 118 - § 122        3,6 mio. kr. 

Personlige tillæg:       10,1 mio. kr. 
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SOCIALUDVALGET     Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016               Kontrakt og tilsynsenheden 
 

KORT PRÆSENTATION: 

Områdets udgifter omfatter den lovpligtige ledsagerordning: 

Kommunen skal i henhold til § 97 i Serviceloven og ud fra en række nærmere afgrænsende kriterier 

tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, som på grund af betydelig og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for dette. Modtageren af ydelsen kan 

opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Dette kan medføre, at udgiftsniveauet varierer, 

ikke kun efter antal brugere, men også efter, hvor meget disse anvender ordningen. 

 

Området omfatter ligeledes kontaktpersonordningen til døvblinde jfr. § 98 i Serviceloven. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Antal visiterede borgere til ledsagerordningen: 

Ultimo 2013  132 

Ultimo 2014  132 

 

Timeforbrug: 

Ultimo 2013  9.159 

Ultimo 2014  9.138 

 

RESSOURCEFORBRUG: 
Nettobudget for 2016 vedr. Kontrakt og Tilsynsenhedens ansvarsområde udgør 2,7 mio. kr.  
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SOCIALUDVALGET     Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016       Hjælpemiddelenheden 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Hjælpemiddelenheden er fysisk placeret Arenfeldtsgade 20 i Frederikshavn og er pr. 01.01.14 

overgået fra Sundhedsudvalget til Socialudvalgets ansvarsområde. 
 

Enheden vejleder om og bevilger hjælpemidler samt tilskud til forbrugsgoder til borgere med varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne 

heraf og lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller når det er nødvendigt for, at borgeren kan 

udøve et erhverv. Endvidere ydes hørevejledning til alle høreapparatsbrugere. 
 

Vejledning og bevilling foretages ud fra følgende paragraffer i Serviceloven: 
 

Genbrugshjælpemidler, SEL § 112: 

F.eks. kørestole, plejesenge, badebænke, personløftere og rollatorer. Leveres enten som standard 

eller individuelt tilpasset. Herudover leverer, afhenter og reparerer Kommunen hjælpemidler via 

eget kommunalt depot, som henhører under Beredskabet.  
 

Personlige kropsbårne hjælpemidler, SEL § 112: 

F.eks. ortopædiske hjælpemidler, stomi hjælpemidler, testmaterialer til sukkersygepatienter, arm- 

og benproteser og høre- og synshjælpemidler.  
 

Forbrugsgoder, SEL § 113: 

F.eks. el-køretøjer og top-madrasser 
 

Støtte til køb af bil, SEL § 114: 

Enheden varetager endvidere sagsbehandling vedrørende støtte til køb af handicapbiler og særlig 

indretning. Sagsbehandlingen indeholder omfattende udredning af kørselsbehov, borgerens 

funktionsnedsættelse, bilens indretning, afprøvning af handicapbil, indhentning af tilbud fra 

bilopbyggere mv. 
 

Boligindretning, SEL § 116: 

Endelig varetages råd og vejledning samt ansøgning om bevilling af mindre og større 

boligændringer. Det kan dreje sig om opsætning af greb i badeværelse, udligning af dørtrin, ramper, 

køkkenindretning, loftlifte mv. I enkelte tilfælde er der tale om større om- og tilbygninger eller 

egentligt boligskifte typisk til hjemmeboende handicappede børn eller yngre fysisk handicappede. 

 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 

Hjælpemiddelenheden har udarbejdet kvalitetsstandarder på området.  

Der er konstant fokus på i samarbejde med Indkøbskontoret at indgå fordelagtige indkøbsaftaler. 

Dog er det begrænset, hvor meget dette kan påvirke udgifterne, da en del af området er 

leasingfinansieret. 
 

Genbrugshjælpemidler: 

At borgeren gives mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. 

At sikre at det bedst egnede og billigste hjælpemiddel bevilges. 

At serviceniveauet løbende tilpasses lovgivningens minimumsniveau.  
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SOCIALUDVALGET     Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016       Hjælpemiddelenheden 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: Fortsat 

Personlige kropsbårne hjælpemidler: 

At borgeren gives mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. 

At hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. 

Det allerede harmoniserede serviceniveau fastholdes. 

 

Forbrugsgoder: 

At borgeren afhjælpes varige følger af nedsat funktionsevne og derved får lettet den daglige 

tilværelse. 

 

Handicap-biler: 

At borgeren gives mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. 

Den bedst egnede og billigste bil/indretning bevilges. 

At serviceniveauet løbende tilpasses lovgivningens minimumsniveau. 

 

Boligindretning: 

At afhjælpe eller formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i hjemmet. 

At der foretages de boligændringer, som er nødvendige for at gøre boligen bedre egnet som 

opholdssted for den handicappede. 

At serviceniveauet løbende tilpasses lovgivningens minimumsniveau. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Generelt arbejdes der målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området.  

 

Genbrugshjælpemidler: 

Pr. 31.12.13 har der været i alt 12.732 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet 

Pr. 31.12.14 har der været i alt 13.101 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet 

 

Handicap biler: Bevillingsstøtte til bil Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse  

Regnskabsår 2013 22 bevillinger  26 bevillinger 

Regnskabsår 2014 24 bevillinger  41 bevillinger 

 

Boligindretning § 116, stk. 1(dog undtaget mindre boligændringer u/10.000 kr. som f.eks. dørgreb): 

                       kategori 1 kategori 2 kategori 3 kategori 4 i alt 

Regnskabsår 2013 44 bev. 16 bev. 2 bev. 1 bev. 63 bev. 

Regnskabsår 2014 34 bev. 10 bev. 4 bev. 3 bev. 51 bev. 

 

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpemidler i 2016: 

Aftale vedrørende 2011. Årligt 2,4 mio. kr. med sidste afdrag 2016 K-813 A14530 

Aftale vedrørende 2012. Årligt 2,5 mio. kr. med sidste afdrag 2017 K-813 A16797 

Aftale vedrørende 2013. Årligt 2,1 mio. kr. med sidste afdrag 2018 K-813 A18960 

Aftale vedrørende 2014. Årligt 2,4 mio. kr. med sidste afdrag 2019 K-813 A21741 

Aftale vedrørende 2015. Årligt 2,4 mio. kr. med sidste afdrag 2020 K-813 A24877  
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SOCIALUDVALGET     Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016       Hjælpemiddelenheden 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Nettobudget for 2016 vedr. Hjælpemiddelsenheden udgør 54,5 mio. kr. incl. budget vedr. leasing af 

genbrugshjælpemidler på oparbejdningsaftaler på op til 12,0 mio. kr.  
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SOCIALUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Sammendrag 
 

Center for Sundhed og Pleje 
 

Netto (i 1.000 kr.) 

Budget- 

forslag 

2016 

Overslag

2017 

Overslag 

2018 

Overslag 

2019 

     

Plejeområdet 

(Hjemmeplejen og Plejeboliger) 
1.343 1.351 1.360 1.360 

     

Aktivitet og Træning 1.351 1.351 1.351 1.351 

     

Madservice 35 35 35 35 

 
    

Centerchefens område 27.626 27.626 27.626 27.626 

  
   

Center for Sundhed og Pleje i alt 30.355 30.364 30.372 30.372 

 

KORT PRÆSENTATION: 
Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med pleje og praktisk hjælp for 

kommunens borgere, drift af plejeboliger, leve-bo enheder og ældreboliger, aktivitetsområdet, samt 

madservice. Herudover kommer administration af sundhedsuddannelserne (social- og 

sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker m.fl.), arbejdsmiljøarbejde, 

administration, og servicering af Ældrerådet.   
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 
Center for Sundhed og Pleje er på Socialudvalgets område henholdsvis takst- og rammestyret, med 

undtagelse af Hjemmeplejen (frit-valg område) der er kontraktstyret.  

Der arbejdes bl.a. ud fra ”Ydelses- og kvalitetskatalog 2015, Kvalitetsstandarder og ydelser til 

ældre, handicappede, psykisk sårbare og socialt udsatte” og Sundhedspolitikken. 
 

I Center for Sundhed og Pleje arbejdes der ud fra visionen ”den der kan selv – skal selv”. Generelt 

er der et stort fokus på at arbejde med direktionens 8 strategiske fokuspunkter. Det fordrer et 

konstant tæt og koordineret samarbejde imellem faggrupperne. 

 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Aktiviteter og aktivitetstal er beskrevet under relevante områder. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen i 2016 udgør 30,4 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 27,6 

mio. kr., samt øvrige områder med 2,8 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejeboliger, 

Caspershus og Madservice. 
 

Udover over budgetrammen har området et indtægtsgrundlag på ca. 366 mio. kr., som tildeles p.b.a. 

taksterne på plejeboligerne, visiterede ydelser i Hjemmeplejen samt til øvrige driftsudgifter, 

servicearealer mv.  

 

I forbindelse med realisering af de indregnede besparelser er budgettet til Center for Sundhed og 

Pleje reduceret med 0,5 mio. kr. Reduktionen sker som følge af produktivitetsstigning på 1 %.  
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SOCIALUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Sammendrag 
 

PERSPEKTIV: 

Der sker kontinuerligt en vurdering af personalesammensætningen og behovet for 

kompetenceudvikling på området, for at modsvare de nuværende og fremtidige behov borgerne 

forventes at have.  

Der arbejdes med en høj grad af medarbejderindflydelse og -udvikling, der danner basis for 

konstant at kunne udvikle området. 
 

Rehabiliterende tilgang 

Implementeringen af en rehabiliterende tilgang forventes at medvirke til at sætte den traditionelle 

hjemmepleje og pleje i plejeboliger i et andet perspektiv, idet det fremadrettede arbejde vil gå på at 

sætte meget mere fokus på den enkelte borgers ressourcer, og dermed via målsætninger arbejde 

konstruktivt efter at borgeren skal kunne klare sig selv, i det omfang det er muligt.  

Det forudses at fremtidens borger vil være indstillet på at have fokus på egne ressourcer og 

muligheder for at genoptræne sig efter en sygdomsperiode. 
 

Velfærdsteknologi 

Center for Sundhed og Pleje har konstant fokus på, om indførsel af velfærdsteknologiske og digitale 

løsninger i plejen kan bistå medarbejderne i det daglige arbejde og samtidig være med til at øge 

kvaliteten for borgeren, således at det giver en øget værdi for organisationen som helhed. For at 

sikre udviklingen på området, har alle ledere i centret i foråret 2015 deltaget i et diplommodul i 

ledelse af forandringsprocesser med et særligt fokus på processer vedr. velfærdsteknologi. 
 

Arbejdsmiljø 

Center for Sundhed og Pleje har fokus på det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Centret er 

stærk på området, og der arbejdes konstant på at sikre det gode arbejdsmiljø for centrets 

medarbejdere. 

 

Det daglige arbejde 

Centrets generelle fokus i 2015/2016 vil være det daglige arbejde og arbejdsglæde, og der vil blive 

igangsat forskellige initiativer. Baggrunden er resultaterne af trivselsundersøgelsen i april 2015. 

 

Omdømme 

Resultaterne af trivselsundersøgelsen i april 2015 viser også, at der generelt i centret skal arbejdes 

med ”omdømme”. Derfor vil der fremadrettet blive arbejdet med hvordan vi kan styrke centrets 

omdømme både internt og eksternt. 
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SOCIALUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016  Hjemmeplejen og Plejeboliger 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Hjemmeplejen  
Hjemmeplejen (frit-valg område) består af en række plejegrupper, der har udgangspunkt fra 

forskellige lokationer i Kommunen. I enkelte tilfælde dannes der specialteams, som varetager plejen 

af særligt komplekse borgere. 

Hjemmeplejen yder personlig pleje og praktisk hjælp der er visiteret efter Servicelovens § 83 og § 

85. 

 

Plejeboliger 
Der er 561 plejeboliger i Sundhed og Pleje, fordelt på 501 kommunale plejeboliger og 60 

plejeboliger på Caspershus. Der er i alt 14 plejeboligenheder. 

 

Plejeboligerne er opdelt i følgende typer, der udløser differentierede takster: 

Alm. plejeboliger 120 

LeveBo boliger 391, heraf er 136 særlige demenspladser  

Aflastningspladser 50 

 
 

MÅL & MÅLOPFYLDELSE: 
Der arbejdes overordnet efter de opstillede resultater og udviklingskrav i Center for Social- og 

Sundhedsmyndigheds kontrakt med de godkendte leverandører af hjemmepleje (jf. Servicelovens § 

83). For at sikre, at vi kan modsvare de krav der stilles til en organisation i konstant bevægelse, er 

der ledelsesmæssigt stor fokus på faglig og personlig udvikling, bl.a. gennem efter- og 

videreuddannelse af både ledere og medarbejdere.  

 

Der arbejdes efter Kommunens 8 strategiske fokuspunkter, som bl.a. er ”robuste mennesker”, 

”styrken ligger i evnen til at opbygge relationer”, ”borgerens selvhjulpenhed i centrum og deres 

netværk i spil”, og ”mere for mindre”-tanken. 
Ældreområdets største ressource og styrke for at opnå dette, er engagerede medarbejdere og ledere, 

der ser muligheder frem for begrænsninger. I opgavevaretagelsen er medarbejderne kritisk 

konstruktive og optaget af løsning og udvikling af kerneopgaven.  

Samarbejdet på tværs, både internt og eksternt, er konstant i udvikling og plejeområderne går gerne 

ind i nye opgaver og nye arbejdsgange.  

 

Fokus er at skabe forandring i frontlinjen med fokus på borgeren, samtidig med at trivsel og 

arbejdsmiljø vægtes. Målet er at yde den bedste indsats for borgerne. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen i 2016 udgør netto 1,4 mio. kr. som dækker de budgetlagte poster på området, fx 

Længst muligt i eget liv og beklædning. 

 

Udover budgetrammen har området et forventet indtægtsgrundlag på ca. 348 mio. kr., som tildeles 

fra Social- og Sundhedsmyndighed. Indtægtsgrundlaget indeholder taksterne på plejecentre, 

afregning af visiterede ydelser til Hjemmeplejen, øvrige driftsudgifter, servicearealer mv. 

 

  

122



33 

 

SOCIALUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016  Hjemmeplejen og Plejeboliger 
 

PERSPEKTIVERING: 
 
Der føres i dag tilsyn i både Hjemmeplejen og i plejeboligerne. Generelt arbejdes der kontinuerligt 

med at øge kvaliteten, således at resultaterne af tilsynene bliver så gode som muligt, og resultaterne 

af tilsynene anvender vi i et læringsperspektiv. 

I plejeboligenhederne har der i mange år været foretaget det lovbestemte embedslægetilsyn 

(sundhedslovsområdet), samt det kommunale tilsyn (servicelovsområdet) som foretages af Revas. 

I 2015 er der blevet indført et kommunalt tilsyn (servicelovsområdet) på Hjemmeplejens område. 

Fokus i 2016 vil blive at fortsætte den positive udvikling, der har været i 2014 og indtil videre i 

2015. 
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SOCIALUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016  Aktivitet og Træning  
 

KORT PRÆSENTATION: 
Aktivitetsområdet 

Aktivitetsområdet er organiseret i 4 enheder; Aktivitet Nord, Midt, Øst og Vest som varetager 

opgaven med udvikling og drift af Kommunens 8 aktivitetscentre målrettet ældre og pensionister.  

Aktivitetscentrene har tilhørende caféer og for 3 af dem eget produktionskøkken. Der er et 

aktivitetscenter tilknyttet de større plejeboligenheder.  

 

Daghjem for borgere med demens 

I forbindelse med 6 af Kommunens aktivitetscentre, er der tilknyttet et daghjem for borgere med 

demens. Personalet i daghjemmene har særlige kompetencer indenfor demensområdet. 

Daghjemmene har et tæt tværfagligt samarbejde med demenskoordinatorerne.  

Daghjemmene tilbyder forskellige former for aktiviteter til de demente brugere og derudover hjælp 

til måltider, ved toiletbesøg og ved middagshvil.  

 

Team Demens 

Team Demens er Center for Sundhed og Plejes specialteam på demensområdet.  Det består af 

specialuddannede demenskoordinatorer, som i samarbejde med de praktiserende læger forestår 

udredning af Kommunens borgere ift. demenssygdomme. De vejleder og rådgiver pårørende og 

plejepersonalet tilknyttet de demente borgere, såvel i plejebolig som i eget hjem.  

Demenskoordinatorerne visiterer til de 6 daghjem for borgere med demens, omsorgskørsel hertil 

samt bevilling af specielle hjælpemidler i forbindelse med demens, fx GPS og trædemåtter.  

 

Længst Muligt I Eget Liv 

Længst Muligt I Eget Liv (LMIEL) er Center for Sundhed og plejes fysio- og ergoterapeutgruppe 

som i samarbejde med hjemmeplejegrupperne forestår hverdagsrehabiliteringen af alle de borgere 

som visiteres til at modtage ydelser efter Servicelovens § 83/83a. LMIEL udarbejder i samarbejde 

med borgerne mål og handleplaner for deres rehabiliteringsforløb, med henblik på at genvinde størst 

mulig selvhjulpenhed i forbindelse med daglige funktioner og praktiske gøremål.  

 

MÅL & MÅLOPFYLDELSE: 
På aktivitetsområdet arbejdes der med følgende målsætninger: 

     -  Skabe gode rammer, som borgerne selv kan være med til at udfylde, således at den 

 enkelte får en opfattelse af meningsfuldhed og sammenhæng i livet, samt udvikler 

 egne ressourcer 

     -  Integrere forebyggelse for både fysisk og psykisk svækkede og ensomme brugere 

 tilhørende målgruppen, samt modvirke ensomhed og isolation 

     -  At samarbejde med centerråd, andre frivillige samt bruger- og pårørenderåd med det 

 formål, at udvikle aktiviteter svarende til borgernes behov og ønsker 

     -  At styrke de lokale netværk ved at gøre aktivitetscentrene attraktive for foreninger og 

 andre frivillige interesseorganisationer 

     -  At tilbyde aktiviteter i overensstemmelse med det politiske fastsatte serviceniveau 

 

På daghjemmene for borgere med demens arbejdes der ud fra den gældende kvalitetsstandard for 

området, samt de faglige anbefalinger på demensområdet. 
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SOCIALUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016  Aktivitet og Træning  
 

MÅL & MÅLOPFYLDELSE (fortsat): 
Team Demens arbejder ud fra de nationale kliniske retningsliner for demenssygdomme, samt de 

gældende samarbejdsaftaler på sundhedsområdet. Målet er en kompetent og hurtigt udredning af 

borgere med demenssygdomme samt en høj kvalitativ vejledning, støtte og hjælp til borgeren, 

dennes pårørende og plejepersonale gennem hele den demensramtes sygdomsforløb.  
 

LMIEL arbejder ud fra den rehabiliterede tilgang i Servicelovens § 83a, samt den gældende 

kvalitetsstandard for Kommunens hjemmepleje. Dette sker på baggrund af visiteringer fra Social- 

og Sundhedsmyndigheden. Målet er at borgeren opnår størst mulig selvhjulpenhed og livskvalitet. 
 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Aktivitetscentrene 

På aktivitetscentrene forgår der dagligt mangfoldige forbyggende borgerrettede aktiviteter med 

fokus på såvel fysiske, psykiske, kognitive og sociale behov og med stor vægt på netværksskabende 

fælleskaber. Dette sker i samarbejde med frivillige foreninger samt aktivitetscenterenes egne store 

gruppe af frivillige. Der er således flere tusinde borgere som ugentligt benytter aktivitetscentrenes 

tilbud. Tre af aktivitetscentrene har eget produktionskøkken og har dagligt ca. 350 spisende borgere. 

Herudover produceres og sælges der mad i forbindelse med diverse arrangementer på centrene. 

Aktivitetscentrene har et stort antal medarbejdere på særlige vilkår, herunder virksomhedspraktik og 

mentorordninger.  
 

Projekt Læg liv til årene er ligeledes forankret på aktivitetscentrene, som her har en udadgående 

funktion i forhold til borgere i eget hjem, med behov for aktivitet og nærvær. Dette sker i et tæt 

samarbejde med Hjemmeplejen. I forbindelse med ensomhedsprojektet er der påbegyndt et 

struktureret samarbejde med Sundhedscentrenes forebyggende medarbejdere. 
 

Team Demens 

Borgere med demens udgør en stadig større gruppe af de borgere som har behov for omfattende 

hjælp og pleje. Der er således en stærk voksende aktivitet med afledt behov for forebyggelse, viden 

og kompetence på området.  
 

LMIEL  
Jf. den nye lovændring som trådte i kraft fra 1. jan. 2015 (Servicelovens § 83a) skal Kommunen 

tilbyde hverdagsrehabiliering til alle borgere som ansøger om hjemmehjælp og som har et 

rehabiliteringspotentiale. De private leverandører af hjemmepleje vil ligeledes være omfattet af 

dette. Sammenholdt vil det give en betydelige aktivitetsstigning for LMIEL, og gruppen har derfor 

fået tilført ekstra midler fra ældrepuljen i 2015, hvilket forventes videreført i 2016. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen i 2016 udgør netto 1,4 mio. kr. som dækker de budgetlagte poster på området, fx 

Aktivitetscentre, demenskoordinatorer og Længst Muligt I Eget Liv, Træning. 

Udover budgetrammen har området et forventet indtægtsgrundlag på ca. 19 mio. kr., som tildeles 

fra Social- og Sundhedsmyndighed. Indtægtsgrundlaget indeholder midler til aflønning af 

medarbejdere, øvrige driftsudgifter, servicearealer mv. 
 

I forbindelse med realisering af de indregnede besparelser er budgettet til Center for Sundhed og 

Pleje reduceret med 0,5 mio. kr. Reduktionen sker som følge af produktivitetsstigning på 1 %. 
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SOCIALUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016  Aktivitet og Træning  
 

PERSPEKTIV: 
Daghjem for borgere med demens 

Målgruppen og tilbuddene til borgere i daghjemmene er under forandring. På den baggrund er der 

nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til udviklingen på området. 
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SOCIALUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Selvejende institution - Caspershus 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Caspershus er en selvejende institution under Samvirkende Menighedsplejer, som dermed sætter 

bestyrelsen.  

Caspershus består af 60 Leve-bo boliger, fordelt på 6 enheder, hvoraf 1 er enhed er med 

demenspladser og særligt indrettet dertil. 2 boliger er til borgere på genoptrænings-ophold.  

 

Caspershus har et træningscenter med ergo- og fysioterapeuter. Til træningscentret hører et stort 35 

graders varmtvandsbassin. Der udføres vedligeholdelsestræning og genoptræning for institutionens 

beboere.  

 

Caspershus har desuden udfører-opgaver for Frederikshavn kommune på områderne ambulant 

træning og intensiv genoptræning. 

 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 
På grundlag af institutionens vedtægter og indgået driftsoverenskomst, er målsætningen i relation til 

Frederikshavn Kommune, at deltage aktivt i udførelse af opgaver på ældreområdet (pleje og 

træning).  

 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Bestyrelsen arbejder inden for rammerne af strategiplan 2015-2018 på udvikling og synliggørelse af 

Caspershus som selvejende institution i det lokale miljø. 

Af planen fremgår, at bestyrelsen vil tage initiativ til en drøftelse med kommunen om evt. øgning af 

genoptræningspladser fra 2 til 4.  

Endvidere vil vi fortsat arbejde på at integrere den af Casperhus udviklede tilgang til borgere i 

plejebolig – ”Livsorienteret rehabilitering”, i det daglige arbejde på Caspershus. 

Caspershus deltager i kommunale projekter på velfærds og IT området. 

 

Fortsat fokus på frivilligarbejde, samt på samarbejde gennem beboer- og pårørenderådet. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG:  
Caspershus tildeles indtægter i forhold til de ydelser, de er bestilt til at levere fra Center for Social- 

og sundhedsmyndighed. 

Indtægterne forventes i 2016 at udgøre ca. 31 mio. kr. på årsbasis.   

 
 

PERSPEKTIV: 
Caspershus skal være et godt sted at arbejde, og et godt sted at bo. Det sker gennem ovennævnte 

aktiviteter, og ved, at der både i ledelsen af personalet og i mødet med borgere og pårørende udvises 

respekt for det enkelte menneskes værdi.  

På baggrund heraf ønsker Caspershus i fremtiden at levere en høj kvalitet til kommunens borgere. 
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SOCIALUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Madservice 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Køkkenområdet producerer mad til visiterede borgere i Madservice (Hjemmeplejen) og til 

madordning 3, f.eks. borgere der bor på Ingeborgvej. 

Maden produceres som køle-vakuum mad, og omfatter levering af hoved-, biret og madpakker.  

I 2015 er der indført komponentopdelte måltider. Det betyder at borgeren selv kan sammensætte 

sine måltider ud fra en række forskellige retter og tilbehør. 

 

Der er et tæt samarbejde mellem personalet i Madservice og de kostfaglige vejledere og diætister i 

Sundhedscentrene. 

 
 

MÅL & MÅLOPFYLDELSE: 
Køkkenet har følgende mål: 

• Brugerne skal være i centrum og sikres valgmulighed 

• Kosten skal være sammensat, så det forebygges at de ældres tilstand svækkes 

• Den raske ældre skal understøttes og den svage ældre skal sikres optimal ydelse og livskvalitet 

• Madservice skal opleves som en vigtig og naturlig del af Kommunens samlede service 

• At både ledelse og medarbejder er engagerede og positive og, at arbejdet udføres i et ansvarligt 

og ligevægtigt samarbejde 

• At arbejdet foregår i et godt arbejdsmiljø 

• At arbejde aktivt med at give Madservice et større kundegrundlag 

• At gøre Madservice konkurrencedygtigt i forhold til private leverandører 

 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der produceres ugentligt ca. 1400 hovedretter og ca. 400 biretter til borgere i Madservice. 

Derudover produceres der ugentligt, 20 portioner biret og 70 lune retter til aktivitetscentret på 

Ankermedet. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Madservice tildeles indtægter i forhold til de ydelser, den er bestilt til at levere fra Center for Social- 

og Sundhedsmyndighed. Det betyder, at Madservice er i konkurrence med private leverandører og 

dermed arbejder på markedslignende vilkår.  

Budgetrammen på 0,04 mio. kr. vedrører budget til beklædningsordning. 

 
 

PERSPEKTIV: 
Der arbejdes der målrettet mod at sikre den bedst mulige kvalitet for borgeren, der bl.a. styrkes 

gennem at udvikle samarbejdet med kostvejledere og diætister i Sundhedscentrene.  

Målet er at sikre at borgeren har den mest optimale ernæringstilstand. 

 

Køkkenet er med 6 faste medarbejdere og 1 leder en lille og relativ sårbar enhed. Den daglige 

produktion kan ikke varetages med færre ressourcer, hvor imod der er kapacitet til at udvide 

produktionen fra de nuværende ca. 320 borgere til ca. 370 borgere, hvilket vil have en stor 

betydning for køkkenets økonomi.  

Madservice befinder sig i dilemmaet mellem ”de der kan selv, skal selv” og en tidlig indsats, hvor 

borgeren sikres en sufficient kost, uden at alle kræfterne skal bruges på indkøb og madlavning. 
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SOCIALUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Centerchefens område 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Centerchefens område dækker en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter.  

Bl.a. er der udgifter til administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, 

social- og sundhedsassistent og sygeplejersker m.fl.) og jobrotationsprojekter, arbejdsmiljøarbejde 

og administration, og servicering af Ældrerådet. 

 

Derudover er følgende udgifter bl.a. placeret på området: 

- Drift og vedligehold af hjemmeplejebiler inkl. brændstof 

- Møder, rejser og repræsentation 

- Fællestillidsrepræsentanter  

- Projekt ”Lægge liv til årene”  

- Puljemidler (Servicelovens § 79, administreres af Sundhedsfremme og Forebyggelse) 

- Ældreboliger 

 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 
I Center for Sundhed og Pleje arbejdes der overordnet på at sikre: 

- at der arbejdes efter Kommunens 8 strategiske fokuspunkter, som bl.a. er ”robuste mennesker”, 

”styrken ligger i evnen til at opbygge relationer”, ”borgerens selvhjulpenhed i centrum og deres 

netværk i spil”, og ”mere for mindre”-tanken. 

- Det gode samarbejde på tværs i centret, og med de øvrige centre i Kommunen og eksterne 

samarbejdspartnere. 

- Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen for Centerchefens område i 2016 udgør 27,6 mio. kr. 
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SOCIALUDVALGET                               DIREKTØRENS OMRÅDE. 
Budgetoplæg 2016                Ældrepulje, Centrale konti mv. 
 

Netto  (kr. x 1.000) Budget- 

2016 

Overslag 

2017 

Overslag 

2018 

Overslag 

2019 

Ældrepuljen 8.340 8.340 8.340 8.340 

Centrale konti -1.498 -9.164 -17.280 -13.329 

Direktørens område i alt 6.842 -824 -8.940 -4.989 

 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Funktionen omfatter området “tilskud til diverse sociale formål”, og centrale konti der ikke 

umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte afdelinger. 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
 

Direktørens nettobevilling udgør pt.  6,8 mio. kr. der fordeler sig således: 

 

1 Afsat til tilskud til sociale formål     0,1 mio. kr. 

2 Direktørens dispositionskonto     0,3 mio. kr. 

3 Fontænehuset      0,6 mio. kr. 

4 Endnu ikke fordelte reduktioner    -2,5 mio. kr. 

5. Ældrepuljen       8.3 mio. kr. 

 

Ad 4: 

Socialudvalget besluttede på sit møde i Juni 15, besparelser på i alt 13,5 mio. kr. Af disse 

besparelser udgør 1,5 mio. kr. en reducering af §85 ydelser samt en yderlige effekt på etablering af 

loftslifte 1,0 mio. kr. 

Reduktionerne vil blive fordelt på de enkelte centre efter en konkret vurdering af  Social- og 

sundhedsdirektøren og de berørte centerchefer.  

 

Ad. 5: 

Ældrepuljen er i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 tildelt efter de alm. DUT-regler, dette 

har betydet, at Frederikshavn Kommune modtager 10,8 mio. kr. mod tidligere 14,0 mio. kr. 

I forhold til den tidligere deling mellem Socialudvalget og Sundhedsudvalget, er det nye tilskud 

fordelt efter den samme forholdsmæssige andel. 

Socialudvalget har, med denne fordeling, fået tilført 8,3 mio. kr., der er i økonomiaftalen ikke mere 

krav om indsendelse af regnskab til ministeriet. 

De iværksatte indsatser fra ældrepuljen 2014 og 2015 vil på Socialudvalgets møde i August 2015, 

blive evalueret og fremsendt med administrative bemærkninger. 

 

Socialudvalget vil på de kommende møder i efteråret 2015 vurdere og prioritere, hvorledes de 

tilførte midler skal anvendes med afsæt i denne evaluering. 
 

PERSPEKTIV 

I overslagårene (budget 2017 og frem) er der et stigende reduktionskrav, som kan henføres til 

økonomiudvalgets beslutning om en fremadrettet årlig produktivitetsstigning på 1%.  Disse 

reduktioner vil indgå i det kommende arbejde omkring budget 2017, og i øvrigt med afsæt i den 

overordnede vision og strategi. 
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SUNDHEDSUDVALGET    Budget 2016 

 

 

Netto  (kr. x 1.000) 
Budget-

2016 
Overslag 

2017 
Overslag 

2018 
Overslag 

2019 

  
   

Center for Social og Sundhedsmynd. 206.871 209.836 210.445 210.445 

  
   

Center for Sundhed og Pleje 78.478 78.512 78.512 78.512 

  
   

Center for Familie 26.183 26.183 26.183 26.183 

  
   

Direktørens område 
 

3.158 2.084 899 1.591 

I alt for Sundhedsudvalget 314.690 316.615 316.039 316.731 

 

 

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet 

besparelser på de enkelte udvalg både i 2016 og overslagsårene. 

Der er i 2016 indregnet besparelser for i alt 1,1 mio. kr. på Sundhedsudvalgets budgetområde.  

 

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med 

Økonomicentret, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2016. Dette oplæg har været 

fremsendt til Sundhedsudvalgets møder i hhv. Marts, April, Maj og Juni i 2015. og ligeledes 

løbende været til høring i respektive fora.  

 

På baggrund af de ovennævnte høringssvar og udvalgsmøder er besparelserne i budgettet 

indarbejdet ud fra de politiske beslutninger med afsæt i følgende overordnede strategi. 

 

 

Den overordnede strategi 

- er 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. 

- er at øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen i den øvrige drift. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Budget 2016 er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SUNDHEDSUDVALGET    Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016     Sammendrag 
 

Netto i 1.000kr. Budgetforslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 

Myndighedschefens område 0 0 609 609 

Med- og finansiering af regionale 

sundhedsudgifter 
197.333 200.298 200.298 200.298 

Vederlagsfri Fysioterapi 9.538 9.538 9.538 9.538 

Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed i alt 
206.871 209.836 210.445 210.445 

 

KORT PRÆSENTATION:  
Center for Social- og Sundhedsmyndighed varetager 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 træningskørsel ligger henholdsvis i Center for Sundhed og 

Pleje og Kommunens kørselskontor og beskrives der. 

Udover de anførte myndighedsopgaver, varetager centret betalingsforholdet vedr. medfinansiering og 

finansiering af de regionale sundhedsudgifter, herunder sygehusindlæggelser, sygesikringsydelser mv.  

 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 
Målene fremgår af særskilte beskrivelser af de enkelte områder vedr. medfinansiering og finansiering 

af sundhedsudgifter samt vederlagsfri fysioterapi 

 

AKTIVITETS OG AKTIVITETSTAL: 
Aktiviteterne fremgår af særskilte beskrivelser af de enkelte områder vedr. medfinansiering og 

finansiering af sundhedsudgifter samt vederlagsfri fysioterapi. 

 

RESSOURCEFORBRUG: 
I forbindelse med budgetlægning for 2016 er Center for Social- og Sundhedsmyndigheds 

ansvarsområde tilført 9,9 mio. kr. netto. Heraf er der tilført området vedr. Medfinansiering og 

finansiering af Sundhedsudgifter 10,0 mio. kr. og området vedr. Vederlagsfri fysioterapi er reduceret 

med -0,1 mio. kr. 
 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed samlede budgetramme for 2016 udgør herefter 206,9 mio. 

kr. netto, og fordeler sig således: 
 

Medfinansiering og finansiering af Sundhedsudgifter  197,4 mio. kr. 

Vederlagsfri Fysioterapi        9,5 mio. kr. 
 

Der henvises til de efterfølgende specifikationer, hvor de enkelte områder er nærmere beskrevet 

herunder ressourcefordelingen for de enkelte omkostningssteder.  
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SUNDHEDSUDVALGET        Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016  Medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter 

 

KORT PRÆSENTATION: 
Kommunerne har siden 1. januar 2007 været inddraget i finansieringen af sundhedsområdet. Pr. 1. juni 

2011 blev ”Lov om ændring af lov om regionernes finansiering” vedtaget med virkning fra 1. januar 

2012. Loven har medført, at den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet siden 1. januar 2012 

udelukkende har været aktivitetsafhængig.  

 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 
Somatik og psykiatri herunder færdigbehandlede patienter samt Sygesikringsydelser: 

Det overordnede mål og ønske er at nedbringe aktiviteten på somatik, psykiatri og sygesikringsydelser 

ved forebyggende tiltag, samt formindske antallet af færdigbehandlede ved hurtigere hjemtagning fra 

sygehusene.  

 

AKTIVITETS OG AKTIVITETSTAL: 
 

NB!: I de efterfølgende grafer opgøres alene aktiviteten (opgjort svarende til et afregningsår) og altså 

ikke betalingen for denne. 
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SUNDHEDSUDVALGET        Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016  Medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter 

 

AKTIVITETS OG AKTIVITETSTAL: Fortsat 
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SUNDHEDSUDVALGET        Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016  Medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter 

 

AKTIVITETS OG AKTIVITETSTAL: Fortsat 

 
*) Disse afviger fra de andre aktivitetstal ved at være for perioden nov.13 – okt.14.  

 

 
 

Pr. januar 2015 er der registreret følgende aktiviteter vedr. 2014  

 Medfinansiering  Antal Total 2014 

  Somatik - stationær, udskrivninger   11.009 

  Somatik  - ambulant, ydelser 125.529 

  Psykiatri - stationær, udskrivninger        376 

  Psykiatri – ambulant, ydelser     8.867 

  Genoptræningsydelser under indlæggelse     2.157 

  Sygesikringsydelser, antal *) 779.803 

   Finansiering 

    Specialiseret genoptræningsydelser      3.542 

   Færdigbeh. patienter, sengedage, somatik           41 

   Færdigbeh. patienter, sengedage - psykiatri           58 

 Færdigbeh. patienter, sengedage, Hospice          1.222 
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SUNDHEDSUDVALGET        Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016  Medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter 

 

AKTIVITETS OG AKTIVITETSTAL: Fortsat 

Sygesikringsydelser: 

En ydelse er defineret som det, den praktiserende læge, m.fl. honoreres for af Den Offentlige 

Sygesikring: konsultationer, undersøgelser, operative indgreb mv.  

En kontakt er defineret ved at være en konsultation, en gruppekonsultation (psykologhjælp), en 

telefonkonsultation, en e-mail konsultation, et hjemmebesøg, individuel terapi (psykiatri), 

gruppeterapi (psykiatri), behandling (fysioterapi, kiropraktik), basistræning (fysioterapi), 

opfølgende træningsterapi (fysioterapi) En kontakt vil oftest medføre flere ydelser f.eks. læge, der 

henviser til fysioterapi. 

 

RESSOURCEFORBRUG 
Budgettet for 2016 tager afsæt i KL’s skøn for udgiftsudviklingen på den aktivitetsbestemte 

medfinansiering. 

Reguleringen er endnu forhandlet på plads og dermed ikke endeligt fastlagt. Budgettet er derfor, 

indtil videre, fremskrevet med KL´s første budgetudmelding, og vil blive efterreguleret på baggrund 

af den endelige aftale.  

 

Herudover reguleres budgettet for lokalpolitiske beslutninger truffet i forbindelse med 

budgetforslag og budgetforlig for tidligere år. Nedenstående beskriver de reguleringer, som har 

betydning for budgettildelingen. 

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev der indlagt en reduktion på -10,0 mio. kr. 

vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering i forventning om, at en målrettet forebyggelse 

vil hindre indlæggelser og genindlæggelser. Under budgetlægningen for 2016 er dette beløb 

tilbageført til området, idet regnskabsresultatet for 2014 og den løbende opfølgning for 2015 

indikerer, at det ikke har været/ vil være muligt at opnå den forventede effekt. 

 

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og fremadrettet, blev området reduceret med i alt - 2,9 

mio. kr., med afsæt i forventet effekt af Telecare Nord på -1,8 mio. kr. og øget effekt af investering 

i det nære sundhedsvæsen på -1,1 mio. kr. 

Nettobudgettet for 2016 udgør herefter 197,4 mio. kr. og fordeler sig således: 

 

- Aktivitetsbestemt medfinansiering  190,7 mio. kr. 

- Specialiseret genoptræning      3,4 mio. kr. 

- Hospiceophold       2,2 mio. kr. 

- Færdigbehandlede patienter       1,1 mio. kr. 
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SUNDHEDSUDVALGET        Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Budgetoplæg 2016           Vederlagsfri Fysioterapi 
 

KORT PRÆSENTATION: 

Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også 

mulighed for – men ikke pligt til – at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner 

eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med. Jf. Sundhedslovens § 140 a (og b). 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE 
Målet er: 

 

At give adgang til fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale 

forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en 

funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. 

 

At etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/bassiner/institutioner efter  

nærmere bestemmelser. 

 

At give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet. 

 

RESSOURCEFORBRUG: 

Nettobudgettet udgør 9,5 mio. kr. efter en reduktion på -0,1 mio. kr. i forbindelse med 

budgetlægningen for 2016. 

 

  

137



#128824-15 Sundhedsudvalgets budgetoplæg  2016                                                             Side    8 

 

 

SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Sammendrag 

 

Center for Sundhed og Pleje 
 

Netto (i 1.000 kr.) 
Budget- 

forslag 

2016 

Overslag 

2017 

Overslag 

2018 

Overslag 

2019 

  
   

Centerchefens område 97 97 37 37 

     

Aktivitet og Træning 18.113 18.113 18.113 18.113 

  
   

Sundhed og Sygepleje 60.268 60.302 60.362 60.362 

Center for Sundhed og Pleje i alt 78.478 78.512 78.512 78.512 

 

KORT PRÆSENTATION: 
Center for Sundhed og Pleje varetager væsentligst følgende opgaver på Sundhedsudvalgets område: 

 

Aktivitet og Træning 

Træningsområdet udfører genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsydelser på baggrund af 

visitering fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed, med afsæt i kvalitetskataloget på området. 

Derudover udføres bl.a. terapeutisk vejledning og instruktion, samt sundhedsfremmende 

holdtræning til udvalgte målgrupper. 

 

Sundhed og Sygepleje 

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for al hjemmesygepleje i relation til Kommunens borgere jf. 

Sundhedslovens § 140, både i eget hjem og på sygeplejeklinikker. 

Desuden varetages Kommunens opgaver i forhold til sundhedsfremmende indsats jf. 

Sundhedslovens § 119 og § 140. Opgaven varetages væsentligst med udgangspunkt i de 

kommunale sundhedscentre, samt forebyggende hjemmebesøg. 

 

Desuden varetages opgaven med administration af puljerne jf. Servicelovens § 18 og § 79 m.fl. 

 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 
Aktivitet og Træning 

 Indsatsen skal sikre, at borgere kan leve og fastholde et aktivt og sundt liv med størst mulig grad 

af selvhjulpenhed og mestringsevne 

 

Sundhed og Sygepleje 

 At levere sygeplejeydelser til alle Kommunens borgere 

 At fremme sundhed samt sikre forebyggelse til alle voksne borgere 

 At mindske ulighed i sundhed mest muligt 

 At alle borgere over 75 år, som ikke i forvejen modtager personlig hjælp, tilbydes hjemmebesøg 

af forebyggende medarbejder én gang årligt 

 At borgerne kan forblive selvhjulpne så længe som muligt 
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SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Sammendrag 
 

 
MÅL OG MÅLOPFYLDELSE (fortsat): 
Aktivitet og Træning 

 Frederikshavn Kommune vil styrke den frivillige indsats, da det frivillige sociale arbejde 

betragtes som vigtige netværksskabende rammer for borgernes trivsel 

Aktivitet og Træning samt Sundhed og Sygepleje arbejder bl.a. ud fra Sundhedspolitikken, 

Sundhedsaftalen og De Nationale Kliniske Retningslinjer og anbefalinger på området. 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Center for Sundhed og Plejes samlede budgetramme for 2016 udgør 78,5 mio. kr. som fordeler sig 

således: 
 

Centerchefens område 0,1 mio. kr. 

Aktivitet og Træning 18,1 mio. kr. 

Sundhed og Sygepleje 60,3 mio. kr.  
 

I forbindelse med realisering af de indregnede besparelser er budgettet til Center for Sundhed og 

Pleje reduceret med 0,8 mio. kr. Reduktionen sker som følge af den vedtagne produktivitetsstigning 

på 1 %.  

 

Området har fået tilført 1,0 mio. kr. til Telecare Nord projektet (projekt 1 og projekt 2) samt til 

etablering af Frivillig Center. 
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SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016  Aktivitet og Træning, kommunale ydelser 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Træningsområdet udfører følgende ydelser på baggrund af visitering fra Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed, med afsæt i udarbejdet kvalitetskatalog på området: 

 Genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedsloven § 140 

 Genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse jf. Servicelovens § 86 stk. 1 

 Vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86 stk.2 

 Fysio- og ergoterapeutisk vejledning og instruktion jf. Servicelovens § 86 stk. 1 og 2 

 Fysisk træning og undervisning i forbindelse med rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske 

lidelser i form af KOL, kræft, diabetes og hjerte-kar-sygdomme 

 Sundhedsfremmende holdtræning til udvalgte målgrupper 

 

Træningsområdet omfatter Træningscenter Skagen, Træningscenter Sæby og Træningscenter 

Phønix i Frederikshavn. 

 

Træningsområdet har en intern kontrakt med Træningscentret på Caspershus om udførelse af 

genoptræning og vedligeholdelsestræning primært efter Servicelovens § 86 på centret og i centrets 

træningsbassin. Der forefindes ligeledes to genoptræningspladser på Caspershus, som benyttes til 

midlertidige 3 måneders genoptræningsophold. 

  

Træningsområdet afholder desuden de personalemæssige udgifter i forbindelse med genoptræning 

og vedligeholdende træning til borgere på aflastningsophold på Kastaniegården.  

  

Træningsområdet forestår den fysiske træning til borgere i rehabiliteringsforløb med kroniske 

lidelser. Der er således træningshold til borgere med KOL, diabetes, hjerte-kar- og kræftsygdomme. 

Rehabiliteringstilbuddene samt den sundhedsfremmende holdtræning tilbydes i samarbejde med 

Sundhedscentrene. 

 

Træningsområdet har indgået kontrakt med University College Nordjylland, og er klinisk 

praktiksted for såvel fysioterapeut- som ergoterapeutstuderende.  

 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 
Indsatsen skal sikre, at borgere kan leve og fastholde et aktivt og sundt liv med størst mulig grad af 

selvhjulpenhed og mestringsevne. 

For de enkelte ydelser gælder at: 

 Genoptræningen skal sætte borgeren i stand til, efter sygdom eller ulykke, hurtigst muligt at 

genvinde sit tidligere funktionsniveau eller et så højt niveau som muligt. 

 Vedligeholdelsestræningen skal forhindre funktionstab og yderligere svækkelse ved borgere 

med nedsat funktionsevne. 

 Vejledning og instruktion skal gøre borgeren i stand til at forstå egen træning samt kvalificere 

borgeren, dennes pårørende og evt. plejepersonale til at få borgeren til at opnå den største 

mulige selvhjulpenhed og livskvalitet. 

 Den forbyggende holdtræning og undervisning skal medvirke til at borgere med kroniske 

lidelser opnår fysiske og psykiske ressourcer, viden og redskaber med henblik på størst mulig 

egen omsorg og selvhjulpenhed.  
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SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016  Aktivitet og Træning, kommunale ydelser 
 

AKTIVTETER OG AKTIVITETSTAL: 
 

Antal træningsforløb 2010-2014 
 

 
 

 

Udvikling i træningsområdets aktiviteter 
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SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016  Aktivitet og Træning, kommunale ydelser 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL (fortsat): 

Som det fremgår, er der forsat kontinuerlig aktivitetsstigning på alle træningsområdets 

opgaveområder. 

Første halvår af 2015 har medført en stor aktivitetsstigning i forhold til samme halvår i 2014. 

Genoptræningen efter SU § 140 er således gået fra 775 forløb til 1066. Hvilket vil sige en stigning 

på 24 % hvilket ligger langt over de seneste år.   

 

Den samlede aktivitetsstigning i 2014 var på 13 %.  

Den forsat høje aktivitetsstigning skyldes væksten i genoptræning efter en sygehusbehandling, som 

i 2014 var på 11 %, hvilket svarer til 177 ekstra genoptræningsforløb, i forhold til året før.  

Samtræning og holdtræning benyttes på de områder hvor det fagligt er muligt, og udgør anslået 80 

% af den samlede fysioterapeutiske genoptræning.  

 

Fra 1. april 2015 er genoptræning efter sygehusbehandling jf. Sundhedslovens § 140, blevet 

reduceret til 5 hverdage. Dette er sket i samarbejde med de private fysioterapiklinikker. 

  

Væksten i borgere, som deltager i holdtræning i forbindelse med kronikerrehabilitering er ikke 

medtaget i denne statistik, idet den fremgår under Forebyggelse- og Sundhedsfremme. Også her er 

det en markant stigning i aktiviteterne, hvoraf træningsområdet udfører alle holdtræningsforløbene. 

 

Området har et tæt tværsektorielt samarbejde med regionens sygehuse, specialinstitutionerne på 

hjerneskadeområdet samt tværkommunalt, og indgår her i udviklings- og forskningsprojekter.  

  

Den nye Sundhedsaftale som trådte i kraft pr. 1. januar 2015 medfører mange nye opgaver på 

rehabiliterings- og genoptræningsområdet i Kommunen. Disse vil blive løbende implementeret i 

sundhedsaftalens forløbsperiode.  
   
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen i 2016 udgør 16,7 mio. kr. 

 

I forbindelse med realisering af de indregnede besparelser er budgettet til Aktivitet og Træning 

reduceret med 171.000 kr. Reduktionen sker som følge af den vedtagne produktivitetsstigning på 1 

%. 

 
 

PERSPEKTIV: 
En effektiv og målrettet genoptræning til borgere som rammes af sygdom eller ulykke er 

altafgørende for borgernes mulighed for at genvinde selvhjulpenhed og selvforsørgelse. Der er 

ligeledes stort perspektiv i via træning at hjælpe vores ældre borger med at bevarer et højt 

funktionsniveau og stor grad af selvhjulpenhed. 

 

Væksten har i de seneste to år været koncentreret på Træningscenter Sæby og Træningscenter 

Phønix. Pladsforholdene på Phønix er derfor under meget stort pres. 
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SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Aktivitet og Træning, Caspershus 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Den selvejende institution Caspershus har en intern kontrakt med Frederikshavn Kommune om 

udførelse af genoptræning og vedligeholdelsestræning primært efter Servicelovens § 86 på centret 

og i centrets træningsbassin. Den politiske vedtagne kvalitetsstandard for træningsydelser er også 

gældende for Caspershus. 

Der forefindes to genoptræningspladser på Caspershus, som benyttes til midlertidige 3 måneders 

genoptræningsophold. 

 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 
På grundlag af institutionens vedtægter og indgået kontrakt med Frederikshavn Kommune om 

udførelse af genoptræning og vedligeholdelsestræning, samt institutionens værdigrundlag og en 

rehabiliterende faglig tilgang, er målsætningen i relation til Frederikshavn Kommune, at deltage 

aktivt i udførelse af opgaver på træningsområdet. 

 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der er i 2014 gennemført 234 træningsforløb på Caspershus. Det er en stigning på 27 forløb 

svarende til 13 %, i forhold til 2013. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen i 2014 udgør 1,4 mio. kr. 

  

Budgetrammen er kun afsat til lønudgifter til personalet, som udfører ambulant træning på 

Caspershus. Til lønudgiften medregnes udgiften til licenser og administration af CSC systemet. 

Øvrige driftsudgifter indgår i den overordnede driftsoverenskomst mellem Frederikshavn 

Kommune og Caspershus. 

 

I forbindelse med realisering af de indregnede besparelser er budgettet til Aktivitet og Træning 

reduceret med 14.000 kr. Reduktionen sker som følge af den vedtagne produktivitetsstigning på 1 

%. 

 
 

PERSPEKTIV: 
Caspershus skal være et godt sted at arbejde, og et godt sted at træne. Det sker særligt ved at vi både 

i ledelsen af personalet og i mødet med borgere og pårørende udviser respekt for det enkelte 

menneskes værdi. I forlængelse af de kommunale kvalitetsstandarder som vi skal leve op til, lægges 

der i mødet med borgere stor vægt på en holistisk tilgang, hvor borgerens situation anskues i et 

helhedsperspektiv. 

 

De to genoptræningspladser er under stort pres, og dækker ikke det stigende behov for 

genoptræningsophold. Det skyldes bl.a., at borgere med meget komplekse genoptrænings og 

plejebehov udskrives tidligere fra sygehusene. 

 

 

  

143



#128824-15 Sundhedsudvalgets budgetoplæg  2016                                                             Side    14 

 

SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Sundhed og Sygepleje 

 Sundhedscentrene 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af Kommunens opgaver i forhold til 

borgerne, at skabe rammer for en sund levevis, jf. Sundhedslovens § 119 og § 140.  
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 

 At fremme sundhed samt sikre forebyggelse til alle voksne borgere 

 At mindske ulighed i sundhed mest muligt 

 

Målene for Frederikshavn Kommune er, at: 

 Antallet af borgere, der er fysisk aktive og spiser sundt skal øges 

 Antallet af borgere, der er særligt udsatte for livsstilssygdomme, skal mindskes 

 Sikre et tværsektoriel sammenhængende patientforløb for patienter/borgere med hjerte-kar-

sygdomme, KOL, diabetes 2 og kræft 

 Forebygge funktionstab hos målgruppen 

 Forebygge (gen-)indlæggelse på hospital 

 Sikre at borgere med kroniske lidelser, i så høj grad som muligt, bliver i stand til at genoptage et 

meningsfuldt hverdagsliv 

 

Målene kan nås i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. De frivillige, de frivillige 

organisationer og patientforeninger skal inddrages i samarbejdet. 
 
 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:  

Den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse  

Kommunen har forpligtet sig til at varetage den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse 

(rehabilitering), i det Frederikshavn kommune har underskrevet følgende frivillige rammeaftaler, som 

vedrører sundhedscentrene: - KOL- Diabetes - Hjerte-kar - Kræft - Osteoporose. 

 

Rehabiliteringen, som kræver henvisning fra læge eller sygehus, indeholder: 

- Sundhedsfremme-samtaler 

- Sygdomsspecifik undervisning 

- Kostvejledning  

- Træning 

- Rygestop undervisning 

 

Sundhedscenter Sæby, - Skagen og – Frederikshavn varetager den almene rehabilitering så tæt på 

borgeren som muligt, og erstatter ikke den specialiserede rehabilitering, der foretages af sygehusene. 

De eksisterende rammeaftaler vurderes løbende i de tværsektorielle fora, og for 4 af kronikerområderne 

er der nye anbefalinger for arbejdsdelingen mellem region og kommune.  
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SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Sundhed og Sygepleje 

 Sundhedscentrene 

 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:, fortsat: 

Sundhedsprofil undersøgelsen fra 2014 viser, at der også blandt borgere i den erhvervsaktive alder er 

mange med kroniske lidelser, hvorfor det er vigtigt, at få disse borgere i rehabiliteringsforløb tidligt i 

sygdomsforløbet, for at undgå lange sygemeldinger og tidlig pensionering. Aldersfordelingen  pr 30/6-

2015 for borgere tilknyttet sundhedscentrene  er vist i nedenstående skema 

Aldersinterval  0-64 år 65-66 år 67-79 år 80 + år 

Diabetesforløb 71 9 42 7 

Hjerteforløb 67 7 63 22 

KOL-forløb 39 6 52 15 

Kræftrehabiliteringsforløb 68 6 44 4 

Livsstilsforløb 495 69 353 257 

 

Sundhedscentrene er tovholder på ca. 120 borgere i TeleCareNord projektet, og forventer også at være 

tovholder på det telemedicinske projekt vedr. hjertesvigts patienter. 

 

Sundhedscentrene har et tæt samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen/Sygedagpengeafdelingen, 

både i forhold til kræftrehabilitering, men også som deltager i det lovbefalede rehabiliteringsteam og i 

projekt vedr. empowerment- og mestringsprojektet.  

 

I tæt samarbejde med hjemmeplejen, de private leverandører, plejecentrene, madservice og 

træningsafdelingen har vores diætister og kostfaglige medarbejdere fokus på ernæringstruede borgere 

samt borgere med fejlsynkningsproblematikker (dysfagi).  

 

Sundhedscentrene varetager myndighedsfunktionen på inkontinensområdet for hjemmeboende borgere 

med vejledning, udredning i samarbejde med praktiserende læge og bevilling af produkter. 

 

Sundhedscentrene har desuden borgerrettede forebyggelses tilbud i form af: 

 Rygestopsamtaler/kurser 

 Vægttabs samtaler / hold 

 Alkohol samtaler 

 Blodtryksmåling 

 Sundhedsfremmesamtaler 

 

Der tilbydes forebyggende/sundhedsfremmende holdtræning i såvel Skagen, Sæby og Frederikshavn i 

samarbejde med træningsområdet. Bl.a. med bækkenbundstræning på inkontinensområdet, som i 2015 

er flyttet til sundhedscentrene, samt med balancehold. 
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SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Sundhed og Sygepleje 

 Sundhedscentrene 
 
 
 

RESSOURCEFORBRUG: 

Budgetrammen i 2016 udgør 15,5 mio. kr. 

I forbindelse med realisering af de indregnede besparelser er budgettet til Sundhedscentrene 

reduceret med 80.000 kr. Reduktionen sker som følge af den vedtagne produktivitetsstigning på 1 

%. 
 

PERSPEKTIV: 
Forskningen viser at der er stor effekt af sundhedsfremme og forebyggelse. 

Der er evidens for at udbygge og systematisere sundhedsfremmesamtale, undervisning, 

diætistvejledning, rygestopkurser og -samtaler samt træningstilbuddene til specielt 

kronikergrupperne.  

 

De telemedicinske tilbud til borgerne skal fremmes, og ud over TeleCare Nord projektet, er et 

tilsvarende projekt på vej til hjertesvigtpatienter, som sandsynligvis skal styres fra 

sundhedscentrene. 
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SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Sundhed og Sygepleje  

 Forebyggende hjemmebesøg 
 

KORT PRÆSENTATION:  
Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre, der er fyldt 75 

år, og som bor i kommunen. Besøgene skal tilrettelægges efter behov og borgeren har ret til tilbud 

om mindst et årligt besøg jf. lovændring af 1. juli 2010. I forbindelse med satspuljeforliget fra d 7. 

april 2015 ligger der aftale om en revision af ordningen om de forebyggende hjemmebesøg. 

Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere fra ordningen, som modtager både 

personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83. 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 

 Alle borgere over 75 år, som ikke i forvejen modtager personlig hjælp, tilbydes hjemmebesøg af 

forebyggende medarbejder en gang årligt. 

 At borgerne kan forblive selvhjulpne så længe som muligt. 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
 

Befolkningsfremskrivning efter område, alder og tid 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Frederikshavn 
        

75-79 årige 2 455 2 533 2 581 2 642 2 729 2 885 3 071 3 348 

80-84 årige 1 649 1 678 1 745 1 780 1 855 1 908 1 979 2 026 

85-89 årige 1 012 1 027 1 019 1 026 1 019 1 034 1 060 1 105 

90-94 årige 432 442 434 431 444 447 457 450 

95-99+ årige 115 108 105 102 115 112 114 112 

samlet antal 5 663 5 788 5 884 5 981 6 162 6 386 6 681 7 041 

         

Der skal forventes en befolkningstilvækst af +75 årige på knap 25 % fra 2013 frem til 2020. 

 

Alle borgere inviteres, når de fylder 75 år, til et fælles informationsmøde vedrørende tilbuddet om 

forebyggende hjemmebesøg. 

Der tilbydes enke- og enkemandsbesøg.  

Den forebyggende medarbejder har desuden fokus på inddragelse af frivilligområdet, i form af 

besøgsvenner, ældreidrætsaktiviteter osv. Den forebyggende medarbejder arbejder tæt sammen med 

aktivitetscentre og andre relevante kommunale tilbud. 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen i 2014 udgør 3,3 mio. kr.  

I forbindelse med realisering af de indregnede besparelser er budgettet til Forebyggende 

hjemmebesøg reduceret med 20.000 kr. Reduktionen sker som følge af den vedtagne 

produktivitetsstigning på 1 %. 
 

PERSPEKTIV: 
I forbindelse med satspuljeforliget fra d 7. april 2015 ligger der aftale om en revision af ordningen 

om de forebyggende hjemmebesøg. 

• Forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65-74 år 

• ”Tryghedsbesøg” til alle 75 årige 

• Forhøjelse af aldersgrænsen for obligatoriske årlige tilbud fra 75 til 80 år 
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SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Sundhed og Sygepleje  

 Forebyggende hjemmebesøg 
 

PERSPEKTIV (fortsat): 
• Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i Kommunens kvalitetsstandard 

• Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet  

 

Danske og internationale undersøgelser har påvist en gavnlig effekt af forebyggende hjemmebesøg 

til ældre, som viser sig i reduceret dødelighed, færre indlæggelser og udskydelse af tab af 

funktionsevne, hvorfor det også er nyttigt at målrette besøgene mod ældre med høj funktionsevne.  
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SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Sundhed og Sygepleje 

 Diverse projekter - sundhedsfremme 
 

KORT PRÆSENTATION: 
I relation til sundhedsfremme er der følgende projekter/-puljer: 
 

Frivilligt socialt arbejde, Servicelovens § 18 

Funktionen omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens § 18. De midler som 

Sundhedsudvalget har til rådighed på kontoen ”støtte til frivilligt socialt arbejde” er afsat i medfør 

af bloktilskud. Midlerne uddeles med udgangspunkt i det sæt retningslinjer / kriterier som er 

udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra det frivillige sociale arbejde.  
 

Senior- og handicapidræt samt særlige tilskud efter SEL § 79 

Af Servicelovens § 79 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til 

generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Målgruppen for støtte efter § 79 i 

Frederikshavn Kommune er: 

- Lokalt forankrede senioridrætsklubber 

- Lokalt forankrede handicapidrætsklubber 

- Særlige tilskud 
 

Budgetmidlerne er placeret på Socialudvalgets område, hvortil der henvises. 
 

Øvrige puljer 

Udvalget har afsat budget midler til særligt udvalgte sundhedsfremmende og forebyggende 

aktiviteter. De afsatte midler dækker puljerne: 

- Telecare Nord projekt (projekt 1 og projekt 2) 

- Frivillig Center 

- Aktivitetspuljen 

- Kroniker 

- Praksiskonsulent 

- TUBA  
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SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Sundhed og Sygepleje 

 Diverse projekter - sundhedsfremme 
 

 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE: 
Aktivitetspulje til projekter 

At fremme sundhed samt sikre forebyggelse til alle voksne borgere 

 

Frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 og Senior- og handicapidræt samt særlige 

tilskud efter Servicelovens § 79 

Frederikshavn Kommune vil styrke den frivillige indsats, da det frivillige sociale arbejde betragtes 

som vigtige netværksskabende rammer for borgernes trivsel. 

 

Det skal ske i et konstruktivt samarbejde mellem offentligt ansatte og med de frivillige 

organisationer, foreninger, institutioner og enkelt personer.  

 

Det er kommunens mål at inddrage disse i at tage et medansvar i løsningen af de frivillige sociale 

opgaver, som gennem forebyggelse skal bidrage til at mindske social ulighed ud fra et 

værdsættende menneskesyn. 

 

Målene kan nås i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. De frivillige, de frivillige 

organisationer og patientforeninger skal inddrages i samarbejdet. 
 

 

 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen i 2016 udgør 3,6 mio. kr.  

 

I forbindelse med realisering af de indregnede besparelser er budgettet til Diverse projekter - 

sundhedsfremme reduceret med 63.000 kr. Reduktionen sker som følge af den vedtagne 

produktivitetsstigning på 1 %. 

 

Herudover er budgettet tilført 640.000 kr. til Telecare Nord projekt 1 og 2 samt 350.000 til 

Frivilligcenter. 

 

 
  

150



#128824-15 Sundhedsudvalgets budgetoplæg  2016                                                             Side    21 

 

SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016  Den kommunale sygepleje 
 

KORT PRÆSENTATION 

Den kommunale sygepleje i Frederikshavn Kommune 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 vejlede herom. 

Der kan ydes sygepleje til: 

• Vejledning og rådgivning om sundhed og helbredsforhold   

• Vejledning og rådgivning ved kroniske sygdomme f.eks. diabetes   

• Pleje af alvorligt syge og døende   

• Behandling af sår   

• Administration af medicin samt smertebehandling 

 

Udgiften til sygepleje er under pres grundet den øgede kompleksitet i opgavevaretagelsen, 

opgaveglidningen fra Regionen og hjemtagelsen af flere komplekse borgere på fx handicap- og 

psykiatriområdet. 

 
 
 

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE  
 

- At levere sygeplejeydelser til alle kommunens borgere – både i eget hjem og sygeplejeklinikker 

- At opfylde sundhedsaftalerne if.t. forpligtigelse om at have en ”akutfunktion”, så sygeplejen efter 

ønske fra læge eller vagtlæge kan tilse en borger i eget hjem. 

- At stå for en del intern kompetenceudvikling af personalet i plejegrupperne, samt oplæring til 

plejepersonale der varetager delegerede sygeplejeopgaver (hovedsageligt social- og 

sundhedsassistenter). 
 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL 
 

I sygeplejen arbejdes der efter principperne om, at de der kan selv, skal selv. Det betyder derfor, at 

ydelser i kategorien grundlæggende sygepleje i stigende grad overgår til borgeren selv eller en 

pårørende. Med oprettelse og det øgede fokus på anvendelse af sygeplejeklinikkerne, er brugen af 

sygeplejeklinikker steget væsentligt. I juni 2015 var det således 11,4% af de visiterede 

sygeplejeydelser der blev leveret i sygeplejeklinikkerne  

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen i 2016 udgør 38,0 mio. kr.  

 

I forbindelse med realisering af de indregnede besparelser er budgettet til den kommunale sygepleje 

reduceret med 385.000 kr. Reduktionen sker som følge af den vedtagne produktivitetsstigning på 1 

%, effekt. 
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SUNDHEDSUDVALGET Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016  Den kommunale sygepleje 
 

PERSPEKTIV: 
 

Indlæggelsestiderne på sygehus bliver stadig kortere, og flere behandlinger overgår til sammedags-

kirurgi eller ambulant behandling. Parallelt med denne udvikling, bliver der flere 

behandlingskrævende ældre og flere mennesker med kronisk sygdom. Disse ændringer fordrer et 

veludbygget nært sundhedsvæsen, der har kompetencer til at løfte krævende og mere komplekse 

sygepleje opgaver, f.eks. i relation til de ældre medicinske patienter, og til at sikre tidlig opsporing. 

Rehabilitering og understøttelse af borgerens egen mestringsevne er andre vigtige opgaver. 

Kommunerne arbejder derfor med udvikling af sygeplejefaglige kompetencer i sygeplejen og hos 

social- og sundhedsassistenterne. 

Indsatserne har til formål dels at forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser og dels 

hurtigt at hjemtage borgere fra sygehus, når der ikke (længere) er behov for sygehusindlæggelse. 

 

Frederikshavn Kommune forsøger at leve op til disse krav, og har på nuværende tidspunkt kun få 

færdigbehandlede borgere, der optager en sygehusseng uhensigtsmæssigt.  Når flowet er hurtigere 

på sygehusene, så stiger kravene, både til mængden af ressourcer og kompetencer til den 

kommunale sygepleje og plejepersonalet betragteligt. Der følger nye opgaver med borgeren hjem 

som både berører sygeplejen, hjemmeplejen og plejeboligerne. 

 

I sygeplejen arbejdes der intens efter principperne om, at de der kan selv, skal selv. Det betyder 

derfor, at ydelser i kategorien grundlæggende sygepleje i stigende grad overgår til borgeren selv 

eller en pårørende. Sygeplejen er derfor i en fase, hvor grundlæggende sygeplejeopgaver gradvis 

bliver færre, og nye  komplekse opgaver kommer til. Opgavearten har ændret sig markant de 

seneste år – fra kendte, grundlæggende sygeplejeopgaver til nye, komplekse opgaver, hvor 

sygehusene sender patienter hjem til viderebehandling, til korte forløb og ofte med uforudsete 

problematikker.  

 

Jf. Sundhedsaftalerne kan lægen/vagtlæge bestille et ”akut besøg” af den kommunale sygepleje hos 

borgere inden for 1 time. En ydelse som i stigende grad bliver brugt, og stiller store krav til 

sygeplejerskens faglige kompetencer, men også stiller krav til nye sygeplejeartikler i akuttasken 

f.eks. iltmåler, katetre og urinstix. Et område der uden tvivl vil vokse i de kommende år og belaste 

Kommunens budget, hvor det tidligere var sygehuset eller den praktiserende læge der lagde disse 

remedier til. 

 

En stor opgave, som fremadrettet bør blive mindre, er medicinhåndtering. I dag er 1220 borgere 

visiteret til medicinadministration. Af dem er kun 169 på dosisdispensering, og der håbes på at 

antallet siger i fremtiden.  
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Sundhedsudvalget  Center for Sundhed og Pleje 

Budgetoplæg 2016 Centerchefens område 
 

KORT PRÆSENTATION: 
Pulje til centrale fællesudgifter vedr. Center for Sundhed og Pleje. 

Budgetmidler på dette område er afsat til centerchefens virke. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen for Centerchefens område i 2016 udgør 0,1 mio. kr. 

 

I forbindelse med realisering af de indregnede besparelser er budgettet til Centerchefens område er 

reduceret med 16.000 kr. Reduktionen sker som følge af den vedtagne produktivitetsstigning på 1 

%.  
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SUNDHEDSUDVALGET                   Center for Familie 

Budgetoplæg 2016      Sammendrag 
 

Center for Familie 
 

Netto  (kr. x 1.000) 
Budget-

2016 
Overslag 

2017 
Overslag 

2018 
Overslag 

2019 

  
   

  
   

Sundhedsplejen 8.542 8.543 8.544 8.544 

  
   

Tandplejen 17.641 17.640 17.639 17.639 

  
   

 
 

   

Center for Familie i alt. 26.183 26.183 26.183 26.183 

 

 

KORT PRÆSENTATION: 
Center for Familie varetager det forebyggende og behandlende kommunale tandplejetilbud samt 

sundhedsfaglige opgaver i sundhedstjenesten målrettet mod spædbørn, småbørn, skolebørn, 

konsulentfunktion i dagpleje, institutioner mv. 

 

RESSOURCEFORBRUG: 
Den samlede budgetramme for 2016 udgør 26,2 mio. kr. 

 

 

Sundhedstjenesten: 

I forbindelse med budgetlægningen er der tilført 0,1 mio. kr. til screening for efterfødselsreaktioner  - 

mænd. 

 

Tandplejen: 

I forbindelse med realisering af de indregnede besparelser er budgettet til Tandplejen reduceret med 

0,2 mio. kr. Reduktionen sker ved øget produktivitet. 
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SUNDHEDSUDVALGET                         DIREKTØRENS OMRÅDE. 
Budgetoplæg 2016                              Centrale konti mv. 
 

Netto  (kr. x 1.000) Budget- 

2016 

Overslag 

2017 

Overslag 

2018 

Overslag 

2019 

     

Centrale konti 3.158 2.085 899 1.591 

 

 

KORT PRÆSENTATION: 
Funktionen omfatter området centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte 

afdelinger. 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
 

Direktørens nettobevilling udgør pt.  3,2 mio. kr. der fordeler sig således: 

 

1 Afsat til merudgifter ift. sundhedsaftalen     3,2 mio. kr. 

 

 

Ad 1 

Sundhedsudvalget har afsat en pulje på 3,2 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter ift. 

sundhedsaftalen.   

 

SKU har besluttet at prioritere flg. projekter  i forbindelse med Sundhedsaftalen 2015-18: 

 

KRAM tilbud til psykisk syge  

Data om børn og unges sundhed  

Revidere aftale for sindslidende med samtidigt misbrug  

Ledelsesinformation  

Ledsagelse under indlæggelse  

Opgaveoverdragelse ITHandleplan for borger/brugerinddragelse  

Revidering af rammeaftale for kronikerområdet 

Triple Aim 

 

Herudover er der en lang række områder, hvor udgifterne i allerede eksisterende indsatser vil stige, 

idet der vil være afledte udgifter grundet bl. a.: 

 

lang afstand til akutsygehus-funktion 

færre sengepladser og kortere indlæggelsestider 

aktivitetsstigning i forhold til sundhedslovsydelser: Pres på sygeplejen, hjemmeplejen, 

plejecentrene, træningsområdet og sundhedscentrene opgaveudvikling og opgaveflytning /glidning  
 

For at sikre at udgiftsniveauet fremadrettet kan budgetstyres, udarbejdes forslag til udviklingstiltag, 

hvor intentionen er at implementere en offensiv styring, hvor indsatser med effektevidens, skal 

medvirke til budgetsikkerheden. 
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SUNDHEDSUDVALGET                         DIREKTØRENS OMRÅDE. 
Budgetoplæg 2016                              Centrale konti mv. 
 
 

PERSPEKTIV 

I overslagårene (budget 2017 og frem) er der et stigende reduktionskrav, som kan henføres til 

økonomiudvalgets beslutning om en fremadrettet årlig produktivitetsstigning på 1%.  

I 2017 henstår 0,9 mio. kr. , stigende til 2,0 mio. kr. i 2018 og 3,1 mio. kr. i 2019. 

Disse reduktioner vil indgå i det kommende arbejde omkring budget 2017, og i øvrigt med afsæt i 

den overordnede vision og strategi. 
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Børne- og Ungdomsudvalget 
 
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde dækker en bred vifte af opgaver herunder dagplejen, vugge-
stuer, børnehaver, fritidsklubber, folkeskole, specialundervisning, skolefritidsordninger, dag- og døgntilbud til 
børn og unge, familiebehandling samt ungeindsats. 
 
Børne- og Ungdomsudvalgets samlede budgetramme i 2016 er på 865,0 mio. kr., og er organiseret i Center 
for Skole- og Dagtilbud, Center for Familie og Center for Unge. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 4. juni behandlet det administrativt udarbejdede budget-
forslag for 2016-2019, som indeholder idéforslag til indfrielse af det samlede reduktionskrav på 8,9 mio. kr. til 
udvalgets budget 2016.  
 
På den baggrund har Børne- og Ungdomsudvalget vedtaget Budgetforslag 2016 - Attraktive dag-, fritids- og 
klubtilbud (se bilag), der indeholder følgende reduktioner til budget 2016:    
 

Nr. Beskrivelse Drift   
2016 

Drift     
2017 

  
- Sammentænkning af – Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud  4.000 4.000 
- Stillingsvurdering/vakancer 2.000 2.000 

BUU 02/2016 Reduktion i budgetrammen til søskende tilbud på SFO 250 250 
BUU 03/2016 Reduktion i budgetrammen til bidrag til efter- og privatskoler 500 500 
BUU 12/2016 Barndommens Gade 200 200 
BUU 14/2016 Ud af lejemål (flytte OBS-gruppe og familiestue) 60 60 
BUU 15/2016 Specialbørnehavepladser samles i ét tilbud 600 600 
BUU 16/2016 (MAX 1 uges) Ferielukning i dagtilbud (0-6 år) 200 200 
BUU 21/2016 Særlige dagtilbud §32 – PPA – rammebesparelse 600 600 
BUU 31/2016 Rammebesparelse Center for Unge  700 700 
I ALT  9.110 9.110 
 
 
Børne- og Kulturdirektøren bemyndiges at udføre de nødvendige tiltag, der skal sikre udmøntning af lønpul-
jer på 0,5% på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde i 2016. Direktøren pålægges endvidere at im-
plementere digitaliseringspulje på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde i 2016.   
 
Børne- og Ungdomsudvalgets reduktionskrav til budget 2016 er på i alt 8,9 mio. kr., hvilket indfries af oven-
nævnte beslutninger.    
 
 
Sammentænkning af – Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud 
Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at gå nye veje og tænke alternative muligheder ind i dag-, fritids- og 
klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker endvidere, at der i hvert af de kommende 4 dagtilbuds- og 
skoledistrikter skabes mulighed for at tilbyde børn i 0.-3. klasse et pasningstilbud samt børn i 0.-6. års alde-
ren et dagtilbud.  
  
 
Stillingsvurdering/vakancer 
Der indføres en vakance på besættelse af stillinger i 2016. 
 
 
BUU 02 – Reduktion i budgetrammen til søskende tilbud på SFO 
I forbindelse med den ny folkeskole pr. 1.8.2014 blev pasningstimerne i SFO reduceret og forældretaksten 
ændret, og der blev oprettet SFO på yderligere fire skoler. Der er indarbejdet budgetramme til, at søskende-
tilskud reduceres ud fra forventede udgifter i 2015, herunder ændring i børnetal samt forventede udgifter til 
økonomisk friplads. 
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BUU 03 – Reduktion i budgetrammen til bidrag til efter- og privatskoler 
Elevtallet til privatskoler og efterskoler er faldet de sidste år, hvilket bl.a. kan skyldes faldende børnetal i 
kommunen.  
  
 
BUU 12 – Barndommens Gade  
Med konferencen Barndommens Gade 2016 ønsker børne- og ungeområdet at sætte fokus på alle de pæ-
dagogiske tiltag, der arbejdes med i Frederikshavn Kommune. Indholdet på konferencen vil tage udgangs-
punkt i nye pædagogiske initiativer og indsatser herunder Bæredygtigt Børneområde samt evt. fritidstilbud-
denes socialpædagogiske profil. Grundet konferencens store succes i 2014 forventes det, at deltagerantallet 
vil stige og samtidig vurderes det, at prisen kan sættes op sammenlignet med konferencepriser generelt. 
 
 
BUU 14 – Ud af lejemål (flytte OBS-gruppe og familiestue) 
OBS-gruppen og familiestuen i Frederikshavn har haft til huse i et lejemål på Fregatvej og har været en inte-
greret del af Børnehaven Tangloppen. Fregatvej 3 og 4 er to lejemål til dette formål. Ved at flytte OBS-
gruppen og familiestuens aktiviteter til andre lokaler kan Tangloppens ekstra lejemål opsiges.  
 
 
BUU 15 – Specialbørnehavepladser (§ 32) samles i ét tilbud  
Specialbørnehavepladserne efter § 32 i Serviceloven (dagtilbud til børn mellem 0-6 år, der på grund af bety-
deligt og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv.) er i 
dag fordelt på flere lokaliteter og driftsformer. I forbindelse med indførelsen af Bæredygtigt Børneområde er 
det besluttet at se nærmere på tilbuddene og deres fremtidige organisering.  
 
 
BUU 16 – Ferielukning i dagtilbud (MAX 1 uge)   
Der indlægges en uges ferielukningsperiode, hvor der kun er åbent i enkelte institutioner i de 4 dagtilbudsdi-
strikter. Hermed styres planlægningen og dermed udgifterne til personale i juli måned yderligere, og det vil 
være muligt at reducere indeksbeløbet pr. plads. Det forudsættes, at der er åbent minimum 1 sted i hvert af 
de 4 distrikter og at der er tale om en periode i juli måned. 
  
 
BUU 21 – Særlige dagtilbud § 32 - PPA - rammebesparelse 
Der har traditionelt været afsat et budgetbeløb til køb af specialpladser (§ 32 tilbud – specialdagtilbud) på 
PPA’s budget. Der har ikke været et konkret behov de sidste år, da opgaverne har været løst lokalt og finan-
sieret indenfor Center for Dagtilbuds budgetramme. Det foreslås på baggrund af de sidste års erfaringer, at 
budgetreservationen fjernes og eventuelle udgifter afholdes af den samlede ramme på udvalgets område. 
 
 
BUU 31 – Rammebesparelse Center for Unge  
Det må i Center for Unge forventes, at borgeren vil opleve længere ventetid og lignende på indsatser og 
tilbud om støtte, samt at reduktionen kan få konsekvens for realiseringen af tidligere beslutning om investe-
ring i forebyggelse til nedbringelse af antallet af anbringelser. Forslaget kan betyde afskedigelse af medar-
bejdere og/eller ændret serviceniveau i forhold til såvel egne ydelser, som ydelser der købes eksternt.  
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Kultur- og Fritidsudvalget 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde dækker borgerservice, fritidslivet, kulturlivet og folkeoplysningen i 
Frederikshavn Kommune. Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme i 2016 er på 208,4 mio. kr.   
 
Kultur- og Fritidsudvalget er organiseret i Center for Bibliotek og Borgerservice, der varetager opgaver inden-
for boligstøtte/boligsikring, kørselskontoret, Udbetaling Danmark, kontrolenheden, centerdrift og biblioteks-
drift, samt Center for Kultur og Fritid, der løser en bred vifte af opgaver heriblandt rådgivningsopgaver og 
udviklingsopgaver i forhold til foreninger, idrætshaller, svømmehaller, kulturinstitutioner og kulturelle arran-
gementer. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 10. juni behandlet det administrativt udarbejdede budgetfor-
slag for 2016-2019, som indeholder idéforslag til indfrielse af det samlede reduktionskrav på 2,7 mio. kr. til 
udvalgets budget 2016.  
 
På den baggrund har Kultur- og Fritidsudvalget vedtaget Budgetforslag 2016 - der indeholder følgende re-
duktioner til budget 2016:    
 

Nr. Beskrivelse Drift    
2016 

Drift      
2017 

  

KFU 02/2016 Bødeforlæg – for sent anmeldt flytning 150 100 
KFU 04/2016 Reduktion på Folkeoplysningsområdet 1.000 1.000 

KFU 07/2016 Indtægtsmuligheder i Iscenter Nord – LED skærm/reklamesalg, 
samt takststigning 250 250 

KFU 08/2016 Takststigning 125 125 
- Projekt – Vi bevæger Østervrå -95 -95 
- Rammereduktion 1.274 1.274 
I ALT  2.704 2.654 
 
 
KFU 02 – Bødeforlæg – for sent anmeldt flytning 
Enhver der flytter har pligt til, senest 5 dage efter flytning, at anmelde flytningen til tilflytningskommunen. Det 
foreslås at fastsætte retningslinjer om, at der tidligst udstedes bøde efter 1 måneds for sent anmeldt flytning.  
Det er muligt for borgeren at anmelde flytning 4 uger inden aktuel flytning. Borgeren har således 2 måneder i 
alt til at anmelde flytningen til kommunen.  
 
 
KFU 04 – reduktion på Folkeoplysningsområdet 
Der gennemføres en reduktion på Folkeoplysningsområdet på 3,65%. 
 
 
KFU 07 – Indtægtsmuligheder i Iscenter Nord – LED skærm/reklamesalg, samt takststigning  
I forbindelse med renovering af Iscenter Nord i 2014/2015, har Iscenter Nord fået mulighed for at få opsat en 
LED skærm udvendigt på bygningen, hvorpå der bl.a. kan vises reklamer. Salget af denne reklameplads skal 
ske på markedsvilkår. KFU har på møde den 14. januar 2015 besluttet, at indtægterne ved evt. salg af re-
klameplads skal ske ud fra en fordelingsnøgle 50/50 mellem Iscenter Nord og Kultur- og Fritidsudvalget.  
 
 
KFU 08 – Takststigning  
Der gennemføres en stigning i taksterne på Musikskolen i Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Svøm-
mehal og Skagen Kulturhus – Kappelborg. 
 
 
Projekt – vi bevæger Østervrå  
Der afsættes 95.000 kr. til projektet - vi bevæger Østervrå. Midlerne skal dække fremtidige huslejeudgifter i 
regi af Bibliotek og Borgerservice i Frederikshavn Kommune.     
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Rammereduktion 
Der gennemføres en rammereduktion på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde på 1,51%.  
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1. Budget 2016 i hovedtal 
 

 
  

Drift

Netto (i 1.000 kr.)

Budgetfor

slag 2016

overslag 

2017

overslag 

2018

overslag 

2019

Direktørens område

- Direktørens pulje 59            146          146          146          

- Digitaliseringspuljen -521         -521         -521         -521         

- Lokallønspulje 583          874          1.165       1.165       

Center for Teknik og Miljø

Centerchefens område 2.776       2.761       2.747       2.747       

Miljø og Natur 715          715          715          715          

Ejendomscenteret

Havne diverse 639          639          639          639          

Skagen Lystbådehaven -698         -706         -715         -715         

Sæby Havn 3               -3             -8             -8             

Center for Park og Vej

Drift 19.276    18.488    17.705    17.139    

Teknisk udvalgs pulje 3.258       3.258       3.258       3.258       

Vejbelysning 13.912    13.912    13.912    13.912    

Vintertjeneste 16.200    16.200    16.200    16.200    

Driftsramme i alt 56.202    55.763    55.243    54.677    

Anlæg

Netto (i 1.000 kr.)

Budgetfor

slag 2016

overslag 

2017

overslag 

2018

overslag 

2019

Direktørens område 199          

Center for Teknik og Miljø 1.906       189          189          189          

Ejendomscenteret 2.105       2.105       2.105       2.105       

Center for Park og Vej 43.483    41.305    41.305    41.305    

Anlægsramme i alt 47.693    43.599    43.599    43.599    
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2. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget 2015 

 
 

3. Center for Teknik og Miljø 
Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Teknisk Udvalg. Budgetmidler på Teknisk-
udvalgsområde benyttes til vej og trafiksikkerhed. Der er tale om myndighedsopgaver under Lov om 
offentlige veje og Lov om fællesveje, herunder vejlovsadministration i forhold til bekendtgørelse og 
vedtægter. Tilladelser til at råde over vejarealer fx ved udlejning af udstillings- og serveringsarealer, 
arrangementstilladelser og gaderegulativer. Parkeringskontrol, Skadedyrsbekæmpelse parkeringsfond, 
gravetilladelser, parkeringsregulativ/-bekendtgørelser.  
 
MÅL & MÅLOPFYLDELSE:  
Der vil 2016 forsat være fokus på implementeringen af skolevejsanalyserne og trafikplanen.  
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:  
Center for Teknik og Miljø vil i 2016 blandt andet arbejde med renovering af Solnedgangspladsen i Skagen, 
som har en samlet bevilling på ca. 9 mio. kr. hvoraf Frederikshavn kommune skal afholde 1,99 mio. kr., der 
blev bevilliget i 2015. Overførsel af eventuelle uforbrugte projektmidler til 2016 vil sker i forbindelse med 
overførselssagen til budget 2016. 
  
RESSOURCEFORBRUG:  
Budgettet for 2016 udgør 3,5 mio. kr. netto 
  

2016 2017 2018 2019

Oprindelramme - vedtaget 2015-budget 55.992 55.471 54.956 54.956

Rammekorrektioner

Mistede indtægter pga. salget Havnen 1B sæby
42 42 42 42

1% reduktion af serviceudgifter -566

Demografiregulering -87

udligning af stadepladser under ØU -52 -52 -52 -52

PL-reguleringen 306 301 296 297

Rammekorrektioner i alt 209 291 286 -279
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4. Ejendomscenteret 
Budgetområdet Havne ligger under Teknisk Udvalg. De rekreative Havne er del af ejendomscenteret. 
Havnene har stor betydning for såvel lokalbefolkningen som det store antal turister der hvert år besøger 
landsdelen. Havne omfatter: 
 

 Skagen Lystbådehavn, ejet af kommunal selvstyrehavn – kommunalt drevet 

 Ålbæk Havn, kommunalt ejet – forening driver 

 Rønnerhavnen, kommunalt ejet – forening driver 

 Sæby Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet 

 Voerså Havn, kommunalt ejet – forening driver  
 
Der er indgået aftaler med de tre foreningsdrevne havne, der sikrer at de vedligeholdelsesbidrag, der indbetales 
for den enkelte havn også bruges i denne havn. Da nogle af vedligeholdelsesopgaverne er af større karakter vil 
dette ofte ske over en årrække. 
 
MÅL & MÅLOPFYLDELSE: 
Det er vigtigt at havnene fremtræder indbydende, vel vedligeholdte og at de nødvendige servicefaciliteter er 
til stede. Drifts- og vedligeholdelsesindsatsen koordineres, af Ejendomscenterets koordinator, mellem 
Ejendomscenteret og de pågældende havne. På Ålbæk Havn, Rønnerhavnen og Voerså Havn udføres et 
stort frivilligt arbejde af foreninger og lokalområdet. 

 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
De 5 havne har ca. 1.200 faste pladser, derudover genererer gæstesejlere ca. 50.000 overnatninger om 
året. 
 
Perspektiv 
Der synes at være et uudnyttet potentiale i Skagen på turisme og oplevelsesområdet omkring 
lystbådehavnen. Derfor forlænge Skagen Lystbådehavn i 2014 sæsonen, så havnen blev en helårshavn. 
Arbejdet med udbredesen af kendskabet til helårsåbent vil forsætte i 2015. 
  
Faciliteter og forsyningsanlæg for gæstesejlerne er generelt nedslidte og der arbejdes i første omgang med 
at opgradere el- og betalingsanlæg samt toiletforholdene for havneområdets øvrige gæster. 
På Sæby Havn forventes der ligeledes at være nye vækstmuligheder i at tilpasse havnen til både nye og 
eksisterende aktiviteter. Derfor arbejdes med konkrete planer for at tiltrække både nye brugere og gæster og 
Havnene deltager bl.a. i den fælles markedsføring ”Vild med Vand”. 
 
Den igangværende udskiftning og renovering af broer over en 10 årig periode er opgjort til samlet 20 mio. kr. 
Flere af havnenes flydebroer og deres forankring er i en kritisk tilstand og det vurderes at samtlige ca. 2 km. 
bro skal udskiftes løbende over en 10 årig periode af hensyn til sikkerhed og funktion. Flydebroerne 
produceres i et beskæftigelsesprojekt.  
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet for 2016 udgør - 0,1 mio. kr. netto. 
 

5. Center for Park og Vej 
 
Center for Park & Vej er et fagcenter, som politisk er forankret i Teknisk Udvalg.  
 
Center for Park & Vej varetager drift og vedligeholdelse af de grønne områder og infrastrukturen (veje og 
stier) i 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 
Center for Park & Vej planlægger, koordinerer og udfører den daglige pasning og vedligeholdelse. Center for 
Park & Vej udfører derudover renoveringsopgaver og nyanlæg samt en række kontraktopgaver indenfor det 
grønne område såsom pleje af boldbaner og græsarealer.  
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Center for Park & Vej udfører også renoveringsopgaver for forsyningsselskaberne. Dette er opgaver som 
løses i bud og i samarbejde med entreprenører.  
 
MÅL & MÅLOPFYLDELSE:  
Center for Park & Vej har en fleksibel og effektiv driftsorganisation i fortsat udvikling, der varetager 
lokalsamfundets interesser på markedsvilkår. Center for Park & Vej kombinerer fagligt overblik med 
tværgående proces- og systemoptimering. Centrets mål er at være konkurrencedygtige og at skabe de 
optimale løsninger til den rette pris, så der skabes merværdi for borgerne.  
Center for Park & Vejs delmål er at inddrage borgerne i udviklingen af nye tiltag.  
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:  
Center for Park & Vej beskæftiger ca. 130 medarbejdere, hvor arbejdsområdet er hele Frederikshavn 
Kommune med bl.a. 80 km. kyst, 1.000 km. veje og 694 ha. Skov og naturarealer. Der foretages pleje af ca. 
317 km. vandløb og 505 registrerede fortidsminder. Derudover har Center for Park & Vej udlån af planter, 
flagstænger, skraldespande, afspærringsgrej osv.    
Center for Park & Vej udsætter ca. 170 blomsterkummer og tilplanter ca. 2.000 m2 bede som led i 
forskønnelse af bymiljøet og kommunen samlet set.  
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Budgettet for 2016 udgør 36,4 mio. kr. netto 
 

 
 
Produktionsstigningen er indarbejdet i center for Park og Vejs budget  

i 1.000 kr 2016 2017 2018 2019

Center for Park og Vej i alt 36.446 35.659 34.877 34.878

Rekreative områder og publikumsfacilitet 20.667 20.668 20.669 20.670

Tilskud og kontrakter -108 -108 -108 -108

Grøn service 9.400 9.400 9.400 9.400

Skovdrift og naturpleje 2.500 2.500 2.500 2.500

Oplevelser og turisme 1.700 1.700 1.700 1.700

Parker og By-rum 4.800 4.800 4.800 4.800

Vandløb 2.375 2.376 2.377 2.378

Klimasikring og vejanlæg 1.292 1.292 1.292 1.292

Vejanlæg 7.100 7.100 7.100 7.100

Overførsel til anlæg -9.558 -9.558 -9.558 -9.558

Klimasikring 3.750 3.750 3.750 3.750

Infrastruktur & Bymiljø -2.883 -2.883 -2.883 -2.883

Infrastruktur og bymiljø 6.675 6.675 6.675 6.675

Overførsel til anlæg -9.558 -9.558 -9.558 -9.558

Plan (Intern drift) 17.370 16.582 15.798 15.798

Personaleomkostninger 1.940 1.940 1.940 1.940

Tilskud og kontrakter 14.084 14.084 14.084 14.084

Trafikregulerig -3.782 -3.782 -3.782 -3.782

Strategiske fokusområder 800 800 800 800

TU's disp. pulje 3.258 3.258 3.258 3.258

Indkøb, lager og pladser 5.915 5.915 5.915 5.915

Maskiner og service 14.450 14.450 14.450 14.450

Omkostningssteder -19.296 -20.084 -20.867 -20.867
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6. Vintertjeneste 
Center for Park & Vej forestår kommunens vintervedligeholdelse, der omfatter snerydning og 
glatførebekæmpelse på de kommunale veje og stier.  
Vintervedligeholdelsen indebærer selve snerydningsarbejdet, glatførebekæmpelse samt 
oprydningsindsatsen med evt. bortkørsel af sne, fornyelse af ødelagte vejskilte samt vedligeholdelse af 
opkørte rabatter. Sæsonen løber fra 1. oktober til 1. april  
 
MÅL & MÅLOPFYLDELSE:  
Målet for vintervedligeholdelsen er, at borgerne i Frederikshavn Kommune sikres god fremkommelighed og 
trafiksikre forhold trods vinter og snevejr samt at opretholde det serviceniveau, som er politisk besluttet og 
inddelt i vejkategorier.  
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:  
Vintertjenesten udføres på alle kommunale veje, men omfanget af indsatsen afhænger af, hvor meget trafik 
der er på vejstrækningen, hvilke type trafik, der er på vejen, samt hvilken funktion vejen har.  
Der udarbejdes et regulativ for snerydning og glatførebekæmpelse for 2015/16, som godkendes af byrådet.  
Der afholdes offentlig licitation for vognmænd og entreprenører på den andel af ruterne til 
snerydningsarbejdet og glatførebekæmpelsen, som Center for Park & Vej ikke selv har kapacitet til at 
varetage.  
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Budgettet for 2016 udgør 16,2 mio. kr. netto 
 

7. Anlæg 

 

 Bevillingen til koordinerende belægningsarbejde er forøget i forhold til 2015 med 2,8 mio. kr. idet 

pengene var anvendt til finansieringen af trafiksikkerhed arbejdet ved Nordstjerneskolen. 

 Kystfodring foretaget kun hvert andet år. I 2016 og 2018.  

   

i  10 0 0  kr . 2016 2017 2018 2019

Teknisk udvalgsanlæg i alt 47.694 43.599 43.599 43.599

Teknik og Miljø 1.906 189 189 189

Matrikulære berigtigelser 189 189 189 189

Kystbeskyttelse 1.717

Park og Vej 43.483 41.305 41.305 41.305

Slidlag 7.600 6.584 6.584 6.584

Vejprojekter 8.130 8.130 8.130 8.130

Renov. af kørebaner 11.273 11.273 11.273 11.273

Koordinerende belægningsarbejder 9.735 9.735 9.735 9.735

Kystfodring 2.325 1.162 1.162 1.162

Renov. af vejbelysningsanlæg 2010-2027 1.496 1.496 1.496 1.496

Broer, tunneller og underløb 844 844 844 844

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 582 582 582 582

Trafiksikkerhedsarbejde 61 61 61 61

Vejafvandingsbidrag 1.438 1.438 1.438 1.438

Direktørens område 199 0 0 0

Pulje digitalissering og velfærdstek TU 199

Ejendomscenter 2.105 2.105 2.105 2.105

Bådebroer 2.105 2.105 2.105 2.105
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1. Budget 2016 i hovedtal 
 

 

Drift 

(1.000 kr.) 

Budgetfor-
slag 2016 

Overslag 
2017 

Overslag 
2018 

Overslag 
2019 

 
    Center for Teknik og Miljø     

- Kollektiv trafik 13.366 13.254 13.123 12.989 

     Ramme i alt  13.366 13.254 13.123 12.989 

 

 

Takstfinaniseret - Renovationen 

(1.000 kr.) 

Budgetfor-
slag 2016 

Overslag 
2017 

Overslag 
2018 

Overslag 
2019 

 
    Renovation udgifter 69.612 69.612 69.612 69.612 

Renovation indtægter -69.109 -69.109 -69.109 -69.348 

     Ramme i alt  503 503 503 264 

 

 

Anlæg 

(1.000 kr.) 

Budgetfor-
slag 2016 

Overslag 
2017 

Overslag 
2018 

Overslag 
2019 

 
    Center for Teknik og Miljø 1.754 0 0 0 

     Ramme i alt  1.754 0 0 0 
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2. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget 2015 
 

(1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget 13.138 13.007 12.876 12.876 

Rammekorrektioner: 
    DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi -20 0 0 0 

1 % reduktion af serviceudgifterne  0 0 0 -131 

P/L regulering 339 338 337 334 

P/L regulering -91 -91 -90 -90 

Rammekorrektioner i alt 228 247 246 113 

Korrigeret ramme i 2016-prisniveau  13.366 13.254 13.123 12.989 

 

3. Kollektiv trafik  
Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Plan- og Miljøudvalget. Budgetmidlerne på Plan- 
og Miljøudvalgets område benyttes til løsning af den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune. 
 
Mål & Målopfyldelse: 
Den interne kollektive trafik i kommunen skal være et attraktivt og økonomisk alternativ til kørsel i privatbil. 
Der er således fortsat behov for en aktiv indsats mod at tilpasse trafikudbuddet til efterspørgslen. Det 
handler om en markedsorientering af den kollektive trafik, så den bliver et bedre alternativ til bilen på 
strækninger og tidspunkter med stort transportbehov.  
 
Aktiviteter og Aktivitetstal: 
Center for Teknik og Miljø vil i 2016 forsat arbejde med at implementere den kollektive trafikplan for 
Frederikshavn Kommune, som blev vedtaget i 2015.  
 
Kommunen har modtaget støttetilsagn fra Trafikstyrelsen på strategisk opgradering af stoppesteder. 
Formålet med projektet er at forbedre stoppestedforholdene og opnå en fælles høj kvalitet (udstyr, drift og 
vedligeholdelse). Det er tale om et fælleskommunalt projekt med de fleste nordjyske kommuner og 
Nordjyllands Trafikselskab. Projektet har en samlet økonomi på 22.888.000 kr., hvoraf kommunerne bidrager 
med 10.584.000 kr., NT med 860.000 kr. og Trafikstyrelsen med 11.444.000 kr. Projektet løber over en 4-
årig (2015-2018) periode. 
 
Forudsætninger 
Den kollektive trafikplan iværksættes, fordi Frederikshavn Kommune har mange ønsker til udvikling af den 
kollektive trafik. Der er blandt andet tale om: 
 

 En ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter. 

 At flextrafikken kan varetage en større del af de rejser, som ikke følger de store pendlerstrømme. 

 Understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby via den kollektive trafik. 

 En analyse og en evt. nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn. 

 En analyse af muligheden for implementering af en sommerbybus i Skagen. 
 
Perspektiv 
Der er en række konkrete udfordringer til den kollektive trafik: 
 

 Med tidligere udvalgsbeslutninger sikres budgetoverholdelse i 2016. Det øgede reduktionskrav i 
budgetoverslagsår 2017 på 134 t.kr. stigende til 399 t.kr. i budgetoverslagsår 2019 henstår som 
uudmøntet.  

 Et behov for at gøre trafiknettet mere attraktivt og vedkommende for alle borgere i Frederikshavn 
Kommune. 

 Et uhomogent serviceniveau grundet meget lukket bustrafik i kommunen. 

169



5 

# 120.009-15 

 
Ressourceforbrug: 
Budgettet for 2016 udgør 13,4 mio. kr. netto.  
 

4. Plan- og Miljøudvalget – Takstfinansieret – Renovation 
Et grundlæggende princip for fastsættelse af takster og gebyrer inden for affaldsområdet er hvile-i-sig-selv-
princippet. Takster på området skal være omkostningsbestemte. I perioden 2016-2019 budgetteres der med, 
at de opsparede midler bliver brugt, således at Renovationens tilgodehavende hos Frederikshavn Kommune 
med udgangen af 2019 er nulstillet.  
 
Mål & Målopfyldelse: 
At tilbyde ordninger til borgere og virksomheder, således at affaldet kan bortskaffes på en miljømæssig 
korrekt og prisbevidst måde. 
Regeringen har opsat nogle minimums mål, som skal opfyldes. 
 
Aktiviteter og Aktivitetstal: 
Husholdningerne 
Den overordnede målsætning for behandlingen af husholdningsaffald indebærer, at der skal bortskaffes 
mindre affald ved deponering, og en større mængde skal genanvendes. 
 
Husholdningerne betaler for affaldsordningerne gennem en renovationsafgift på dagrenovationsordningen 
samt gennem en miljø- og genbrugsafgift, som dækker drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for 
glas og flasker samt papir og pap og storskrald, udgifter til Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens 
administrationsudgifter til opkrævning, vejledning m.m. herunder halvdelen af kommunens udgifter til drift af 
centrale affaldsregistre.  
 
Erhverv 
Virksomhederne betaler et grundgebyr for de ordninger som tilbydes i kommunen. Grundgebyret dækker 
udgiften til adm. af abonnement ordningen for erhvervsadgang til genbrugspladserne, indsamling af farligt 
affald via Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens administrationsudgifter til opkrævning, vejledning 
m.m. herunder halvdelen af kommunens udgifter til drift af centrale affaldsregistre.  
 
Perspektiv: 
At udvikle affaldsindsamlingen i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes affaldsplan og i 
samarbejde med brugere og aftagere, således at der opnås den mest optimale affaldsbortskaffelse. 
 
Ressourceforbrug: 
Budgetrammen for 2016 udgør 0,5 mio. kr. 
 

5. Anlæg 
Projekt (i 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 

Busterminal Frederikshavn 1.703 0  0  0  

Pulje digitalisering og velfærdsteknologi 51 0 0 0 

I alt Anlæg 1.754 0 0 0 

 
Bemærkninger: 

 Busterminal Frederikshavn har en samlet bevilling på 3,7 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 
2 mio. kr. er budgetteret i budgetår 2015. Overførsel af eventuelle uforbrugte projektmidler til 2016 
sker i overførselssagen til 2016. 

 Pulje til digitalisering og velfærdsteknologi har en bevilling i 2016 på 51 t.kr. Denne bevilling er givet 
til afholdelse af investeringer i digitalisering og velfærdsteknologi med henblik på at opnå en årlig 
besparelse på 0,1 mio. kr. på driftsområdet.  
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6. Takster Renovationen 

 Pris inkl. moms Budget 2015 Budget 2016 

Sæk/uge  1.150,00 1.125,00 

Sæk/sommerhus   650,00 687,50 

Sæk 14. dag  687,50 687,50 

140 l cont./uge  1.431,25 1.400,00 

240 l cont./uge  2.081,25 2.081,25 

140 l cont./ 14. dag  825,00 825,00 

240 l cont./ 14. dag  1.150,00 1.150,00 

400 l cont./ uge   2.887,50 2.687,50 

400 l cont./14. dag  1.437,50 1.437,50 

600 l cont./uge   3.687,50 3.312,50 

600 l cont./14. dag   1.812,50 1.750,00 

800 l cont./uge  4.250,00 4.000,00 

800 l cont./14. dag   2.250,00 2.125,00 

Molok pr. tømning   712,50 687,50 

Takst for ændring  125,00 125,00 

Ekstrasække  30,00 30,00 
     

Lejligheder/helårsboliger  1.187,50 1.281,25 

Sommerhuse / værelser  875,00 937,50 
     

Kun genanvendeligt (grønt kort)   1.187,50 1.187,50 

Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort)   2.937,50 2.937,50 

Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)  5.875,00 5.875,00 

     

Grundgebyr administration - erhverv 375,00 375,00 

 

Taksterne behandles i særskilt sag om Affaldstakster 2016.  
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Drift 2016

Budgetforslag 

Priskode 2 

2016

Udgiftsbaseret

Kapitalmidler DKK

81300200020 Frederikshavn Kommune - udvalgsopdelt 3.715.354.059

813002010 Økonomiudvalget 448.012.188

81300200020 Frederikshavn kommune 448.012.188

81300201 Kommunaldirektør Mikael Jentsch 179.856.018

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.139.696

0025 Faste ejendomme 2.871.919

002510 Fælles formål 202.006

002513 Andre faste ejendomme 99.317

002515 Byfornyelse 1.375.947

002518 Driftssikring af boligbyggeri 1.194.649

0028 Fritidsområder 107.999

002820 Grønne områder og naturpladser 107.999

0032 Fritidsfaciliteter 159.778

003231 Stadion og idrætsanlæg 159.778

03 Undervisning og kultur 6.870.519

0322 Folkeskolen m.m. 4.510.486

032201 Folkeskoler 4.314.315

032205 Skolefritidsordninger 196.171

0335 Kulturel virksomhed 2.360.033

033564 Andre kulturelle opgaver 2.360.033

04 Sundhedsområdet 362.137

0462 Sundhedsudgifter m.v. 362.137

046290 Andre sundhedsudgifter 362.137

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.835.718

0525 Dagtilbud til børn og unge 4.618.435

052510 Fælles formål 4.006.482

052513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 311.630

052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 300.323

0532 Tilbud til ældre og handicappede 5.174.324

053230 Ældreboliger 466.374

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 4.707.950

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 1.280.199

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 853.887

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 409.655

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 16.657

0546 Tilbud til udlændinge 13.454

054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 13.454

0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 48.017

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 48.017

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 701.289

056895 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 389.114

056898 Beskæftigelsesordninger 312.175
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06 Fællesudgifter og administration m.v 157.647.948

0645 Administrativ organisation 110.686.307

064550 Administrationsbygninger 146.492

064551 Sekretariat og forvaltninger 59.880.341

064553 Jobcentre 50.659.474

0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 14.729.707

064862 Turisme 6.205.530

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 7.918.159

064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 606.018

0652 Lønpuljer m.v. 32.231.934

065270 Løn- og barselspuljer 1.465.867

065272 Tjenestemandspension 30.766.067

065274 Interne forsikringspuljer 0

81300203 Direktør Rikke Albrektsen 135.175.353

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 113.007

0025 Faste ejendomme 113.007

002511 Beboelse 113.007

03 Undervisning og kultur 1.030.379

0322 Folkeskolen m.m. 454.059

032201 Folkeskoler 454.059

0332 Folkebiblioteker 398.335

033250 Folkebiblioteker 398.335

0335 Kulturel virksomhed 177.985

033564 Andre kulturelle opgaver 177.985

04 Sundhedsområdet 301.051

0462 Sundhedsudgifter m.v. 301.051

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 278.486

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 22.565

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.089.626

0532 Tilbud til ældre og handicappede 3.481.561

053230 Ældreboliger 382.364

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 2.526.563

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 554.393

053234 Plejehjem og beskyttede boliger 18.241

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 608.065

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 74.865

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 533.200

06 Fællesudgifter og administration m.v 129.641.290

0642 Politisk organisation 11.878.963

064240 Fælles formål 661.455

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8.242.753

064242 Kommissioner, råd og nævn 809.383

064243 Valg m.v. 2.165.372

0645 Administrativ organisation 118.352.728

064550 Administrationsbygninger 360.550

064551 Sekretariat og forvaltninger 40.380.802

064552 Fælles IT og telefoni 69.181.283

064553 Jobcentre 2.062.722

064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 6.367.371
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0652 Lønpuljer m.v. -590.401

065270 Løn- og barselspuljer -590.401

81300205 Direktør Christian Roslev 73.201.561

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 54.786.635

0022 Jordforsyning -1.228.461

002201 Fælles formål -1.228.461

0025 Faste ejendomme 39.498.993

002510 Fælles formål 2.670.862

002511 Beboelse 325.471

002513 Andre faste ejendomme 36.502.660

0028 Fritidsområder -169.264

002820 Grønne områder og naturpladser -169.264

0032 Fritidsfaciliteter 668.404

003231 Stadion og idrætsanlæg 616.331

003235 Andre fritidsfaciliteter 52.073

0038 Naturbeskyttelse 22.912

003853 Skove 22.912

0058 Redningsberedskab 15.994.051

005895 Redningsberedskab 15.994.051

02 Transport og infrastruktur 1.176.859

0222 Fælles funktioner 1.122.565

022201 Fælles formål 759.481

022205 Driftsbygninger og -pladser 363.084

0228 Kommunale veje 10.605

022814 Vintertjeneste 10.605

0235 Havne 43.689

023541 Lystbådehavne m.v. 43.689

03 Undervisning og kultur 352.578

0322 Folkeskolen m.m. 1.169

032201 Folkeskoler 1.169

0335 Kulturel virksomhed 351.409

033564 Andre kulturelle opgaver 351.409

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.396.650

0525 Dagtilbud til børn og unge 18.972

052513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 18.972

0532 Tilbud til ældre og handicappede 8.459.872

053230 Ældreboliger 1.838.836

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 2.522.388

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 4.098.648

0535 Rådgivning -4.117.132

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner -4.117.132

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 34.938

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 34.938

06 Fællesudgifter og administration m.v 12.488.839

0642 Politisk organisation 11.888

064242 Kommissioner, råd og nævn 11.888

0645 Administrativ organisation 11.875.576

064550 Administrationsbygninger 2.524.905

064551 Sekretariat og forvaltninger 3.815.413
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064554 Naturbeskyttelse 3.071.273

064555 Miljøbeskyttelse -798.539

064556 Byggesagsbehandling 3.262.524

0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 681.769

064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -46.902

064862 Turisme 127.168

064863 Udvikling af menneskelige ressourcer 601.503

0652 Lønpuljer m.v. -80.394

065270 Løn- og barselspuljer -80.394

81300206 Direktør Heidi Becker-Rasmussen 59.779.256

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.466.244

0025 Faste ejendomme 86.407

002513 Andre faste ejendomme 86.407

0032 Fritidsfaciliteter 4.470.076

003231 Stadion og idrætsanlæg 4.470.076

0058 Redningsberedskab 909.761

005895 Redningsberedskab 909.761

03 Undervisning og kultur 14.898.429

0322 Folkeskolen m.m. 12.830.970

032201 Folkeskoler 12.797.427

032205 Skolefritidsordninger 33.543

0332 Folkebiblioteker 451.004

033250 Folkebiblioteker 451.004

0335 Kulturel virksomhed 1.344.166

033563 Musikarrangementer 28.038

033564 Andre kulturelle opgaver 1.316.128

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 272.289

033876 Ungdomsskolevirksomhed 272.289

04 Sundhedsområdet 28.306

0462 Sundhedsudgifter m.v. 28.306

046285 Kommunal tandpleje 28.306

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 5.164.794

0525 Dagtilbud til børn og unge 4.864.524

052510 Fælles formål 1.076.631

052511 Dagpleje 14.927

052513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 567.456

052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 2.356.173

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 800.372

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 48.965

0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 211.343

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 103.737

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 107.606

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 88.927

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 88.927

06 Fællesudgifter og administration m.v 34.221.483

0645 Administrativ organisation 36.713.380

064551 Sekretariat og forvaltninger 36.713.380

0652 Lønpuljer m.v. -2.491.897

065270 Løn- og barselspuljer -2.491.897
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813002015 Arbejdsmarkedsudvalget 915.196.277

81300200020 Frederikshavn kommune 915.196.277

81300201 Kommunaldirektør Mikael Jentsch 915.196.277

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 39.963

0025 Faste ejendomme 39.963

002511 Beboelse 39.963

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 915.156.314

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 2.694.050

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 2.694.050

0546 Tilbud til udlændinge 11.165.796

054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -1.145.319

054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 12.141.240

054665 Repatriering 169.875

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 391.019.154

054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 18.164.939

054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 50.203.753

054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 322.650.462

0557 Kontante ydelser 325.876.831

055771 Sygedagpenge 81.305.103

055772 Sociale formål 1.319.311

055773 Kontant- og uddannelseshjælp 55.615.944

055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -10

055775 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 41.707.156

055778 Dagpenge til forsikrede ledige 144.462.996

055779 Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels 1.466.331

0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 125.878.394

055880 Revalidering 12.673.719

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 81.872.582

055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 31.332.093

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 58.522.089

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 10.388.527

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 18.947.381

056895 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 3.026.527

056897 Seniorjob til personer over 55 år 12.523.526

056898 Beskæftigelsesordninger 13.636.128

813002020 Socialudvalget 865.507.463

81300200020 Frederikshavn kommune 865.507.463

81300203 Direktør Rikke Albrektsen 865.507.463

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 131.014

0025 Faste ejendomme 131.014

002511 Beboelse 53.615

002518 Driftssikring af boligbyggeri 77.399

04 Sundhedsområdet 8.756.328

0462 Sundhedsudgifter m.v. 8.756.328

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 8.756.328

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 859.115.205

0522 Central refusionsordning -21.070.413

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -21.070.413
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0532 Tilbud til ældre og handicappede 730.441.744

053230 Ældreboliger 3.131.055

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 435.703.687

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 225.480.796

053234 Plejehjem og beskyttede boliger 7.339.728

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 55.204.160

053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 3.582.318

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 129.560.352

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 3.272.989

053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 458.765

053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 8.414.802

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 26.581.628

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 46.902.792

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 3.064.363

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 2.879.808

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 37.985.205

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 10.092.415

054867 Personlige tillæg m.v. 10.092.415

0557 Kontante ydelser 328.982

055772 Sociale formål 328.982

0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 9.762.125

057299 Øvrige sociale formål 9.762.125

06 Fællesudgifter og administration m.v -2.495.084

0652 Lønpuljer m.v. -2.495.084

065270 Løn- og barselspuljer -2.495.084

813002025 Sundhedsudvalget 317.310.901

81300200020 Frederikshavn kommune 317.310.901

81300203 Direktør Rikke Albrektsen 291.127.847

04 Sundhedsområdet 243.314.292

0462 Sundhedsudgifter m.v. 243.314.292

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 190.728.102

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 21.463.938

046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 9.537.624

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 18.331.392

046290 Andre sundhedsudgifter 3.253.236

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 47.537.331

0532 Tilbud til ældre og handicappede 45.882.688

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 37.951.118

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.842.362

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 4.089.208

0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 1.654.643

057299 Øvrige sociale formål 1.654.643

06 Fællesudgifter og administration m.v 276.224

0645 Administrativ organisation 276.224

064551 Sekretariat og forvaltninger 276.224

81300206 Direktør Heidi Becker-Rasmussen 26.183.054

04 Sundhedsområdet 26.183.054

0462 Sundhedsudgifter m.v. 26.183.054
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046285 Kommunal tandpleje 17.641.362

046289 Kommunal sundhedstjeneste 8.541.692

813002030 Børne- og Ungdomsudvalget 864.600.512

81300200020 Frederikshavn kommune 864.600.512

81300206 Direktør Heidi Becker-Rasmussen 864.600.512

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28

0025 Faste ejendomme 28

002513 Andre faste ejendomme 28

03 Undervisning og kultur 486.239.451

0322 Folkeskolen m.m. 459.483.374

032201 Folkeskoler 368.787.747

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -4.970.278

032203 Syge- og hjemmeundervisning 270.410

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 20.703.363

032205 Skolefritidsordninger 17.514.256

032206 Befordring af elever i grundskolen -212

032207 Specialundervisning i regionale tilbud 1.048.306

032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1.802.240

032210 Bidrag til statslige og private skoler 29.552.493

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 8.036.324

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.583.366

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 161.040

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 5.994.319

0330 Ungdomsuddannelser 18.571.680

033044 Produktionsskoler 3.546.307

033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.420.118

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 13.605.255

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 8.184.397

033876 Ungdomsskolevirksomhed 8.001.900

033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 182.497

04 Sundhedsområdet -2

0462 Sundhedsudgifter m.v. -2

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse -2

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 378.361.034

0522 Central refusionsordning -335.664

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -335.664

0525 Dagtilbud til børn og unge 194.801.979

052510 Fælles formål 39.812.372

052511 Dagpleje 42.674.616

052513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind -1.724.348

052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 90.890.388

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 10.701.076

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 10.720.495

052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 1.727.380

0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 132.626.244

052820 Opholdssteder mv. for børn 65.452.467

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 34.905.894

052822 Plejefamilier 7.364.617

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 22.645.119
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052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 2.407.628

052825 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber -149.481

0532 Tilbud til ældre og handicappede 9.747.656

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 9.747.656

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 22.712.241

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1.413.246

053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1.822.318

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 18.531.779

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 60.084

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 884.814

0557 Kontante ydelser 15.509.790

055772 Sociale formål 15.513.733

055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -3.943

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.298.788

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 2.155.838

056898 Beskæftigelsesordninger 1.142.950

06 Fællesudgifter og administration m.v 1

0652 Lønpuljer m.v. 1

065270 Løn- og barselspuljer 1

813002035 Kultur- og Fritidsudvalget 209.281.156

81300200020 Frederikshavn kommune 209.281.156

81300206 Direktør Heidi Becker-Rasmussen 209.281.156

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 21.306.154

0025 Faste ejendomme 7.063

002513 Andre faste ejendomme 7.063

0032 Fritidsfaciliteter 21.299.091

003231 Stadion og idrætsanlæg 21.299.091

03 Undervisning og kultur 97.063.932

0322 Folkeskolen m.m. 16.210.220

032206 Befordring af elever i grundskolen 16.210.220

0332 Folkebiblioteker 23.233.310

033250 Folkebiblioteker 23.233.310

0335 Kulturel virksomhed 31.697.360

033560 Museer 10.578.957

033562 Teatre 3.005.060

033563 Musikarrangementer 6.326.924

033564 Andre kulturelle opgaver 11.786.419

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 25.923.042

033870 Fælles formål -223.006

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 2.665.733

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 11.880.946

033874 Lokaletilskud 11.599.369

04 Sundhedsområdet 7.546.514

0462 Sundhedsudgifter m.v. 7.546.514

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 2.193.556

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.725.383

046290 Andre sundhedsudgifter 3.627.575

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57.309.998

0525 Dagtilbud til børn og unge 512.303
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052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 512.303

0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 238.674

052820 Opholdssteder mv. for børn 79.558

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 159.116

0532 Tilbud til ældre og handicappede 1.099.146

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1.099.146

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 513.561

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 513.561

0557 Kontante ydelser 54.639.366

055772 Sociale formål 1.575.204

055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 33.478.705

055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 19.585.457

0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 306.948

057299 Øvrige sociale formål 306.948

06 Fællesudgifter og administration m.v 26.054.558

0642 Politisk organisation 151.205

064242 Kommissioner, råd og nævn 151.205

0645 Administrativ organisation 25.577.262

064551 Sekretariat og forvaltninger 17.848.032

064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 7.729.230

0652 Lønpuljer m.v. 326.091

065270 Løn- og barselspuljer 326.091

813002040 Teknisk Udvalg 56.201.342

81300200020 Frederikshavn kommune 56.201.342

81300205 Direktør Christian Roslev 56.201.342

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.437.147

0028 Fritidsområder 14.500.029

002820 Grønne områder og naturpladser 14.500.029

0032 Fritidsfaciliteter 50.001

003235 Andre fritidsfaciliteter 50.001

0038 Naturbeskyttelse 4.822.507

003850 Naturforvaltningsprojekter 2.872.503

003853 Skove 1.000.002

003854 Sandflugt 950.002

0048 Vandløbsvæsen 6.260.014

004870 Fælles formål 4.185.009

004871 Vedligeholdelse af vandløb 2.075.005

0052 Miljøbeskyttelse m.v. 804.596

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 804.596

02 Transport og infrastruktur 29.104.970

0222 Fælles funktioner -7.495.964

022201 Fælles formål 6.636.619

022203 Arbejder for fremmed regning -13.515.549

022205 Driftsbygninger og -pladser 3.165.005

022207 Parkering -3.782.039

0228 Kommunale veje 36.657.315

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 2.270.250

022812 Belægninger m.v. 3.500.006

022814 Vintertjeneste 16.200.032
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022822 Vejanlæg 13.912.026

022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 775.001

0235 Havne -56.381

023540 Havne 3.578.662

023541 Lystbådehavne m.v. -3.635.043

03 Undervisning og kultur 422.000

0335 Kulturel virksomhed 422.000

033564 Andre kulturelle opgaver 422.000

06 Fællesudgifter og administration m.v 237.225

0645 Administrativ organisation 237.225

064551 Sekretariat og forvaltninger 237.225

813002045 Plan- og Miljøudvalget 13.366.059

81300200020 Frederikshavn kommune 13.366.059

81300205 Direktør Christian Roslev 13.366.059

02 Transport og infrastruktur 14.021.163

0232 Kollektiv trafik 14.021.163

023231 Busdrift 14.021.163

06 Fællesudgifter og administration m.v -655.104

0645 Administrativ organisation -104.791

064551 Sekretariat og forvaltninger -104.791

0652 Lønpuljer m.v. -550.313

065270 Løn- og barselspuljer -550.313

813002090 Puljer til tværgående formål 25.374.711

81300200020 Frederikshavn kommune 25.374.711

81300203 Direktør Rikke Albrektsen 25.374.711

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -273.420

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg -273.420

054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken -273.420

06 Fællesudgifter og administration m.v 25.648.131

0652 Lønpuljer m.v. 25.648.131

065270 Løn- og barselspuljer 25.648.131

813002095 PMU - takstfinansieret 503.450

81300200020 Frederikshavn kommune 503.450

81300205 Direktør Christian Roslev 503.450

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 503.450

0138 Affaldshåndtering 503.450

013860 Generel administration 1.501.928

013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald -1.396.858

013864 Ordninger for farligt affald 557.899

013865 Genbrugsstationer -159.519
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1. Indledning 

Økonomiafdelingen har - indenfor de økonomiske rammer som er udmeldt - udarbejdet et administrativt 
oplæg til budget 2016. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Økonomiudvalget, 
Direktionens budgetforslag på Økonomiudvalgets område, som udsendes til alle medlemmer af 
Økonomiudvalget.

Forinden blev der på Økonomiudvalgets juni møde forelagt og godkendt budgetforudsætninger. Disse 
forudsætninger indebærer udmøntning af produktivitetsstigningen samt bidrag af opjustering af 
Sundhedsudvalgets budgetramme til udmøntning på Økonomiudvalgets centre med 2 mio. kr. Derudover er 
der sket korrektion af den administrative budgetramme med henblik på flytning af opgaver. 

Økonomiafdelingen fremsender hermed Økonomiudvalgets budgetmateriale:

 Indeholdende det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger).
 Indeholdende specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter som har til formål 

at give overblik over budgettets fordeling
 Takstoversigt

Gennemgangen vil bl.a. omfatte:

 Gennemgang af hvorledes centrenes budgetramme er disponeret.
 Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede budgetoplæg.
 Tekniske korrektioner, som ikke var kendt i budgetforslaget på juni mødet. 



5

2. Budgetforslag 2016 i hovedtal

Netto (kr. x 1.000)

Budget-
forslag 
2016

Overslag 
2017

Overslag 
2018

Overslag 
2019

Kommunaldirektøren 232.556 228.911 227.782 226.247
Direktørens område 1.295 2.014 2.539 2.531

Center for Økonomi og Personale 111.293 108.901 108.371 107.470

Udvikling og Erhverv 26.390 26.173 25.915 25.709

Center for Teknik og Miljø 25.124 23.769 23.379 23.129

Center for Park og Vej 1.674 1.642 1.608 1.591

Ejendomscenteret 66.780 66.412 65.970 65.817

Direktørområde Børn, Unge, Kultur
og Arbejdsmarked 84.822 81.338 80.589 79.838
Direktørens område -776 -716 -715 -708

Center for Familie 17.504 17.298 17.122 16.948

Center for Kultur og Fritid samt 
Center for Skole 4.600 4.613 4.563 4.517

Center for Unge 12.898 12.800 12.683 12.552

Center for Arbejdsmarked 50.596 47.343 46.936 46.529

Direktørområde Ledelsessekretariatet, 
Social, Sundhed, IT og Velfærds-
teknologi 130.634 129.134 124.427 123.171
Direktørens område 383 710 941 941

Center for Sundhed og Pleje 1.810 1.793 1.773 1.750

Center for Handicap og Psykiatri 4.090 4.010 3.922 3.875

Center for Social- og Sundheds-
myndighed 22.873 22.601 22.303 22.094

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 73.859 72.642 71.830 71.078

Ledelsessekretariatet 19.014 18.759 18.538 18.365

Direktionen 8.605 8.619 5.120 5.068

I alt drift for Økonomiudvalget 448.012 439.383 432.798 429.256

Netto (kr. x 1.000)

Budget-
forslag 
2016

Overslag 
2017

Overslag 
2018

Overslag 
2019

Tværgående fælles puljer 25.374 -344 3.707 3.696

I alt Tværgående fælles puljer 25.374 -344 3.707 3.696

Netto (kr. x 1.000)

Budget-
forslag 
2016

Overslag 
2017

Overslag 
2018

Overslag 
2019

Anlæg 35.299 27.333 27.333 25.313

I alt anlæg for Økonomiudvalget 35.299 27.333 27.333 25.313
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3. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget 2015

Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget (i 1.000 kr.)

2016

424.472

2017

420.596

2018

413.477

2019

413.477

Rammekorrektioner:

 BYR 08.10.14 – salg af Volstrup skole – sparet drift -343 -343 -343 -343
 BYR 29.10.14 – Salg af Stationspladsen 2A, Sæby 53 53 53 53
 BYR 26.11.14 – Salg af Havnen 1B, Sæby -1 -1 -1 -1
 BYR 17.12.14 – Salg af Klostergyde 9 og 9A, Sæby 51 51 51 51
 BYR 28.01.15 – Salg af Skansegade 10 – sparet drift -18 -18 -18 -18
 ØU 18.03.15 – fordeling af 2,4 mio. kr. vedr. demografi -644 0 0 0
 1% reduktion af serviceudgifterne 0 0 0 -4.160
 BYR 17.09.14 – Neutralisering sparet drift som følge af 

salg af bygninger 522 522 522 522
 ØU 12.02.14 – Nulstilling stadepladser 51 51 51 51
 P/L regulering 3.835 3.799 3.726 3.684
 ØU 20.05.15 – Opjustering af SUU’s budgetramme -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 ØU 17.06.15 – Reduktion vedr. politikerområdet 1.700 1.700 1.700 1.700
 ØU 17.06.15 – 1% og 3% reduktion på forsikringsomr. 2.831 2.928 3.050 3.191
 ØU 17.06.15 – 1% og 3% reduktion på energiområdet 2.883 3.295 3.710 4.076
 ØU 17.06.15 – Tekniske korrektioner – flytn. opgaver -529 -529 -529 -529
 ØU 17.06.15 - Flytning mellem udvalg – Længst muligt 

i eget hjem 450 450 450 450
 ØU 17.06.15 - Flytning mellem udvalg – Visitatorer 925 925 925 925
 ØU 17.06.15 - Flytning mellem udvalg – Adm. af 

ledsagerordningen 200 200 200 200
 Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn -276 -276 -276 -276
 ØU 17.06.15 - Sammenlægning af administrative 

funktioner 2.000 0 0 0
 ØU 17.06.15 – Porto 500 500 500 500
 ØU 17.06.15 – Flytning Arbejdsmarked – konto 5 til 6 7.200 7.200 7.200 7.200
 Neutralisering af udgiftsreduktion vedr. Volstrup Skole 346 346 346 346
 ØU 17.06.15 - Udmøntning af Lov og Cirkulære fra 

2015 0 22 22 22
 Tilskud vedrørende integration- Arbejdsmarked 2.950 0 0 0
 P/L regulering -942 -929 -926 -921
 Forøgelse af budget vedr. byggesagsgebyrer 1.000 0 0 0
 Bufferpulje til brug for overdragelse af beredskabet 795 839 905 1.056

Rammekorrektioner i alt 23.540 18.787 19.321 15.779

Godkendt ramme i 2016-prisniveau 448.012 439.383 432.798 429.256
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4. Specielle bemærkninger

Center for Økonomi og Personale – Økonomiafdelingen

Kort præsentation
Økonomiafdelingen er opdelt i 6 teams: Plan- og Analyse, Finans, TeAmØku, Social- og Sundhedsteamet, 
Børne- og Kulturteamet samt Team Udbud og Indkøb. Desuden er der til Økonomiafdelingen knyttet et 
økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer. 

Udover afdelingskonti optræder der på budgettet diverse tværgående opgaver, som hovedsageligt dækker 
fælles funktioner, driftssikring af boligbyggeri samt byfornyelse. 

Sparekravet vedrørende ”En kommune- et rådhus” balancerer i budget 2016. Der er i budgetforslaget 
indarbejdet en teknisk korrektion med 2 mio. kr. i budgetår 2016 til fortsat drift af Fasanvej. Reduktionen på 2 
mio. kr. henstår i de efterfølgende år.

Økonomiafdelingen har i budget 2016 en samlet reduktion på 0,4 mio. kr. Besparelsen opnås fuldt ud i 2016, 
da der er vakante stillinger efter personale, som ikke bliver genbesat. Forsikringsområdet er tilført 2,8 mio. 
kr. i budgetår 2016 samt efterfølgende år i henhold til nulstilling af 1 % og 3 % besparelser samt øvrige 
besparelser. Budgettilførslen skyldes forsikringsområdets manglende mulighed for at effektuere besparelser.      
                                 
Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 46,0 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. 
kr. til Økonomiafdelingen.
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Center for Økonomi og Personale – HR, Løn og Personale 

Kort præsentation
HR Løn & Personale er opdelt i tre afdelinger:

 Løn- og personaleafdelingen varetager lønudbetalingen for kommunens ansatte samt servicering af 
de decentrale afdelinger og institutioner om personaleforhold.

 Forhandling & Jura rådgiver i personalejura, forhandler forhånds-/fratrædelsesaftaler og udarbejder 
ansættelseskontrakter til ledere og chefer.

 Arbejdsmiljø & HR rådgiver og yder støtte til de decentrale afdelinger og institutioner i 
arbejdsmiljøspørgsmål m.v.

Endvidere administrerer afdelingen diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter kommunale 
fleksjob, barselsudligningsordning, administrative elever, lederuddannelse og tjenestemandspensioner. 

Aktiviteter og aktivitetstal
Der er ansat 26 medarbejdere i afdelingen. Med effekten af stillingsnedlæggelse forventes budgettet for 
2016 at balancere. 

Fælles lønpuljer:

Barselspulje
For ansatte på barsel-/adoptionsorlov finansierer puljen differencen mellem den fulde lønomkostning og 
dagpengerefusion. Der blev i 2012, 2013 og 2014 udbetalt refusioner for 11-12 mio. kr. årligt. I 2015 er der 
på første halvår udbetalt refusioner for 7,6 mio. kr. Budgettet er lagt i forhold til tidligere år, hvor 2015 
forventes at være et atypisk år.  

Pulje for flex- og skånejobs
Flex- og skånejobpuljen yder tilskud til flex- og skånejob fra ordning før 1. januar 2013. Området finansierer 
18 flexjob med fuld finansiering, 4 skånejob for førtidspensionister samt ca. 90 flexjobs med et årligt tilskud 
på 20.000 kr. Fra pulje for flex- og skånejobs overføres midler til administrative elever. 

Administrative elever 
Puljen finansierer 13 praktikpladser for administrative elever, som er ansat bredt i hele organisationen. 
Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2016 kendes først primo 2016. Nedgang i refusioner og reduktion 
i budgettet udlignes med frie midler fra pulje for flex- og skånejobs. 

Tjenestemandspensioner
Budgetområdet finansierer nettoudgiften til kommunale tjenestemandspensioner og 
pensionsforsikringspræmier for tjenestemænd. 

I mio. kr. samt i 2016-priser Budgetår 
2016

Antal 

Tjenestemandspensioner 24,3 299 tjenestemandspensionister
Pensionsforsikringspræmie 6,5   40 tjenestemænd
Total 30,8

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 65,3 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,2 mio. 
kr. til HR, Løn og Personale. 
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Center for Arbejdsmarked 

Kort præsentation
Områdets budget kan i hovedtræk opgøres i administration af hovedområderne sygedagpenge, kontanthjælp 
forsikrede ledige, integration og førtidspensioner. Desuden omfatter området diverse tilskudsprojekter.
Af driftsudgifter kan nævnes tjenestekørsel, uddannelse og lægeerklæringer.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 50,6 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,5 mio. 
kr. til Center for Arbejdsmarked. 

Budgettet er i 2016 opjusteret med 10,3 mio. kr. hvilket skyldes, at området er blevet tilført 7,2 mio. kr. i alle 
budgetår fra Arbejdsmarkedsudvalget. Disse midler skal anvendes til at løse aktiveringsopgaver for de 
forskellige ydelseskategorier. Disse opgaver har tidligere været løst af anden aktør.
Området er også blevet tilført 3,0 mio. kr. i 2016 fra staten til at løse de mange opgaver, der er i forbindelse 
med de ekstra flygtninge, som Frederikshavn Kommune er forpligtiget til at modtage.
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Udvikling og Erhverv 

Kort præsentation 
Udvikling og Erhverv består at to hovedområder:

 Udvikling og Erhverv 

 Energibyen

Udvikling og Erhverv samt Energibyen samarbejder med en bred vifte af interne og i høj grad eksterne 
samarbejdspartnere.

Mål & Målopfyldelse:

Udvikling og Erhverv 
Udvikling og Erhverv´s indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de af byrådet fastsatte strategiske 
fokuspunkter med særligt fokus på vækst og udvikling i lokalsamfundet. 

Med afsæt i særligt det maritime, energi, fødevarer, oplevelser og vækst koncentrerer indsatserne sig bl.a. 
om; byudvikling og bosætning, arbejdskraft, uddannelse, forretningsudvikling, fremdrift i organisationen, 
partnerskaber, projektudvikling, udvikling af kyst og land.

Udvikling og Erhverv administrerer Investeringspuljen på 1,0 mio. kr. til politiske initiativer. Derudover 
indeholder budgettet pulje for udvikling i yderområder og landdistriktsindsatser på 0,6 mio. kr., som 
varetages af Distriktsudvalget.  

Udvikling og Erhverv har 10 fuldtidsansatte.

Energibyen 

I december 2014 blev ”Strategiplan for hele Frederikshavn Kommunes overgang til vedvarende energi” 
enstemmigt vedtaget af byrådet. Planen løber frem til 2030. Der lavet en årlig opfølgning/opdatering. 

En række af aktiviteterne i 2016 vedrører realisering og modning af delelementer fra planen, som følger:

1) Medvirken til energirenovering af boliger i by- og landdistrikter. I 2015 er der på initiativ af Energibyen 
udviklet et samarbejde med Energistyrelsen samt med banker, energirådgivere og ejendomsmæglere med 
fokus på energirenoveringsindsats rettet mod boliger primært fra før 1980 via det EU-finansierede projekt 
Infinite. Implementeringen fortsætter i 2016. 

Første del af energistien på Knivholt Hovedgaard blev indviet august 2015. Fase 2 udvikles i 2016.

Udvikling af energirenoveringsklynge i samspil med den nordjyske energiklynge og Erhvervshus Nord, 
herunder nyansættelse med lønbudget fra Energibyen.

2) Biogas: udpegning af potentielle områder, der kan udlægges til et stort biogasanlæg i kommunen. 
Videreudvikling af biogas til transport, (regionalrute og bybusser er realiseret i 2014 og 2015). 

3) FLIS - projekt sammen med havnen, hvor samtlige kraftvarmeværker bliver inviteret til en dialog sensommer  
2015 (fælles initiativ mellem Energibyen og Frederikshavn Havn).

4) Udarbejdelse af projektansøgninger relateret til udvalgte områder indenfor strategiplanen.   
5) On – og Off-shore vindprojekter, hvor der arbejdes videre med at understøtte udviklingen af vindparker på 

land og kystnært, herunder demonstrationssite ved Hirsholmene og ud kystnær park ud for Sæby. 

Energibyen har 2 fuldtidsansatte og 2 deltids medarbejdere. 

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 26,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 4,1 mio. 
kr. til Udvikling og Erhverv.
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Ledelsessekretariatet

Området Ledelsessekretariatet
Består af Ledelsessekretariatet, Byrådet og Direktionen.

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 27,6 mio. kr. heraf 12 mio. kr. til Byrådet, 7 mio. kr. 
til Ledelsessekretariatet, 8,6 mio. kr. til Direktionen samt netto anlægsbevilling 2,3 mio. kr. 

Byrådet har i budgetforslaget fået tilført de 1,7 mio. kr. som blev reduceret fra budget 2014 og efterfølgende 
år. Grunden til reduktionen var en forventning om, at den politiske struktur blev ændret. Det blev den ikke, og 
dermed blev udgifterne ikke reduceret. 

Ledelsessekretariatet
Ledelsessekretariatet har til opgave at servicere borgmester, politikere, Direktion og Den Kommunale 
Chefgruppe.

Ledelsessekretariatet har følgende hovedopgaver:

 Betjening af Byråd og udvalg
 Koordinering og samordning af de politiske dagsordner
 Juridisk rådgivning
 Sekretær funktion for borgmester og direktører
 Administration
 Kommunikation 
 Web-master på hjemmeside og intranet

Der er i budget 2016 indregnet besparelser på 0,1 mio. kr. til produktivitetsstigning. Besparelsen findes ved 
at reducere løn og øvrige udgiftskonti.

Byrådet

Opgaver
Som defineret i styrelsesvedtægten.

Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling til byrådet på 12 mio. kr. Der er indregnet 
besparelse på 0,1 mio. kr. til produktivitetsstigning. Beløbet findes ved at skære yderligere ned på 
dispositions-, markedsførings- og pulje til eliteidrætskonti.

I 2016 er der budgetteret med udgifter til afholdelse af valg/folkeafstemning på 2,1 mio. kr. 

Direktionen

Direktionen består af 3 direktører og en centerchef. Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto 
driftsbevilling 8,6 mio. kr. til Direktionen. 
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Center for Familie 

Familierådgivningen, familieplejegruppen og administration

Kort præsentation
De tre funktioner er alle placeret på Sæby Rådhus sammen med en række andre opgaver i centeret. 

Familierådgivningen
Familierådgivningen er efter strukturændringen pr. 1. august 2015 en del af Bæredygtigt Børneområde 
(BBO). Myndighedsfunktionen er delt i 4 distrikter samt et specialteam. Socialrådgiverne arbejder med børn 
og unge mellem 0 – 15 år og deres familier efter Servicelovens bestemmelser. 
Myndighedsfunktionen tilbyder bl.a. råd og vejledning, og efter Serviceloven vil der efter en konkret 
børnefaglig undersøgelse og vurdering af behovet være mulighed for at yde forskellige former for hjælp. For 
eksempel familiebehandling, kontaktperson, aflastning eller døgnophold. 

Familieplejegruppen
Familieplejegruppen er organisatorisk forankret med reference til en af distriktslederne i BBO og varetager 
opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af plejefamilier og aflastningsfamilier. 
Familieplejegruppen fører tilsyn med kommunens plejefamilier og aflastningsfamilier og tilbyder dem faglig 
vejledning. Familieplejegruppen arbejder herudover med matchning på anbringelsesområdet på baggrund af 
myndighedsbeslutninger, så kommunens anbringelsespolitik efterleves.

Administration
Administrationen refererer til centerchefen og løser en lang række administrative og økonomiske opgaver i 
center for familie. Der varetages bl.a. opgaver som skranke- og telefonbetjening af borgere og 
samarbejdspartnere for alle dele af centeret bortset fra tandplejen, arkivering, sagsbehandling bl.a. på 
familierådgivningens handicapområde, betjening af de decentrale institutioner: Døgncentret, Krisecentret 
samt Familiehusene. Herudover løses en meget væsentlig del af økonomiopgaverne knyttet til centerets 
arbejde i administrationen.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2015 afsat netto driftsbevilling 17,5 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. 
kr. til Center for Familie. 

Økonomisk perspektiv 
Der er en stor grad af sammenhæng mellem kvaliteten i sagsbehandlingen og udgifterne til anbringelse og 
forebyggelse (konto 5) og de medarbejderressourcer der er til rådighed i distriktsteamsene og specialteamet 
(konto 6). Sammenhængen skyldes bl.a. at en øget medarbejderstab har færre sager pr. ansat og kan 
derved komme mere i dybden og styrke det økonomiske fokus. Det medfører, at der iværksættes færre 
foranstaltninger, og i det hele taget mindre vidtgående foranstaltninger, end hvis der var flere sager pr. 
medarbejder. 
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Center for Unge 

Kort præsentation
Centrets funktioner indenfor Økonomiudvalgets område er fysisk placeret i Ungeenhedens lokaler på 
Hånbækvej 32A og udføres tværfagligt i tæt sammenhæng med andre opgaver i centret på Børne- og 
Ungdomsudvalgets område. 

Ungeenhedens målgruppe er 15-25 årige (med enkelte undtagelser i forhold til opgaveafgrænsning og/eller 
alder i forhold til andre centre). 

De medarbejdere, der er ansat under Økonomiudvalgets områder er beskæftiget indenfor områderne 
”Virksomhedskonsulenter”, ”Myndighed”, ”Administration” og ”Ledelse”.

Virksomhedskonsulenter
Virksomhedskonsulenterne beskæftiger sig primært med etablering af virksomhedspraktikker for 
målgruppen. Virksomhedskonsulenterne opdyrker og afsøger muligheder for ordinære jobs, job med 
løntilskud, virksomhedspraktikker, nytteindsats og matcher disse med de ledige. 

Virksomhedskonsulenter laver tillige opfølgning herpå og sørger for en håndholdt indsats ift. den unges 
videre forløb over i ordinær beskæftigelse/uddannelse. Virksomhedskonsulenterne arbejder efter lov om 
aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Myndighed
I denne afdeling arbejdes der med følgende områder: forvisitation, ydelsesområdet, unge under 18 år, 
beskæftigelsesområdet samt unge over 18 år.

På Økonomiudvalgets område arbejdes der primært indenfor følgende lovgivninger: Lov om aktiv 
beskæftigelses-indsats”, ”Serviceloven” og ”Lov om aktiv socialpolitik”.

I forhold til ovennævnte lovgivninger tilbydes der bl.a. råd og vejledning, træffes myndighedsafgørelser og 
iværksættes hjælp og foranstaltninger afhængig af den unges situation.

Administration
Administrationen løser en lang række økonomiske og administrative opgaver – herunder også skranke- og 
telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere for alle dele af centret. Desuden foretages der 
administrativ sagsbehandling - f.eks. beregning af visse ydelseskategorier samt økonomiopgaver knyttet til 
hele centret.

Aktiviteter og aktivitetstal
Der er løbende ca. 1.000 aktive sager i Ungeenheden. Cirka 400 af det samlede antal sager vedrører unge 
ledige, der modtager uddannelseshjælp. Herudover findes der 200 personer indenfor det udsatte 
voksenområde – herunder ca. 70 førtidspensionister. 400 af de nævnte sager vedrører unge under 18 år. 
Center for Unge har endnu ingen historik på området, men følger naturligvis udviklingen nøje med henblik på 
at oparbejde en sådan.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 12,9 mio. kr. til Center for Unge. Den indlagte 
besparelse i budgettet i form af produktivitetsstigning opnås ved at reducere i personalet.

Økonomisk perspektiv 
Der er i Center for Unge en stor sammenhæng mellem de opgaver, der løses på Økonomiudvalgets område 
og de opgaver, der løses af centrets udførere, f.eks. mentorer, bo-hjemmestøtte, hjemmevejledning, 
støtte/kontaktpersoner m.v., ligesom der visiteres til botilbud og misbrugsbehandling.  

Der er stor fokus på økonomien i Center for Unge. Herunder i særdeleshed i forbindelse med 1-
årsevalueringen, hvor der både skal foregå en genberegning af det oprindelige budgetgrundlag på 
servicelovens børneområde samt på beskæftigelsesområdet. Ydermere skal der udarbejdes en ny metodik 
for beregningen af budgetgrundlaget ifb. med implementeringen af 1-årsevalueringens anbefalinger omkring 
overførslen af de 25 til 30-årige borgere til Ungeenheden samt en skærpelse af Ungeenhedens målgruppe, 
som blandt andet indbefatter en tilbageførsel af førtidspensionister til Socialenheden. 
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Center for Skole 

Kort præsentation
Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 4 ansatte. 

Center for Skole varetager bl.a. en lang række opgaver inden for folkeskoleområdet, SFO og ungdomsskole. 
Folkeskoleområdet reguleres i al overvejende grad af Folkeskoleloven og dertil knyttede bekendtgørelser og 
vejledninger.

Center for Dag- og Fritidstilbud

Kort præsentation
Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 3 ansatte

Center for dagtilbud varetager de overordnede styringsmæssige og administrative opgaver i relation til 
kommunens dagtilbud. Her er tale om udvikling af og tilsyn med kvalitet samt gennemførelse af aktiviteter, 
der sikre at love, vejledninger og politiske beslutninger føres ude i livet. Den indarbejdede 
produktivitetsstigning opnås ved at reducere i personalet.

Center for Kultur og Fritid

Kort præsentation
Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 3 ansatte. 

Center for Kultur og Fritid varetager en række borger rettede og administrative opgaver i relation til kultur- og 
fritidsområdet. Her kan nævnes regionale kulturaftaler, børnekulturfestival, idræts-/kulturpriser, 
folkeoplysningen, kulturhuse, haller, biblioteker, musikskole og stadsarkiv. Den indarbejdede 
produktivitetsstigning opnås ved at reducere i personalet.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 4,6 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,1 mio. kr. 
til Center for Skole, Center for Dag- og Fritidstilbud samt Center for Kultur og Fritid. Den indarbejdede 
produktivitetsstigning opnås ved at reducere i personalet.
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Center for Sundhed og Pleje 

Kort præsentation
Området omfatter overordnet administration i forhold de 4 funktionsområder: Hjemmepleje, Plejecentre, 
Sundhed og Sygepleje samt Aktivitet og Træning. Funktionsområderne varetager blandt andet opgaver i 
forbindelse med omsorg, sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, træning m.m. for kommunens borgere, 
sundhedsuddannelserne (SSH’er, SSA’er og Sygeplejersker m.fl.) m.v. 

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 1,8 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,03 mio. 
kr. til Center for Sundhed og Pleje.

Den indarbejdede produktivitetsstigning opnås ved at der tidligere er sket tilpasning i de adm. driftsudgifter – 
primært lønninger

Center for Handicap og Psykiatri 

Kort præsentation
Området omfatter den overordnede administration for centrets hovedopgave, som er at være udførende led 
for kommunens opgaver på voksenområdet i forhold til handicap, socialpsykiatri og misbrugsbehandling: 

- Handicapafdelingen har tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til borgere 
med en erhvervet hjerneskade.

- Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling har tilbud til borgere med en sindslidelse og til socialt udsatte.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 4,1 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,1 mio. kr. 
til Center for Handicap og Psykiatri.

Den indarbejdede produktivitetsstigning opnås ved at der tidligere er sket tilpasning i de adm. driftsudgifter – 
primært lønninger.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

Kort præsentation
Området omfatter administration, visitation og sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens borgere 
ydelser indenfor hovedgrupperne: Personlig pleje, Praktisk hjælp, Sygepleje, Pleje af handicappede i eget 
hjem, Ophold i plejeboliger, Afløsning og Aflastning, Socialpædagogisk hjælp, Særforanstaltninger Handicap 
og Psykiatri, Botilbud – Handicap og Psykiatri, Misbrugsbehandling, Madservice, Omsorgskørsel og 
Aktivitetstilbud, Personlige tillæg, Ledsagerordningen og kontante ydelser til merudgifter.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 22,9 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. 
kr. til Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Den indarbejdede produktivitetsstigning opnås ved at der tidligere er sket tilpasning i de adm. driftsudgifter – 
primært lønninger. 
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IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Kort præsentation
I samarbejde med centrene, Den Kommunale Chefgruppe og direktionen har IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi til opgave at sikre, at eksisterende IT systemer udnyttes optimalt. Endvidere at det rette 
digitale kompetenceniveau er til stede i organisationen i forhold til udnyttelse af IT systemerne, at den 
organisatoriske brug af IT systemerne følger trufne beslutninger om forretningsgange, organisering m.v.

Centret er involveret i at udvikle nye forretningsgange, ændrede ansvarsplaceringer m.v. omkring IT 
systemerne og at medvirke ved valg af nye løsninger, der understøtter ovenstående og som passer ind i den 
samlede IT arkitektur.

Centret har det overordnende ansvar for gennemførelsen af kommunens digitaliseringsprojekter og ansvar 
for en række opgaver og projekter omkring indførelse og brug af velfærdsteknologi. Endvidere at disse 
projekter gennemføres i lyset af de 8 strategiske fokuspunkter.

Derudover har centret ansvar for drift og vedligehold af netværk, servere, PC´ere, telefoni m.v. Med andre 
ord den grundlæggede IT infrastruktur i Frederikshavn Kommune.

Endvidere løser centret IT support opgaver. Har man brug for hjælp, kan man ringe til servicedesken, som er 
en del af IT support. IT support kan også komme ud i organisationen og hjælpe med f.eks. installation af 
udstyr.

Centret er organiseret i to afsnit: IT drift og support samt IT projekt og digitalisering. Den første gruppe tager 
sig hovedsageligt af den daglige drift og support, medens den sidste gruppe hovedsageligt arbejder med 
digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter.

Budgetforudsætninger
Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 73,9 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 3,5 mio. kr. til 
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi.

Udover de allerede indarbejdede besparelser udviser resultatet af udbud af koncernløsningen en yderligere 
besparelse på 1,5 mio. kr. i alle budgetår. Direktionen har indarbejdet en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. i 
2016 vedrørende ajourføring af IT-sikkerpolitik og – regler samt udførelsen af disse.  
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Center for Teknik og Miljø 

Kort præsentation 
Center for Teknik og Miljø består af 4 afdelinger; Centerchefens område, Miljø og Natur, Byg og 
Ejendomsdata samt Arkiv og Digitalisering. Der er i alt beskæftiget 89 medarbejdere. 

Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Økonomiudvalget. Centerets budget på 
Økonomiudvalget er i 2016 på 24,1 mio. kr. Hovedparten af budgetmidlerne går til aflønning af personale, 
som varetager myndighedsopgaver indenfor flere lovområder herunder bl.a. byggeloven, planloven, natur- 
og miljølove. Derudover er der en ikke uvæsentlig opgaveportefølje inden for journal og arkivområdet 
herunder bl.a. udvikling og implementering af Samarbejdsportalen (kommunernes nye udvidede ESDH 
system).

Mål og Målopfyldelse
Natur og Miljø
På miljøområdet er målet at varetage en effektiv og løsningsorienteret miljøsagsbehandling i forhold til 
landbrug og øvrige virksomheder. Det samme er gældende for naturområdet, hvor man administrerer 
naturbeskyttelsesloven samt øvrige regler og bestemmelser. 

Det er endvidere en målsætning, at implementere de statslige vand- og naturplaner i kommunen. 
Vandplanerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark og de beskriver bl.a. hvilken indsats, vi skal gøre for 
at få renere vand i vores åer, søer og fjorde. Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan vi sikrer 
fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2000-områderne. Der er udarbejdet naturplaner for 246 
naturområder, og hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at 
den kan udvikle sig positivt.

Plan og Vej
Sikre en effektiv og hurtig plan- og vejlovsadministration til gavn for kommunens borgere og 
erhvervsdrivende.

Journal og Arkiv
Forestå journalisering og arkivering på hele det tekniske område. Derudover er man stærkt involveret i 
arbejdet med Samarbejdsportalen.

Byggeri og Ejendomsdata
Sikre en effektiv og hurtig byggesagsbehandling og sikre den tilstrækkelige og nødvendige registrering af 
bygninger, boliger og tekniske anlæg i kommunen.

Aktiviteter og aktivitetstal
På natur- og miljøområdet forventes det i 2016, at centeret deltager i 2 EU-LIFE-projekter. EU-LIFE er EU's 
tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre 
EU’s miljø og klimapolitik.

På journal- og arkivområdet skal Samarbejdsportalen implementeres.

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2016 afsat netto driftsbevilling 25,1 mio. kr. samt nettoanlægsbevilling 0,4 mio. 
kr. til Center for Teknik og Miljø.

Direktionen har indarbejdet en teknisk korrektion vedrørende byggesagsgebyrer på 1 mio. kr. i budgetår 
2016. 

Center for Park og Vej

Kort præsentation 
Her afholdes de administrative udgifter og myndighedsmæssige opgaver vedrørende Park og Vej. 
 
Budgetforudsætninger 
Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 1,7 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,1 mio. kr. til 
Center for Park og Vej. 
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Ejendomscenteret 

Kort præsentation
Budgetområdet Ejendomscenter ligger under Økonomiudvalget og er et fællescenter, som består af en 
stabsfunktion, Strategi- og Arealudvikling, samt 3 afdelinger Bygherre- og Anlæg, Drifts- og Service samt 
Beredskabs- og Logistik.

Strategi- og Arealudvikling har til opgave at styre udnyttelsen af den samlede ejendomsportefølje og sikre, at 
der bliver arbejdet helhedsorienteret for at opnå synergi og størst mulig driftsmæssig effektivitet. Herudover 
varetages køb/salg/udlejning og grafik/trykkeri.

Bygherre og Anlæg har bygherreansvaret i forhold til kommunens ejendomsportefølje og rådgivende ansvar 
for projekter omkring bygge- og anlægsopgaver.

En væsentlig opgave i Bygherre og Anlæg er energirenovering af kommunens bygninger. Ud over den 
løbende optimering gennem incitamentsmodellen er det vigtigt, at bygningerne er i en stand, så udgifterne til 
el, vand og varme m.v. bliver så lave som muligt. 

Drift og Service er ansvarlig for rengøring, servicering og afhjælpende vedligehold for den byggetekniske 
drift af de kommunale bygninger. Afdelingen er funktionsopdelt i 4 områder: Renhold, teknisk service, 
kantiner og Knivholt Hovedgaard.

Beredskab og Logistik. Indtil 31.12.2015 varetages Det kommunale beredskab som en kombination af et 
kommunalt beredskab og et entrepriseselskab (aftale med Falck Redningskorps). Beredskabet består af 
administration, serviceafdeling, vagtcentral, brandskole samt brand- og redning.  Logistik varetager opgaver 
omkring flådestyring af den kommunale vognpark samt planlægning og koordinering af kommunal samkørsel 
for bl.a. patientbehandling og andre kommunale transportopgaver. Væsentlige dele af Beredskab og Logistik 
overgår pr. 1.1.2016 til et fælleskommunalt beredskab. Direktionen har indarbejdet en teknisk korrektion 
vedr. bufferpulje til overdragelse af beredskabet på 0,8 mio. kr.  

Mål og Målopfyldelse
 At optimere driften af de kommunale bygninger, så stordriftsfordele og synergieffekter udnyttes.
 At tilpasse serviceniveauet i de kommunale ejendomme efter budgettet, som er styrende.
 At optimere anvendelsen af egne kvadratmeter og tilpasse porteføljen til behovet gennem offensiv 

salgsstrategi.
 At opgaverne bliver løst helhedsorienteret.
 At opnå samspil og synergi mellem budgetområdernes aktører med henblik på at opnå optimal effekt 

af ressourceanvendelsen i kommunens bygninger.

Aktiviteter og aktivitetstal
Ejendomscenteret varetager bygherre- og driftsherreansvaret for den kommunale ejendomsportefølje, 
herunder at rådgive den politiske og administrative organisation i udviklingsprojekter, køb- og 
salgssituationer, drifts- og anlægsopgaver, driftsansvar for en række ejendomme, kantiner og kommunens 
rekreative havne samt ansvar for kommunens ejendomsportefølje som løbende justeres og tilpasses.

Ejendomscenteret har samarbejde med fagudvalg og stor samhørighed og samarbejde med erhvervsliv og 
rådgivere omkring anlægs- og projektopgaver. Ejendomscenteret er også aktør i ejendoms- og 
byudviklingsprojekter.

I budgetforslaget er der udmøntet et effektiviseringskrav fra anlægsprojekt ”Reduktion af administrative 
udgifter” på 3,5 mio. kr. til Ejendomscenteret, grundet sparede driftsudgifter til Aalborgvej 93, Ørnevej samt 
pavilloner på Værkergrunden fra budgetår 2016 og frem. Der indgår en teknisk korrektion med 2 mio. kr. i 
budgetår 2016 til fortsat drift af Fasanvej. Således henstår nu under Center for Økonomi og Personale et 
effektiviseringskrav på 2 mio. kr. vedr. Fasanvej fra budgetoverslagsår 2017. 

Perspektiv
Ejendomscenterets forretningsidé er at overtage, udføre og udvikle driftsherre- og bygherreansvaret for de 
kommunale ejendomme i Frederikshavn Kommune.
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Budgetforudsætninger
Budgetrammen for 2016 udgør 28,7 mio. kr. faldende til 27,7 mio. kr. i 2019 til drift af ovenstående områder. 
Budgetrammen for 2016 udgør også en ramme for energi på 38,1 mio. kr. 

Den samlede driftsbevilling er i 2016 66,8 mio. kr. faldende til 65,8 mio. kr. i 2019. Driftsbevillingen 
indbefattes også beredskabet. 

Den samlede anlægsbevilling er i 2016 23,2 mio. kr. faldende til 20,5 mio. kr. i 2019.
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5. Tværgående Fælles Puljer

Netto (kr. x 1.000) Budget-
forslag 
2016

Overslag
2017

Overslag
2018

Overslag
2019

Efterudd. af lærere og pædagoger
Pulje vedr. love og cirkulærer
Reservation af serviceramme

1.021
-647

25.000

1.017
-1.361

0

1.016
2.691

0

1.005
2.691

0

I alt for Tværgående fælles puljer 25.374 -344 3.707 3.696

På dette stade i budgetprocessen er der parkeret budgetposter på ”Tværgående Fælles Puljer”, som der 
fortsat arbejdes med administrativt til fordeling senere i budgetprocessen. Denne udmøntning sker på tværs 
af flere/alle udvalg – eksempelvis pulje vedrørende love og cirkulærer. Derudover indeholder ”Tværgående 
Fælles Puljer” budgetposter til effektivisering som, ved udmøntningen påvirker flere/alle udvalg. 
Effektiviseringerne kan kræve forskellige tiltag eller analyser før de kan udmøntes. 

Bevilling til Efteruddannelse af lærere og pædagoger i budgetforslag 2016 på 1,0 mio. kr. samt pulje 
vedrørende love og cirkulærer i budgetforslag 2016 på -0,6 mio. kr. afventer udmøntning til de respektive 
udvalg. Dette vil bevirke en ændring i driftsrammen fremadrettet i alle budgetårene i forhold til det 
nuværende budgetforslag. 

Reservation af serviceramme i budgetforslag 2016 på 25,0 mio. kr. udmøntes ikke, som øvrige budgetposter, 
til de respektive politiske udvalg. 
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6. Anlæg

Netto (kr. x 1.000) Budget-
forslag 
2016

Overslag
2017

Overslag
2018

Overslag
2019

Bæredygtigt Børneområde
Samarbejdsportal
Bygninger overgået til projektudvikling
Energibyen, projektudvikling
Energirenoveringer
Erhvervs-, turisme- og kulturelle tiltag
Frederikshavn Idrætshal
Købstadsjubilæum Frederikshavn
Midlertidighed
Planlagt bygningsvedl. – øvrige ejd.
Pulje digitalisering og velf. tekn. tiltag
Udmøntning digital. og velf. tekn. tiltag
Pulje Knivholt Hovedgård
Salgsindtægter
Strategisk byudvikling – Fr.havn midtby

23.985
850

1.133
2.080
4.160
1.905
2.226
2.020

202
5.259
2.523
3.520

785
-15.905

556

23.985
850

1.512
2.080
4.160
1.830

0
2.020

202
5.259

0
0

785
-15.905

556

23.985
850

1.512
2.080
4.160
1.830

0
2.020

0
5.259

0
0

785
-15.147

0

23.985
850

1.512
2.080
4.160
1.830

0
0
0

5.259
0
0

785
-15.147

0

I alt for Økonomiudvalgets anlæg 35.299 27.333 27.333 25.313
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8. Takster

 Budget  Budget 
2015 2016 

Økonomiudvalget   
   
For restancer, hvortil der ikke er knyttet   
udlægsret (diverse regningskrav):   
Rykkergebyr 250,00 250,00
   
For restancer, hvortil der ikke er knyttet   
udlægsret (diverse regningskrav):   
Rykkergebyr 100,00  100,00
   
Diverse gebyrer:   
Gebyr for miljøtilsyn pr. time 308,70 1)
Vurderingsattest *) 100,00  digitalt
Skatteattest *) 100,00  digitalt
Ejendomsattest  *) 100,00      digitalt
BBR-ejermeddelelse 70,00  70,00
BBR-lejermeddelelse 70,00  70,00
BBR-ejerlejlighedsmeddelelse 70,00  70,00
BBR-ejermeddelelse for andelbolig 70,00 70,00
*) Vederlagsfrit for ejeren   
   
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr. 10 kr. / 1 kr. 10 kr. / 1 kr. 
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn 141,00 302,00
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn 141,00 1)
   
Taxikørsel:  
Ansøgninger 464,00  1)
Ansøgning om fornyelse af førerkort 232,00 1)
Tilladelser 1.528,00 1)
Førerkort 114,00 1)
Påtegning på toldanmeldelse 160,00 1)
Udlevering af trafikbog – fremstillingspris +  kr. 25. 95,00 1)
Tilladelsesnummerplade - takst og forbrugerpris skal tillægges 
fabrikationsprisen 176,00 1)

1) Gebyrer for 2016 er ikke udregnet endnu, da de afventer 
prisregulering pr. 1. januar 2016. 

  
Skorstensfejning:   
For første skorsten indtil 10 meters højde 121,31 123,16 
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme 
skorsten 95,05 96,50 
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter 4,30 4,36 
For rensning af centralkedler 276,99 281,20 
For rensning af brændeovne 138,45 140,55 
   
For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og 
boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for 
rør og kanaler indtil:   
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter 64,18 65,15 
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For efterfølgende påbegyndt meter 31,31 31,79 
For rør og kanaler med indvendigt mål på 35 x 35 cm betales for 
første meter 127,96 129,91 
For efterfølgende påbegyndt meter 64,18 65,15 
   
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt   
går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret   
at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages   
hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.   
   
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af   
røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige   
skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordrings-   
godtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.   
   
For brandpræventivt syn, herunder syn ifm. afmelding af skorsten, 
betales uanset antallet af skorstene på en ejendom 121,31 123,16 
   
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales   
efter tidsforbrug til den enhver tid gældende svendetimeløn samt   
befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens   
tjenestemænd.   
   
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene 
udskiftes 459,89 466,88 
   
Påtegning af prøvningsattest 126,16 128,08 

Byggesagsbehandling   
Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, 570,00 570,00 
behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)   
 

1) Gebyrer for 2016 er ikke udregnet endnu, da de afventer 
prisregulering pr. 1. januar 2016.   
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Til 
Frederikshavn Byråd 
 
 
Idet der pr. 1. januar 2014 er valgt ny Byråd i Frederikshavn Kommune, har vi i overensstem-
melse med god offentlig revisionsskik i det efterfølgende redegjort for vores opfattelse af 
samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar. 
 

1 Opgaver og ansvar 

1.1 Ledelsens opgaver og ansvar 
Byrådet (den kommunale ledelse) har ansvaret for at udarbejde årsregnskabet i overens-
stemmelse med lovgivningens bestemmelser om regnskabsaflæggelse, herunder at årsregn-
skabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling samt 
resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme. 
 
Byrådet behandler det af økonomiudvalget udarbejdede forslag til årsregnskab. Byrådet tager 
stilling til, om regnskabet foreligger i foreskreven form, hvorefter regnskabet sendes til BDO 
KR. Byrådet kan give BDO KR særlige instrukser i forbindelse med revisionen af regnskabet. 
 
Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt økonomiudvalget og - 
for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under 
Økonomiudvalget - tillige den pågældende kommunale myndighed til besvarelse, træffer By-
rådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets god-
kendelse. 
 

1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning 

Det er Byrådets overordnede ansvar, at der er opbygget hensigtsmæssige administrative sy-
stemer og tilrettelagt en hensigtsmæssig intern kontrol, der bl.a. skal sikre en god styring af 
økonomien samt at love og andre regler overholdes. 
 
Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæ-
sen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for 
kasse- og regnskabsvæsenet. 
 
Regulativet tilstilles BDO KR, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før 
de sættes i kraft. 
 
Den administrative ledelse tilrettelægger kommunens registreringssystemer, interne kontrol-
systemer og procedurerne ved regnskabsaflæggelsen med henblik på at give et pålideligt 
grundlag for udarbejdelsen af regnskabet. 
 
Dette indebærer, at der skal tilrettelægges en forvaltning, der omfatter de nødvendige øko-
nomistyrings- og regnskabssystemer, herunder interne kontroller, så der kan aflægges et påli-
deligt regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med bevil-
lingsmæssige forudsætninger, og at de tilsigtede resultater er opnået inden for de udstukne 
rammer. Det påhviler den daglige ledelse at sørge for, at kommunens bogføring og arkivering 
af regnskabsmateriale sker under iagttagelse af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. 
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Det er byrådets ansvar, at kommunens mål, strategier og handlingsplaner foreligger, og at der 
foretages resultatopfølgning. Økonomiudvalget har ansvaret for at aflægge regnskab for an-
vendelsen af midlerne. 
 
Ved forvaltningen er byrådet forpligtet til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn, 
og at formueforvaltningen foregår betryggende. 
 

1.1.2 Tilsigtede og utilsigtede fejl 

Det er byrådets opgave at påse, at tilsigtede og utilsigtede fejl eller mangler - så vidt muligt - 
forebygges og opdages. Det kan ske gennem hensigtsmæssige forretningsgange samt registre-
rings- og kontrolsystemer, herunder fastlæggelse af it-sikkerhedspolitik baseret på en vurde-
ring af kommunens it-risici. Herved opnås den bedste sikkerhed for, at alle oplysninger og 
transaktioner kommer korrekt til udtryk i årsregnskabet, ligesom de er det bedste værn mod 
fejl og uregelmæssigheder. 
 

1.1.3 Oplysninger af betydning for revisionen 

Byrådet skal ifølge lovgivningen give revisor de oplysninger, som anses af betydning for revisi-
onen af kommunen. 
 
Byrådet skal endvidere give os ubegrænset adgang til at foretage de undersøgelser af kom-
munen, vi finder nødvendige samt sørge for, at vi får ubegrænset adgang til de oplysninger og 
den bistand, som vi anser for nødvendig for at udføre revisionen af kommunen. Forpligtelsen 
til at tilvejebringe og meddele oplysninger til revisionen omfatter alle dele af de under byrå-
det hørende regnskabsområder. 
 
 

1.2 Revisors opgave og ansvar 

1.2.1 Årsregnskab, revisionspåtegning og revisionsberetninger 

Det er vores opgave at revidere det årsregnskab, som byrådet har sendt til revision. 
 
I henhold til god offentlig revisionsskik skal vi regelmæssigt kritisk gennemgå kommunens 
regnskabsføring med henblik på at påse, at kommunens registreringssystemer udgør et pålide-
ligt grundlag for årsregnskabet. Vi skal i forbindelse hermed vurdere de etablerede kontrol-
foranstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. 
 
Vi skal efterprøve, om regnskabet er korrekt, og om de dispositioner, der er omfattet af regn-
skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslut-
ninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere 
skal vi vurdere, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige for-
valtning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt. 
 
 
Offentlighedens tillidsrepræsentant 
 
Under vores revision, erklæringsafgivelse og rapportering er vi efter lovgivningen pålagt at 
optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer bl.a., at vi, når vi tager 
stilling til indhold og præsentation af oplysninger i årsregnskabet og andre opgørelser, skal 
varetage hensynet til andre regnskabsbrugere end byrådet. 
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Loven medfører, at revisor ikke må udføre erklæringsopgaver, når der foreligger omstændig-
heder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uaf-
hængighed. Som følge heraf skal vi foretage en særskilt vurdering af vores uafhængighed i 
forbindelse med rådgivnings- og assistanceopgaver inden accept af opgaven. 
 
 

1.2.2 Væsentlig fejlinformation m.v. 

Hvis vi under vort arbejde identificerer væsentlig fejlinformation, der enten skyldes besvigel-
se, eller en formodet besvigelse eller fejl, skal vi orientere kommunens øverste administrati-
ve ledelse herom. 
 
Såfremt væsentlig fejlinformation, der er meddelt til kommunens øverste administrative le-
delse, ikke berigtiges eller afklares, skal vi orientere byrådet herom, ligesom forholdet skal 
beskrives i en revisionsberetning. 
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2 Revisionens tilrettelæggelse og udførel-
se 

Revisionen tilrettelægges og udføres med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at 
årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 
 
Revisionen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og 
under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ og internationa-
le revisionsstandarder. 
 
Den kommunale styrelseslovs § 42 og kommunens revisionsregulativ er rammerne for tilrette-
læggelsen og udførelsen af vores revision, der omfatter 
 

• finansiel revision 
• juridisk - kritisk revision 
• forvaltningsrevision. 

 
Den finansielle revision omfatter regnskabsmæssige og bevillingsmæssige legalitetskontroller 
og vurderinger af de tilrettelagte interne kontroller. 
 
Den juridisk-kritiske revision indebærer bl.a. kontrol af, at de dispositioner, der er kommet 
til udtryk i regnskabet, er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses. 
 
Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om byrådets og udvalgenes beslutninger samt 
den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt. 
 
Med henblik på at opnå en begrænset grad af sikkerhed for, at kommunens administration er 
varetaget økonomisk hensigtsmæssigt, udfører vi forvaltningsrevision i henhold til Styrelseslo-
vens bestemmelser og i overensstemmelse med anerkendte revisionsnormer for forvaltnings-
revision tilpasset de kommunale revisionsregler vedrørende opdeling i løbende og udvidet 
forvaltningsrevision. 
 
I praksis vil de løbende forvaltningsrevisionsundersøgelser især have fokus på aspekterne 
sparsommelighed, produktivitet og ledelse og styring, og sjældent omfatte effektivitetsaspek-
tet, som kræver ret omfattende undersøgelser, som hovedsageligt vil skulle udføres som stør-
re undersøgelser. 
 
Revisionen vil hovedsagelig omfatte regnskabsposter og andre områder, hvor der er risiko for 
væsentlige fejl eller mangler. 
 
I forbindelse med vurdering af væsentlige revisionsområder, og dermed risikoen for at væ-
sentlige fejl kan opstå, anvender BDO KR et væsentlighedssystem, og beregner et væsentlig-
hedsbeløb. 
 
Områder, hvor vi vurderer at sandsynligheden for forekomsten af væsentlige fejl og mangler 
er lille, revideres sædvanligvis på et overordnet niveau, eksempelvis gennem analyser. 
 
Ved enhver revision er der risiko for, at væsentlig fejlinformation ikke afdækkes, selv om 
revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. 
 
Indgås der særlig aftale med den administrative ledelse eller byrådet om detaljeret kontrol 
på bestemte områder, vil dette blive omtalt i revisionsberetningen. 
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2.1 Revisionens tilrettelæggelse 
Tilrettelæggelsen af revisionen foretages på grundlag af vort kendskab til Frederikshavn 
Kommune samt drøftelser med ledelsen. På dette grundlag foretages en helhedsvurdering af 
kommunen, de tilknyttede risici af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen, de tilrette-
lagte forretningsgange samt interne kontroller på det regnskabsmæssige område. 
 
Ved tilrettelæggelsen af revisionen overvejer vi risikoen for, at der kan forekomme væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet som følge af besvigelser eller fejl. Forekommer der besvigel-
ser, er der øget risiko for, at årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, idet besvi-
gelser sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. 
 
Uanset at vi ved revisionen tager hensyn til risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregn-
skabet, er vi ikke ansvarlige for at hindre dette. 
 
Såfremt vi under revisionen konstaterer forhold, der kan indikere, at der er væsentlig fejlin-
formation i årsregnskabet - som følge af besvigelser eller fejl - udvides revisionen med hen-
blik på afklaring heraf. 
 
 

2.2 Revisionens udførelse 
Ved tilrettelæggelse af revisionen forudsætter vi som udgangspunkt, at de etablerede forret-
ningsgange samt kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer sikkerhedsmæssigt betryg-
gende. 
 
For at påse at disse forudsætninger er opfyldt, vurderes og testes udvalgte dele af de tilrette-
lagte forretningsgange samt kontroller for væsentlige områder, herunder også kommunens 
administrative it-anvendelse. 
 
Vi lægger vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen af det enkelte område. 
Vi fokuserer på kommunens målsætninger og strategier for området, samt hvorvidt de tilret-
telagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsæt-
ninger. Når der er sammenhæng mellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der 
tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. 
  
Vi undersøger, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, 
og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrak-
ter m.m., ligesom det undersøges, om tilsynsmyndighedens godkendelse er indhentet til di-
spositioner, hvortil en sådan kræves. 
  
Revisionen omfatter endvidere en vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis og de 
regnskabsmæssige skøn, som kommunens ledelse har lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen, 
er i overensstemmelse med formkravene i de gældende konteringsregler fra Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 
 
Det kontrolleres, om de i balancen opførte aktiver og passiver har været undergivet fornøden 
kontrol, ligesom det undersøges, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualret-
tigheder og leasingaftaler, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret. 
Det gælder generelt, at revisionen udføres ved stikprøver og omfanget af tests fastlægges ud 
fra vores samlede vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation.  
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2.2.1 Efterfølgende begivenheder 

Vi undersøger, om alle væsentlige begivenheder - indtil datoen for revisionspåtegning, som i 
henhold til gældende regnskabsregler kan kræve regulering af eller oplysning i årsregnskabet 
- er identificeret og korrekt indarbejdet. 
 

2.2.2 Ledelsens regnskabserklæring 

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen indhenter vi en skriftlig erklæring fra borgmesteren 
og kommunaldirektøren om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet, hvor vi ikke kan 
forvente, at der eksisterer andet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 
 
Den skriftlige erklæring kan eksempelvis omfatte årsregnskabets fuldstændighed, herunder 
oplysning om pantsætninger, kautions-, garanti-, leasing- eller dermed beslægtede forpligtel-
ser, retssager, besvigelser, ledelsesberetning, forsikringsforhold, begivenheder efter balance-
dagen samt andre vanskeligt reviderbare områder. 
 
Erklæringen skal ligeledes indeholde udtalelse om, at det er borgmesterens og kommunaldi-
rektørens opfattelse, at effekten af eventuelle ikke-korrigerede fejlinformationer i årsregn-
skabet, som er fundet under revisionen, er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for 
årsregnskabet som helhed. Erklæringen vedhæftes en oversigt over disse forhold. 
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3 Rapportering om den udførte revision 

3.1 Revisionspåtegning af årsregnskabet 
Konklusionen på den udførte revision meddeles ved revisionspåtegning af årsregnskabet. En 
revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger indebærer, 
  

• at årsregnskabet er revideret, 
• at årsregnskabet er korrekt opstillet på grundlag af bogføringen, 
• at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling ultimo året samt at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabs-
året er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser 
samt andre krav til regnskabsaflæggelsen. 

 
 

3.2 Rapportering til Byrådet 
Rapportering til byrådet om den udførte revision og konklusion herpå sker via revisionsberet-
ninger. 
 
Vi skal afgive en afsluttende beretning om revisionen af årsregnskabet og beretninger i årets 
løb, når det er foreskrevet, eller vi finder det hensigtsmæssigt. 
 
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal gives en revisionsbemærkning, hvis 
 

• regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger, 
• der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser, 
• lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom, 
• der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mang-

ler i kontrolmæssig henseende, idet vi samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af 
de konstaterede mangler, 

• de foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt. 
 
Vi rapporterer til den administrative ledelse i form af breve, besøgsrapporter og notater. 
Vores rapportering er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen. 
 
Såfremt der konstateres væsentlige mangler i bogholderi eller regnskabsvæsen, vil revisions-
beretningen indeholde en omtale heraf. 
 
Såfremt den udførte revision giver anledning til kritiske bemærkninger, eller hvis der er op-
lysninger af væsentlig betydning for kommunens finansielle stilling, som vi ønsker at gøre 
byrådet bekendt med, indføres disse i revisionsberetningens bemærkningsafsnit. 
 
Vores bemærkninger i revisionsberetninger og eventuelt andre rapporter er ikke ensbetyden-
de med, at vi begrænser vort ansvar for årsregnskabets rigtighed, idet en sådan ansvarsbe-
grænsning kun kan foretages ved forbehold i revisionspåtegningen på årsregnskabet. 
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3.2.1 Forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåteg-
ningen 

Såfremt vi bliver opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller supplerende 
oplysninger i revisionspåtegningen på årsregnskabet, orienterer vi byrådet i en revisionsberet-
ning eller på anden vis for at give mulighed for hurtig reaktion og afhjælpning af forholdet. 
Dette gælder også, hvis vi får mistanke om - eller bliver opmærksom på - væsentlige besvi-
gelser eller andre uregelmæssigheder. 
 

3.2.2 Udført assistance, rådgivning m.v. 

I revisionsberetningen omtaler vi opgaver, hvor vi har afgivet særlige erklæringer eller rap-
porter. 
 

3.2.3 Fremsendelse 

Fremsendelse af revisionsberetninger til byrådets medlemmer vil ske gennem kommunen.  
 
Byrådets formand skal, jf. styrelseslovens § 42 b, sørge for at revisionens beretninger udsen-
des til byrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.  
 

3.2.4 Interne specifikationer 

Interne specifikationer, rapporter samt perioderegnskaber og budgetopfølgninger anvendes - i 
lighed med kommunens øvrige regnskabsmateriale - som led i revisionen af årsregnskabet. Det 
anvendte materiale er ikke underlagt særskilt erklæringspligt. 
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4 Revisors arbejdsdokumentation 

Arbejdspapirer og anden dokumentation, herunder elektroniske data, der tilvejebringes som 
dokumentation for den udførte revision, tilhører alene revisor. 
 
Arbejdspapirer m.v. dokumenteres i vidt omfang elektronisk, og som følge heraf udvikles for-
skellige programmer og filer. Sådanne programmer og filer er alene udviklet til revisors eget 
brug. 
 
Såfremt det findes hensigtsmæssigt at udlevere arbejdspapirer eller filer til kommunen, sker 
dette under forudsætning af, at kommunen alene anvender filerne til eget brug. 
 
Vi påtager os intet ansvar for kommunens - eventuelle - egen anvendelse af filerne og even-
tuelle indeholdte data, med mindre der indgås særskilt skriftlig aftale om vores assistance 
med udvikling af filerne til kommunen samt vort ansvar i tilknytning hertil. 
 
 

5 Kvalitetskontrol 

”Vi er underlagt regler om lovpligtig kvalitetskontrol, hvilket bl.a. medfører, at Revisortilsy-
net vil foretage kvalitetskontrol af vores arbejde. Ligeledes er vi underlagt intern kvalitets-
kontrol, hvor vores kolleger foretager kvalitetskontrollen. Dette medfører, at vores arbejds-
dokumentation stikprøvevis bliver udvalgt til kvalitetskontrol.  
 
Medlemmer af Revisortilsynet og de personer, som forestår den interne kvalitetskontrol, er 
underlagt tavshedspligt.” 
 
 

6 Rådgivning, assistance mv. 

Revisionen af årsregnskabet omfatter ikke assistance med kommunens bogføring, udarbejdel-
se af årsregnskab eller andre regnskabsopstillinger. 
 
BDO KR vil og kan alene yde rådgivning og anden assistance, hvis dette er tilladt i henhold til 
gældende habilitets- og uafhængighedsregler. 
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7 Offentliggørelse af årsregnskaber, do-
kumenter m.v. 

 
Kommunen er forpligtet til at indhente BDO KR’s forhåndstilkendegivelse, såfremt årsregn-
skabsmateriale, der inkluderer revisionspåtegning, ønskes offentliggjort i en form, som afvi-
ger fra den, som vi har forsynet med revisionspåtegning. 
 
 
 

8 Kommunikation via internettet og e-mail 

Det følger af BDO KR’s it-politik, at fortroligt materiale kun må sendes over internettet, hvis 
det er krypteret med stærk kryptering, eller hvis modtageren skriftligt har givet os tilladelse 
til at sende materialet ukrypteret. 
 
Denne kommunikationsform er forbundet med en vis risiko for brud på fortrolighed. BDO KR 
påtager sig intet ansvar for skader af nogen art, der måtte opstå, som følge af anvendelsen af 
denne kommunikationsform. 
 
 

9 Afslutning 

Ved rapportering til byrådet vil der blive henvist til nærværende revisionsberetning, som for-
udsættes udleveret til nye medlemmer af byrådet. 
 
Revisionsberetningen tilpasses og fornyes, når der sker ændringer i kommunens eller i revisi-
onsmæssige forhold, eller såfremt BDO KR af andre årsager finder det passende. 
 
 
Aalborg, 13. februar 2015 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
Jan Hansen 
Registreret revisor 
 

117 
 



Bilag: 11.2. Revisionsberetning nr. 6 - Afsluttende beretning 2014 - Frederikshav
n Kommune  Afsluttende beretning 2014.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 12:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 105154/15



 Tlf: 33 12 65 45 
CVR-nr. 29 79 40 30 
aalborg@bdo.dk 
www.bdo.dk 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 
Visionsvej 51 
DK-9000 Aalborg 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

FREDERIKSHAVN KOMMUNE 
 
 
 

Beretning nr. 6  

(side 118 - 166)  

Revision af regnskabet for året 2014 
 
 

Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 

 

 
 
 
  

 
BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et 
UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. 



 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 29 79 40 30 
www.bdo.dk 

Frederikshavn Kommune 
Revisionsberetning nr. 6  
Revision af regnskabet for året 2014 

 

Indholdsfortegnelse Side 

1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014 ............. 118 

1.1 Indledning ............................................................................................ 118 

1.2 Ledelsens regnskabserklæring .................................................................... 118 

1.3 Ikke-korrigerede forhold ........................................................................... 118 

1.4 Revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision .................................... 119 

1.5 Revisionens bemærkninger ........................................................................ 120 

1.5.1 Generelt ...................................................................................... 120 

1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2014 .................................... 121 

1.5.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger ....................................... 121 

2 VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI ....................................................... 123 

3 REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI ............................................................ 125 

3.1 Drøftelser med ledelsen om besvigelser ........................................................ 125 

3.2 Den løbende revision ............................................................................... 126 

3.3 Lovpligtig forvaltningsrevision .................................................................... 126 

3.4 Den afsluttende revision ........................................................................... 126 

4 REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER ..................................... 127 

5 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER ............................................. 129 

5.1 Kasse- og regnskabsregulativet ................................................................... 129 

5.2 Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller ............................... 129 

5.3 Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter ........................... 130 

5.4 Decentralt besøg .................................................................................... 130 

6 LØN- OG PERSONALEOMRÅDET ................................................................. 132 

6.1 Forretningsgange og sagsrevision ................................................................ 132 

6.2 Vederlag m.v. til politikere ....................................................................... 132 

6.3 Lønrevision i forbindelse med årsregnskabet .................................................. 133 

7 REVISION AF ÅRSREGNSKABET .................................................................. 134 

7.1 Årsregnskabets opbygning og indhold ........................................................... 134 

7.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen ................................................... 134 

7.3 Budget- og bevillingskontrol ...................................................................... 134 

7.4 Tilskud, udligning og skatter ...................................................................... 135 

7.5 Refusion af købsmoms .............................................................................. 135 



 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 29 79 40 30 
www.bdo.dk 

Frederikshavn Kommune 
Revisionsberetning nr. 6  
Revision af regnskabet for året 2014 

 

7.6 Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver .............................. 135 

7.7 Anlægsvirksomhed .................................................................................. 136 

7.8 Forsyningsområdet .................................................................................. 136 

7.9 Indberetning til Forsyningssekretariatet mv. .................................................. 136 

7.10 Balancen .............................................................................................. 137 

7.11 Lånoptagelse ......................................................................................... 138 

8 REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION ............ 139 

8.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer ....................................... 139 

8.2 Løbende revision .................................................................................... 140 

8.2.1 Generelt ...................................................................................... 140 

8.2.2 Formål ......................................................................................... 140 

8.2.3 Revisionens omfang og udførelse ......................................................... 140 

8.3 Forretningsgange m.v. ............................................................................. 141 

8.3.1 Forretningsgange ............................................................................ 141 

8.4 Personsager .......................................................................................... 141 

8.5 Afsluttende revision ................................................................................ 143 

8.5.1 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion .................................... 143 

8.5.2 Temarevision omhandlende kommunernes bevilling af virksomhedspraktik og 
ansættelse med løntilskud 2015 .......................................................... 143 

8.5.3 Socialt bedrageri ............................................................................ 145 

9 AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER OG PÅTEGNEDE OPGØRELSER MV. ................. 146 

9.1 Revisionsberetninger afgivet til Frederikshavn Byråd ........................................ 146 

9.2 Øvrige redegørelser afgivet til Frederikshavn Kommune .................................... 146 

9.3 Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver ....................................................... 146 

10 REVISORS ERKLÆRING ............................................................................ 147 

BILAG 1 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET ............................................................... 148 

1.1 Opfølgning på decisionsskrivelser for 2013 og evt. tidligere ................................ 148 

1.2 Personsagsgennemgang ............................................................................ 154 

1.2.1 Kontanthjælp og uddannelseshjælp ..................................................... 154 

1.2.2 Aktivering ..................................................................................... 154 

1.2.3 Sygedagpenge ................................................................................ 154 

1.2.4 Forsikrede ledige ............................................................................ 154 

1.3 Fravalg af personsagsgennemgang ............................................................... 155 

BILAG 2 – MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD . 156 



 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 29 79 40 30 
www.bdo.dk 

Frederikshavn Kommune 
Revisionsberetning nr. 6  
Revision af regnskabet for året 2014 

 

2.1 Indledning ............................................................................................ 156 

2.2 Opfølgning på decisionsskrivelser vedrørende 2013 og tidligere år ........................ 156 

2.3 Personsagsgennemgang ............................................................................ 160 

2.4 Fravalg af personsagsgennemgang ............................................................... 160 

BILAG 3 OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV ......................................... 161 

BILAG 4 TEMAREVISION .................................................................................. 164 

4.1 Indledning ............................................................................................ 164 

BILAG 5 PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER ........................................ 166 

 
 
  



 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 29 79 40 30 
www.bdo.dk 

Frederikshavn Kommune 
Revisionsberetning nr. 6  
Revision af regnskabet for året 2014 

 

Til Frederikshavn Kommunes byråd 
 

1 Konklusion på revisionen af kommunens 
årsregnskab for 2014 

1.1 Indledning 
 
BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, har den 16. juni 2015 afsluttet 
revisionen af Frederikshavn Kommunes regnskab for året 2014. 
  
I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Frederikshavn Kom-
mune afgives hermed beretning om den udførte revision. 
 
Revisionen har omfattet siderne 8 – 52, 55 -59 og 62 -64 i ”Årsberetning 2014” og siderne 3, 
84 – 91, 100 – 120 og 132 - 143 i ”Bilag til årsberetning 2014”. 
  
Hovedtallene udviser (mio. kr.): 
 
 Oprindeligt 

 budget 
Regnskab 

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)    

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 

Resultat af det skattefinansierede område 

Resultat af forsyningsvirksomhederne 

  105,2 

  -27,7 

   -1,7 

   59,9 

 -60,9 

  -1,4 

Balance Ultimo 2013 Ultimo 2014 

Aktiver 

Egenkapital 

 4.710,2 

-2.389,9 

 4.767,7 

-2.407,9 

Positive tal = overskud/tilgodehavender.  
Negative tal = underskud/gæld. 

 
 

1.2 Ledelsens regnskabserklæring 
I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for 
os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet 2014. 
 
 

1.3 Ikke-korrigerede forhold 
I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er kor-
rigeret i årsregnskabet. 
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I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014 er der konstateret enkelte forhold på balan-
cen, som ikke er korrigeret i årsregnskabet, idet ledelsen har vurderet dem værende uvæ-
sentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet.  
 
For nærmere indhold heraf henvises til konklusionen i afsnit 7.10. 
 

 

1.4 Revisionspåtegning – konklusion på den udførte 
revision 

Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det 
kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. 

Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning:  

”Den uafhængige revisors påtegning  

Til byrådet i Frederikshavn i Kommune 

Vi har revideret årsregnskabet for Frederikshavn Kommune for regnskabsåret 1. januar til 31. 
december 2014. Årsregnskabet jf. siderne 8 – 52, 55 -59 og 62 - 64 i ”Årsberetning 2014” og 
siderne 3, 84 – 91, 100 – 120 og 132 - 143 i ”Bilag til årsberetning 2014” omfatter anvendt 
regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, finansieringsoversigt, obligatoriske oversigter 
og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- 
og regnskabsvæsen, revision mv. med følgende hovedtal: 

• Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 59,9 mio. kr. 
• Resultat af det skattefinansierede område på -60,9 mio. kr. 
• Aktiver i alt på 4.767,7 mio. kr. 
• Egenkapital i alt på -2.407,9 mio. kr. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige 
fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og 
regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig 
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighe-
derne. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi 
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yder-
ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes 
styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 
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planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er 
uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er 
relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vur-
dering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige 
skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.  

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne 
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i over-
ensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrif-
ter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i 
alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstem-
melse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision 
m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kon-
troller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.” 

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen 

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af byrådet godkendte budget for 2014 som sam-
menligningstal i årsregnskabet for 2014. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt 
revision.” 

 

1.5 Revisionens bemærkninger 

1.5.1 Generelt 

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, 
er anført under afsnit 1.5.2. 
 
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis 
  

• regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger 
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• der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser 

• lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom 

• der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mang-
ler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til ud-
bedring af konstaterede mangler 

• foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt 

• udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk 
hensigtsmæssig måde 

 

1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2014 

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
 

1.5.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 

Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 
samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.  
 
Nedenfor er tidligere afgivne revisionsbemærkninger samt den opfølgning, der er gennemført 
af kommunen i forhold til bemærkningerne, gengivet. 
 
Revisionsberetning nr. 4 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 (side 68) 
 
Manglende overholdelse af gældende bevillingsregler  
I forbindelse med vores gennemgang af afsluttede anlægsprojekter har vi ved et anlægspro-
jekt konstateret, at der ikke er afgivet en politisk vedtaget anlægsbevilling for projektet, og 
at der ligeledes ikke er afgivet rådighedsbeløb.  
 
Dette er ikke i overensstemmelse med gældende bevillingsregler, og vi henstiller til at kom-
munen fremover efterlever gældende bevillingsregler.  
 
For det nærmere indhold henvises til konklusion i afsnit 5.7 - Anlæg  
 
Anvendelse af byggekredit  
Kommunen har i 2012 optaget en byggekredit, og kommunens anvendelse heraf i 2013 er vi i 
tvivl om er i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen, hvorfor kommunen har rejst for-
tolkningsspørgsmålet overfor Økonomi- og Indenrigsministeriet.  
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har i skrivelse af 3. juli 2014 oplyst, at ”det er ministeriets 
opfattelse, at Frederikshavn Kommunes anvendelse af byggelån i 2013 ikke har været neutral 
i forhold til opgørelsen af kassekreditreglen, da trækket på byggekreditten er sket med større 
engangsbeløb, og forud for den faktiske afholdelse af anlægsudgifterne og med større beløb 
end de faktiske anlægsudgifter”.  
 
For det nærmere indhold henvises til konklusion i afsnit 5.11 – Låneoptagelse.  
 
Byrådets besvarelse: 
Byrådet har behandlet de 2 bemærkninger i deres møde den 17. september 2014, hvor de 
godkendte administrationens besvarelse af anbefalingerne fra revisionen. Heraf fremgår det, 
at: 
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• (Bevillingsregler) BDO Kommunernes Revisions overordnede konklusion vedrørende Frede-

rikshavn Kommunes anlægsregnskaber er, ”at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet 
og aflagt i overensstemmelse med gældende regler og kommunens retningslinjer”. I ét en-
kelt anlægsprojekt har der manglet bevilling og rådighedsbeløb. 
 
Forbruget på anlægsprojektet blev i forbindelse med afslutningen af regnskab 2013 udlig-
net med mindreforbrug på øvrige anlægsprojekter. 
 
Kommunen er opmærksom på, at der, jvf. de gældende bevillingsregler, skal foreligge en 
anlægsbevilling og et rådighedsbeløb før anlægsopgaver igangsættes og vil drage omsorg 
for, at det sker fremadrettet. 
 

• (Byggekredit) Frederikshavn Kommune har i brev af 11. august 2014 svaret på Økonomi- 
og Indenrigsministeriets skrivelse af 3. juli 2014. 
 

 
Konklusion 
På grundlag af byrådets besvarelse og vores opfølgning anser vi bemærkningerne som af-
sluttet.  
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2 Vurdering af kommunens økonomi 

Vi har foretaget en overordnet analyse af forhold med betydning for den økonomiske udvikling 
i Frederikshavn Kommune.  

Vi skal gøre opmærksom på, at vores vurdering af kommunens økonomi er et øjebliksbillede, 
som bl.a. bygger på de økonomiske oplysninger om budget 2015, som vi har modtaget fra 
kommunen.   

 
 

Som det fremgår af ovenstående figur har Frederikshavn Kommune både i 2012 og 2013 været 
i stand til at overholde det oprindelige budget for drift i modsætning til 2014. De 2 væsentlig-
ste årsager til at kommunen ikke har kunnet opnå det oprindeligt budgetterede resultat i 
2014 har været midtvejsreguleringen og kursregulering i forbindelse med låneomlægning, 
hvilket totalt har svaret til udgifter/mindre indtægt for i alt ca. 60 mio. kr.  

 

 
 

For at få et billede af hvor godt det realiserede resultat er for det enkelte år, skal disse sam-
menholdes med de overførte driftsbevillinger – jf. ovenstående tabel - til det efterfølgende 
år. Overførslen er reelt udtryk for et bevilget men endnu ikke realiseret forbrug og ville såle-
des, hvis udgiften havde været afholdt i det oprindelige budgetår have belastet resultatet for 
dette år. F.eks. skal det realiserede resultat for 2014 vurderes ud fra at der overføres 19,7 
mio. kr. til regnskabsår 2015.  

Det skal dog bemærkes, at kommunens økonomiudvalg har besluttet, i forbindelse med års-
regnskab 2013 og fremadrettet, at overførte beløb ikke umiddelbart var en forbrugsmulighed i 
det kommende regnskabsår, men de at skulle hensættes som ”bankbøger” under de enkelte 
direktørområder og kan kun frigives fra sag til sag. De overførte driftsbevillinger er således 
ikke umiddelbart disponible for de enkelte områder.  
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Sammenligning af oprindeligt budget og 
realiseret resultat 

Ordinær driftsvirksomhed 

Budg. resultat - oprindeligt Realiseret resultat

Overførsel af uforbrugte budgetmidler (mio. kr.) Fra 2011 Fra 2012 Fra 2013 Fra 2014
til 2012 til 2013 til 2014 til 2015

Overførte driftsbevillinger -25,1 0,4 12,3 19,7
Overførte anlægsbevillinger 103,5 95,4 63,0 99,7

I alt overførte bevillinger netto 78,4 95,8 75,3 119,4
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Som det fremgår af tabellen ”Overførsel af uforbrugte budgetmidler” bliver der overført en 
større beholdning af uforbrugte anlægsmidler, som er øremærkede midler til en række ikke 
igangsatte anlægsprojekter. Eftersom det er det oprindelige budget, som er styrende for an-
læg, har det ingen indflydelse for det enkelte år, hvad der overføres af uforbrugte bevillin-
ger.  

 

 
 

Vurdering af bæredygtig drift foretages typisk ved en vurdering af aktuelt regnskabsresultat, 
budget for kommende regnskabsår, samt de 3 efterfølgende budgetoverslagsår.  

Som udgangspunkt er det vigtigt, at kommunen har et så stort overskud på den ordinære 
driftsvirksomhed (økonomisk råderum) over en årrække, at der er plads til at dække afdrag 
på lån og anlæg, som ikke kan lånefinansieres. 

I ovenstående tabel er der ikke taget højde for overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2014 
til 2015.  

Det skal iagttages, at byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2015 har vedtaget 3 
målsætninger for budgettet, hvor den første målsætning er at opnå overskud på den ordinære 
driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr. pr. år. I budgetterne for overslagsårene er der ikke 
indregnet midler fra ”ekstra ordinær finansiering” eller ”tilskud til vanskeligt stillet kommu-
ne”. Der vil ske tilretning af driftsudgifterne såfremt indtægterne ikke får en størrelse så 
målsætningen om overskud på den ordinære driftsvirksomhed overholder målet med 150 mio. 
kr. i overskud.  

Vi har valgt at medtage regnskabsårene 2011 – 2013 i rådighedsberegningen for at illustrere, 
at Frederikshavn Kommune igennem en længere årrække ikke har haft balance i det økonomi-
ske råderum, som i stor udstrækning er blevet finansieret ved træk på likviditet og låneopta-
gelse jf. nedenstående tabel. 

 

 
 

Ovenstående tabel viser, at den langfristede gæld i perioden 2011 – 2014 er steget fra 868,2 
mio. kr. til 1.162,0 mio. kr. I samme periode er den gennemsnitlige likviditet faldet fra 132,4 
mio. kr. til 56,4 mio. kr. For overslagsårene er det forudsat, at den langfristede gæld vil fal-
de.  

 

Sammenfattende konklusion 

Isoleret set har Frederikshavn Kommune fået et dårligere resultat i 2014 end forudsat i det 
oprindelige budget – målt på den ordinære driftsvirksomhed, men har opnået et væsentligt 

Rådighedsberegning (mio. kr.) R2011 R2012 R2013 R2014 B2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 96 141 99 60 150 135 122 130

Nettoanlægsudgifter fratrukket optaget lån -161 -103 -117 -22 -10 -54 -42 -43

Afdrag på lån -80 -81 -64 -40 -64 -69 -72 -75

Netto -145 -43 -82 -1 76 13 7 12

R2011 R2012 R2013 R2014 B2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018

Langfristet gæld ult. Regnskabsåret (excl. 
leasingforpligtigtigelse og lån til ældreboliger) -868,2 -1.069,6 1.058,2 -1.162,0 -1.179,5 -1.148,7 -1.114,8 -1.077,7

Gennemsnitlig likviditet 132,4 82,5 29,5 56,4
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bedre resultat end i det korrigerede budget, hvilket bl.a. kan tilskrives, at kommunen i for-
året 2014 foretog en gennemgribende budgetrevision for 2014, samt iværksatte en række 
initiativer for at sikre, at det korrigerede budget blev overholdt. Herudover blev der politisk 
vedtaget skærpede krav om besparelser for budget 2015 og budgetoverslagsårene. 

Kommunen har igennem en årrække ikke haft balance i det økonomiske råderum, hvilket har 
bidraget til at kommunens likviditet har været under stort pres og er faldet til et meget lavt 
niveau, som dog har været stigende i 2014.  

Kommunen forudsætter i deres budget for 2015 et væsentligt højere overskud på det ordinæ-
re resultat end resultatet blev for 2014. For at opnå dette og herved opretholde sin økonomi-
ske frihed, er det meget nødvendigt fortsat at have stor fokus på dels overholdelse af budget-
terne og dels sikre, at budgettet for kommunen udviser så meget råderum, at det både kan 
dække afdrag på lån og anlægsudgifter, som ikke kan lånefinansieres, og også kan bidrage til 
at forøge kommunens likviditet.  

 
 

3 Revisionsmetodik og -strategi 

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne for-
retningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurde-
res og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold 
mv. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre 
forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger 
samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hen-
sigtsmæssig måde. 
 
Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisions-
strategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte admi-
nistrative områder af betydning for årsregnskabet. 
 
Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og 
forhold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2014 
identificeret områder med særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet. 
 
Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar 
henvises i øvrigt til vores beretning om revisionsaftale (beretning nr. 5). 
 
 

3.1 Drøftelser med ledelsen om besvigelser 
Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for 
os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker 
risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinforma-
tion som følge af besvigelser. 
  
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende 
undersøgelser af formodede besvigelser. 
  
Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser. 
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3.2 Den løbende revision 
Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. 
Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der 
giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til 
omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæg-
gelsen i kommunen. 
 
Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvalt-
ningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og 
der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på 
hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse stra-
tegier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og 
ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. 
 

3.3 Lovpligtig forvaltningsrevision 
Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision og løbende for-
valtningsrevision. 
 
Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på 
udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.  
  
Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutnings-
grundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter samt analyser af budgetafvigel-
ser. 
  
I det omfang vores vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et 
område, har vi vurderet, om ressourcer mv. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. 
 
 

3.4 Den afsluttende revision 
Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det 
vil sige, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede øko-
nomiske resultat og stilling. 
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4 Revision af kommunens interne it-
kontroller 

Omfang 
Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikati-
onskontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regn-
skabsaflæggelse. 
 
Vi har tilrettelagt revisionen efter et rotationsprincip, således at ikke alle områder revideres i 
samme omfang hvert år. I 2014 har revisionen omfattet følgende områder: 
 

• Adgangssikkerhed til økonomistyringssystem samt KMD CICS, herunder brugeradmini-
stration, brugerrettigheder, adgangskontrol og systemadministration. 

• Indhentelse og vurdering af revisorerklæringer vedrørende eksterne driftsleverandø-
rer. 

 
Revisionen har desuden omfattet krav i henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- 
og regnskabsvæsen, revision mv. i forhold til it-anvendelsen samt elementer af forvaltnings-
revision inden for it-organisation, it-politikker og it-risikovurderinger. Endvidere har revisio-
nen omfattet en opfølgning på konstaterede svagheder fra sidste år. 
 
Det udførte arbejde 
Vi har foretaget forespørgsler hos it-ledelsen, medarbejdere med ansvar og opgaver inden for 
it samt systembrugere. 
 
Vi har udført revisionshandlinger i form af inspektioner, observationer og udførelse af kontrol-
ler, herunder gennemgang af modtagne dokumenter og materialer, efterprøvelse af interne 
it-kontroller og dokumentation herfor samt test af de interne it-kontrollers funktionalitet, 
hvor dette er relevant. 
 
Vi har baseret revisionen på ekstern revisorerklæring med høj grad af sikkerhed for de dele af 
it-systemerne, som KMD er ansvarlig for i henhold til aftale med kommunen. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hen-
sigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet 
og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regn-
skabsaflæggelsen. 
 
Vi har dog ved revisionen konstateret svagheder i kommunens forretningsgange og interne 
kontroller, der kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:  
 
1. Vi anbefaler, at kommunen reducerer antallet af brugere med adgang til midlertidige 

filer, som sendes til KMD. 
 
Anbefalingen er videreført fra 2013.  
 
Vi er opmærksomme på, at kommunen har igangsat tiltag til at imødekomme vores anbe-
faling. 
 

Vi vurderer, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden kan forbedres ved at gen-
nemføre følgende anbefalinger: 
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1. Vi anbefaler, at den vedtagne løbende opfølgning, evaluering og vedligeholdelse af infor-
mationssikkerhedspolitikken udføres, herunder at kommunen har fokus på implementering 
af systemejers ansvar og opgaver.  
 
Et eksempel på et væsentligt element i informationssikkerhedspolitikken, som endnu ikke 
er fuldt implementeret, er beredskabsafsnittet, der forudsætter at: 

• Væsentlige systemer skal identificeres. 
• Der fastsættes tider for, hvor længe utilgængelighed accepteres. 
• Der udarbejdes, vedligeholdes og afprøves beredskabsplaner for kritiske systemer 

til sikring af nøddrift, reetablering af systemer og data. 
 
Anbefalingen er videreført fra 2013. 
 
Vi er opmærksomme på, at kommunen har igangsat tiltag til at imødekomme vores anbe-
faling. 
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5 Regnskabsføring og interne kontroller 

5.1 Kasse- og regnskabsregulativet  
Vi har gennemgået kommunens kasse- og regnskabsregulativ og herunder vurderet om regula-
tivet fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og 
regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis.  

 

Konklusion 

Det er fortsat vores opfattelse, at kasse- og regnskabsregulativet i fornødent omfang beskri-
ver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de 
interne kontroller og ledelsestilsynet. 
 
I de følgende afsnit har vi efterprøvet, om konkrete og væsentlige dele af principperne for 
økonomistyring fungerer i praksis.  
 

 

5.2 Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne 
kontroller 

Vi har valgt at sætte fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som 
er vedtaget i regler for økonomisk styring. 
   
Reglerne indeholder følgende grundlæggende regler for den elektroniske bilagsbehandling i 
kommunen:  
 

• Bilagene kræver alene elektronisk attestation før bogføring og betaling. Dette gælder 
dog ikke manualle udbetalinger som kræver attestation af 2 personer forinden der kan 
ske udbetaling.  

• Den ledelsesmæssige kontrol af øvrige bilag er integreret i de budgetansvarliges al-
mindelige ledelsestilsyn ud fra en afvejning af risiko og væsentlighed. Det fremgår af 
økonomistyringsregulativet, at de budgetansvarlige har pligt til at tilrettelægge, be-
skrive, udføre og dokumentere et økonomisk ledelsestilsyn.  

• Økonomicenteret bistår fagforvaltningerne ved at foretage kontroller med overholdel-
sen af forretningsgangene omkring bogføring og betaling – økonomisk ledelsestilsyn 

• Der er i økonomisystemet indlagt særlige systemmæssige begrænsninger, bl.a. har de 
enkelte brugere kun adgang til at bogføre inden for eget profitcenter eller arbejdsom-
råde. Endvidere har brugerne ikke adgang til at ændre i betalingsstrømmen på elek-
troniske fakturaer, og oprettelse af nye leverandører i systemet, hvor betaling skal ske 
til en anden konto end Nem-Konto kræver godkendelse af 2 personer.  

 
Vi har undersøgt, om bilagsbehandlingen følger disse regler og i det hele taget er tilrettelagt 
hensigtsmæssigt og betryggende. 
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Der er ikke etableret en fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende 
og kontrollerende funktioner i kommunen. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af 
tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler. 
 
Ledelsen har etableret interne kontroller til imødegåelse af disse risici. Blandt andet er der 
kontrol af pengestrømme, som ikke er omfattet af NEM-konto, budgetansvarliges ledelsestil-
syn, systemansvarliges kontroller af indberetninger og kontrol af om der anvendes bilag, som 
er særlig risikofyldte. 
 

Konklusion 

Sammenfattende er det at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er til-
rettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Dette begrunder vi bl.a. med, at Øko-
nomicenteret har etableret et tæt tilsyn med bilagsbehandlingen i de enkelte bogføringsen-
heder. Herigennem opsamler økonomicenteret løbende viden om kvaliteten i bilagsbehandlin-
gen. 
 
 

5.3 Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte 
balanceposter 

Vi har foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn pr. 7. oktober 2014, som har omfattet kon-
trol af tilstedeværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, fejlkonti og 
ventende remittering.  
 
Endvidere har vi vurderet de generelle forretningsgange for afstemning af balancekonti.  
 
Vi har ved revisionsbesøget fokuseret på at undersøge, om de enkelte afdelinger overholder 
reglerne i kasse- og regnskabsregulativet om løbende afstemning af balancekonti. 
 
Afstemningsprocedurerne skal sikre, at balancens poster løbende bliver afstemt og udlignet, 
så der ikke opstår uafklarede mellemværender og differencer med borgere, virksomheder og 
myndigheder. 
  

Konklusion 

Under eftersynet fik vi bekræftet tilstedeværelsen af de likvide beholdninger samt dokumen-
terer saldoen på øvrige konti.  
 
Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang for afstemning af 
balancens konti, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af 
vores stikprøver på udvalgte balanceposter. 

 

5.4 Decentralt besøg 
Vi har i december 2014 aflagt revisionsbesøg ved følgende steder: 

• Familiehuset 
• Nordstjerneskolen 
• Specialtilbuddene, Koktvedparken 

 
Ved besøgene har vi blandt andet undersøgt følgende områder: 

130 
 



 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 29 79 40 30 
www.bdo.dk 

Frederikshavn Kommune 
Revisionsberetning nr. 6  
Revision af regnskabet for året 2014 

 

 
• Behandlingen og afstemningen af likvide beholdninger, kasseapparater m.v. 

• Forretningsgange for indtægter 

• Bilagsbehandling og decentral bogføring 

• Moms- og afgiftsforhold 

• Procedure for budgetopfølgning 

• Decentral indberetning af løn  

 

Konklusion 

De foretagne besøg har ikke givet anledning til kommentarer, hvorfor det er vores vurdering, 
at der på de undersøgte områder er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretnings-
gange. 
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6 Løn- og personaleområdet 

6.1 Forretningsgange og sagsrevision 
Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision for regnskabsår 2014. Lønrevisionen har til formål at 
sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. 
  
Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller, som har 
væsentlig betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vur-
dering har vi udvalgt lønsager til test af forretningsgangene. 
 
De kontrollerede lønsager er primært udvalgt blandt ny-ansættelser på kommunens driftsom-
råder. 
  
I lønsagerne har vi bl.a. påset, 
   

• at der foreligger underskrevet ansættelsesbrev, 

• at lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende 
overenskomst, 

• at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn,  

• at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydel-
se, 

• at den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats. 
 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadmini-
strationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssig. Vi har ikke fundet fejl eller mangler i 
de gennemgåede stikprøver. 
 
 

6.2 Vederlag m.v. til politikere 
Vi har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, 
udvalgsformænd og byrådsmedlemmer.  
 

Konklusion 

Gennemgangen af udbetalt vederlag m.v. har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til 
gældende regler og kommunens bestemmelser i øvrigt. 
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6.3 Lønrevision i forbindelse med årsregnskabet 
Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt kommunens forretningsgange mv. i forhold 
til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at 
indberette til egne cpr-numre mv. 
 
Lønudbetalingen til den administrative ledelse og personalet på Løn- og personalekontoret er 
stikprøvevist gennemgået. 
 
Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det 
er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt. 
 

Konklusion 

Det er vores vurdering, at de interne kontroller udføres på betryggende vis og i henhold til 
kommunens gældende retningslinjer. 
 
Gennemgangen af lønudbetalingen til den administrative ledelse samt Løn- og personalekon-
torets personale har vist, at der ikke er foretaget fejludbetalinger. 
  
Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til 
SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret. 
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7 Revision af årsregnskabet  

7.1 Årsregnskabets opbygning og indhold 
Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med 
formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler. 
 
Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2013 er foretaget ændringer i kommu-
nens regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af byrådet. Det er endvidere 
vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsmini-
steriets regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen.  
 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse 
med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
 
 

7.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen 
Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne 
gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaf-
læggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af 
materialeplaner og andre styringssystemer. 
 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse har fungeret 
meget tilfredsstillende.  
 
 

7.3 Budget- og bevillingskontrol 
Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne 
budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter.  
Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse 
med gældende regler.   
 

Konklusion 

Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det 
vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler. 
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7.4 Tilskud, udligning og skatter 
Tilskuds- og udligningsbeløb er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og In-
denrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af 
SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger. 
 
Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering og periodisering er i overensstemmelse 
med konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. 
 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regn-
skabet. 
 
 

7.5 Refusion af købsmoms  
Vi har ved den afsluttende revision påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet 
efter gældende regler. Ved gennemgangen af området har vi blandt andet undersøgt, hvor-
vidt kommunen har håndteret  
 

• tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere i overensstemmelse med Økonomi- og 
Indenrigsministeriets orienteringsbreve af 10. februar 2014 og 22. december 2014  
 

• vederlag til plejefamilier i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets 
orienteringsbreve af 27. juni 2014 og 22. december 2014  
 

Konklusion 
 
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og optaget 
i regnskabet. 
 
I forhold til ministeriets udmeldinger om tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere har 
vi konstateret, at Frederikshavn Kommune vil foretage en undersøgelse vedrørende udbeta-
ling af tilskud til momsregistrerede modtagere efter bestemmelserne i Økonomi- og Inden-
rigsministeriets orienteringsbrev af 22. december 2014 og foretage eventuelle korrektioner i 
2015. 
 
I forhold til ministeriets udmeldinger om vederlag til plejefamilier har vi konstateret, at 
der er administreret efter ministeriets udmelding.  
 
 

7.6 Kommunal medfinansiering af de regionale sund-
hedsopgaver 

Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regn-
skab, er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Statens Serum Institut. 
 
Konklusion 
 
Det er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet. 
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7.7 Anlægsvirksomhed  
Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter for at sikre, at der er korrekt 
sondring mellem anlæg og drift. Endvidere har vi i vores gennemgang fokuseret på bilagene, 
som er konteret under de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til 
formål at sikre, at bilagene behandles korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at kommu-
nens kasse- og regnskabsregulativ overholdes. 
 
Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder 
hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen. 
 

Konklusion 

Det er vores vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overens-
stemmelse med gældende regler og kommunens retningslinjer. 
 
 

7.8 Forsyningsområdet 
Forsyningsvirksomhederne skal “hvile i sig selv”. Det vil sige, at indtægter og udgifter over en 
årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold 
til øvrige kommunale aktiviteter. Forsyningsområdet omfatter affaldshåndtering. 
  
Vi har ved revisionen påset, at 
 

• Udgifter og indtægter er registreret i henhold til Budget- og Regnskabssystemets au-
toriserede krav 

• Renter af mellemværende med forsyningsvirksomheden er beregnet i overensstem-
melse med gældende krav 

• Mellemværenderne med forsyningsvirksomheden er korrekt optaget i balancen  
 

Konklusion 

Det er vores vurdering, at den samlede økonomiske styring af forsyningsområdet er indrettet 
med henblik på at opfylde lovkrav og byrådets beslutninger. 
 
Det er ligeledes vores vurdering, at drift og mellemværende med forsyningsvirksomhederne er 
korrekt optaget i regnskabet. 
 
 

7.9 Indberetning til Forsyningssekretariatet mv. 
De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er henholds-
vis pr. 18. december 2006 (Frederikshavn Vand A/S) og pr. 22. juni 2006 (Frederikshavn Spil-
devand) omdannet til aktieselskaber med 100 % kommunalt ejerskab.  
 
Indtil 1. januar 2013 har det været muligt at udføre serviceopgaver i henhold til bekendtgø-
relse nr. 1468 af 16. december 2009 om kommunens varetagelse af administrative opgaver for 
visse vandselskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1102 af 17. september 2010. 
 
Disse bekendtgørelser er automatisk ophævet den 1. januar 2013. 
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I forbindelse med kommunens indberetning og erklæring for 2013 i henhold til bekendtgørelse 
nr. 1212 af 14. oktober 2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse 
af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger skal vi i henhold til § 3 i bekendtgørelsen afgi-
ve erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning og erklæring i 
henhold til § 2 i bekendtgørelsen. 
 
I bekendtgørelserne er der fastsat krav om afgivelse af særlige revisionserklæringer. 
 
Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder 
for alle indberetninger, der foretages efter den 31. december 2011. 
 

Konklusion 

Vi har afgivet erklæring på kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet for 2014. Er-
klæringen er afgivet med forbehold om, at vejafvandingsbidraget er fastsat til 4 % af årets 
investeringer i kloakledningsanlæg, og at der ikke foreligger dokumentation for, at dette 
modsvarer de faktiske omkostninger, da vi er bekendt med, at der  stadig verserer retssag 
herom. 
 

7.10 Balancen 
Vi har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, 
om balancen giver et revisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse 
med retningslinjerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. 
 
Formålet med handlingerne er at sikre, at: 

• der er tilrettelagt rutiner til sikring af, at balancens konti alle er undergivet afstem-
ning 

• der udføres et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn med afstemningsprocesserne 
• saldiene på kontiene er specificeret og dokumenteret  
• aktiver og passiver er valide og korrekt dokumenteret i forhold til tilstedeværelse og 

værdiansættelse, herunder i overensstemmelse med eksternt dokumentationsmate-
riale 

• der ikke henstår væsentlige poster af ældre dato, hvor der burde have været taget 
stilling til afskrivning 
 

Vores gennemgang har omfattet udvalgte poster fra balancen, og vi har blandt andet påset, 
at:  
 

• posterne er indregnet og målt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem 
for kommuner og kommunens regnskabspraksis 

• materielle anlægsaktiver er optaget i overensstemmelse med anlægskartotekets op-
lysninger, og at til- og afgange er korrekt registeret i anlægskartoteket 

• finansielle anlægsaktiver er korrekt indregnet, herunder at aktier, andelsbeviser og 
ejerandele i § 60 virksomheder er korrekte i forhold til kommunens ejerandele 

• omsætningsaktiver er korrekt indregnet og periodiseret  
• likvide beholdninger er korrekt indregnet og periodiseret 
• egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt 
• indregning og måling af hensatte forpligtigelser er sket i overensstemmelse med gæl-

dende regler 
• gældsforpligtigelser er korrekt indregnet og periodiseret 
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Konklusion 

Vi har ved vores gennemgang konstateret følgende: 

• det fremgår af kommunens økonomisystem, at der den sidste bankdag i 2014 er truk-
ket 10,4 mio. kr. på en pengekonto, mens det fremgår af pengeinstituttets kontoud-
tog, at beløbet først er trukket på kontoen den første bankdag i 2015. Kommunens li-
kvide beholdning udviser således pr. 31. december 2014 10,4 mio. kr. mindre end 
pengeinstituttets noteringer 

• at der på funktion 9.37 er en saldo på 11,1 mio. kr., som modsvares af tilsvarende 
negative saldo på funktion 9.49. Saldoen vedrører boligydelseslån, som er overdraget 
til UdbetalingDanmark, hvorfor funktionerne bør nulstilles. 

Selvom der er ovenstående forhold, er det vores opfattelse, at balancens poster generelt er 
dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvali-
tetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne. 

Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at balancen giver et revisende billede af 
kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og Regn-
skabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis. 

 

7.11 Lånoptagelse 
Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. 
at påse, at denne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets regler på området. 

Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kate-
gorier af udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhø-
rende fortolkninger.  
 

Konklusion 

Ved gennemgang af kommunens lånerammeopgørelse er det konstateret, at der er energibe-
sparende udgifter for yderligere 3,7 mio., som kan medtages i kommunens lånerammebereg-
ning for 2014. 
 
Herudover er det vores opfattelse, at kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i 
overensstemmelse med gældende regler. 
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8 Revision af de sociale regnskaber - om-
råder med statsrefusion 

Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration 
på det sociale område.  
 
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. 
 
Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisio-
nens omfang og resultater såvel generelt som mere detaljeret. 
 
 

8.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-
systemer 

I bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 samt bekendtgørelse nr. 1345 af 12. december 2014 
om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Ministeriet for børn, lige-
stilling, integration og sociale forhold, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder (revisionsbekendtgø-
relsen) er der fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommu-
nen anvender i forbindelse med administrationen af en række opgaver på Ministeriet for børn, 
ligestilling, integration og sociale forhold og øvrige ministeriers ressortområder. 
 
Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende 
system fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de in-
terne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte 
transaktioner. 
 
Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydel-
sen eller tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist fore-
tages af andre end den dataansvarlige kommune. 
 
 

Konklusion  

Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi hen-
viser til de af 10. april 2015 og 15. april 2015 udarbejdede erklæringer for 2014, som fremgår 
af KMD’s hjemmeside 
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8.2 Løbende revision  

8.2.1 Generelt 

De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udfø-
relse, som er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er 
opdelt i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan på hovedfunktionsniveau.  

 

8.2.2 Formål 

Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssi-
ge praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbe-
handling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. 
  
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bekendtgørelse nr. 
1509 af 13. december 2013 og nr. 789 af 25. juni 2014 om statsrefusion og tilskud samt regn-
skabsaflæggelse og revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale For-
holds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervis-
ningsministeriets ressortområder. 
 

8.2.3 Revisionens omfang og udførelse 

Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revi-
sors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v. 
 
Antallet af gennemgåede sager skal ses i sammenhæng med de anvendte revisionsmetoder, 
test af kontroller og substansrevision. 
 
Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af 
væsentlighed og risiko, og der er lagt særligt vægt på følgende kriterier:  
 

• nyetablerede sager 

• sager af væsentlig økonomisk karakter 

• sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter 

• sager efter revisors vurdering 

 
Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige 
grundlag i sagerne.  
 
Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i meddelte 
bevillinger samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved 
sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyn-
digheder og ankeinstanser inden for de forskellige områder.  
 
Vi har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølg-
ninger har udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, 
herunder i fornødent omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det 
formål at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser.  
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8.3 Forretningsgange m.v. 

8.3.1 Forretningsgange 

I henhold til regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på områder med statsrefusion og tilskud 
skal kommunen have tilrettelagt interne kontroller til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen.  
 
Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder 
forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitets-
kontrol) inden for på følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryg-
gende vis: 
 

• Tilbud til udlændinge 

• Tillæg efter lov om social pension 

• Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, sygedagpenge, særlig uddannelsesydelse, 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse, enkeltydelser, SEL §§ 41, 42 og 100) 

• Revalidering (herunder ressourceforløb, jobafklaring, ledighedsydelse og fleks-
job/flekslønstilskud) 

• Arbejdsmarkedsforanstaltninger  

 
Vi har foretaget test af kontroller af 75 personsager for at efterprøve kommunens forretnings-
gange, kvalitetskontrol og andre interne kontroller.  

 

Konklusion 

Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forret-
ningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med 
disse. 
 
 

8.4 Personsager 
På baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko er der foretaget gennemgang af person-
sager. 

Personsagsgennemgangen er foretaget som kombination af test af kontroller samt juridisk 
kritisk revision inden for følgende områder: 

 

• Tilbud til udlændinge 

• Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, sygedagpenge, særlig uddannelsesydelse, 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse, enkeltydelser, SEL § 100) 

• Revalidering (herunder ressourceforløb, fleksydelse, ledighedsydelse og fleks-
job/flekslønstilskud) 

• Arbejdsmarkedsforanstaltninger  
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Sammenfattende konklusion på personsagsgennemgang 

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagerne generelt admi-
nistreres i overensstemmelse med gældende regler.  

Sagsgennemgangen har omfattet 14 delområder, hvor der efter vores vurdering er behov for 
øget fokus på sagsadministrationen for følgende områder: 

Kontanthjælp/aktivering 

Der er foretaget gennemgang af 8 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 4 sager. 

Fejlene kan henføres til følgende:  

• Fejlkontering af befordring jf. LAB § 82 – konstateret i 1 sag 

• Fejlkontering af hjælp til person i nyttejob – konstateret i 1 sag  

• Manglende rettidig opfølgning – konstateret i 1 sag 

• Manglende opfølgning på tidligere aftaler – konstateret i 1 sag 

• Jobplan først fremsendt til borger efter tilbudsstart – konstateret i 1 sag 

 
Uddannelseshjælp 

Der er foretaget gennemgang af 4 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 3 sager. 

Fejlene kan henføres til følgende:  

• Manglende rettidig opfølgning – konstateret i 2 sager 

• CV ikke godkendt rettidigt – konstateret i 1 sag 

• Tilbud ikke givet senest 1 måned efter 1. henvendelse – konstateret i 2 sager 

• Manglende opfølgning på FVU-test – konstateret i 2 sager 

 
Revalidering 

Der er foretaget gennemgang af 4 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 1 sag. 

Fejlen kan henføres til følgende:  

• Jobplan først udarbejdet efter start af virksomhedspraktik – konstateret i 1 sag 

 
Sygedagpenge 

Der er foretaget gennemgang af 6 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 3 sager. 

Fejlene kan henføres til følgende:  

• Manglende rettidig opfølgning – konstateret i 3 sager 

 

Ledighedsydelse 

Der er foretaget gennemgang af 4 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 1 sag. 

Fejlen kan henføres til følgende:  

• Fejlkontering af befordringsgodtgørelse – konstateret i 1 sag  
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Forsikrede ledige 

Der er foretaget gennemgang af 6 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 3 sager. 

 

Fejlene kan henføres til følgende:  

• Forkert § henvisning i forbindelse med jobsamtaler – konstateret i 3 sager 

 
Der henvises til bilag 1 og 2, hvor der fremgår en mere detaljeret redegørelse for resultatet 
af den udførte personsagsgennemgang, herunder fravalg samt den tværministerielle oversigt 
og opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2013 og tidligere år. 
 
 
 

8.5 Afsluttende revision 

8.5.1 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion 

Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har 
endvidere stikprøvevist undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrø-
rende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet. 
 
Vi har ligeledes kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidli-
gere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne. 
 
Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt beregning og afregning af 
A-skat mv.  
 

Konklusion 

Regnskabsaflæggelsen har fungeret meget tilfredsstillende. Vi har konstateret fejl i restaf-
regningsskemaerne vedrørende det sociale område som har medført merrefusion på 0,6 mio. 
kr. netto. 
 
Beløbene er korrigeret på de endelige restafregningsskemaer 2014. 
 
 

8.5.2 Temarevision omhandlende kommunernes bevilling af 
virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud 2015 

Indledning 

I henhold til Beskæftigelsesministeriets udmelding af 14. maj 2014 samt Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings skrivelse af 8. august 2014 er vi blevet bedt om at udføre te-
marevision i 2015 omhandlende virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.   
 
 
Reglerne for udbetaling af refusion og tilskud til kommuner og regioner, regnskabsaflæggelse 
i kommuner og regioner er fastsat i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regn-
skabsaflæggelse og revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale for-
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holds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Under-
visningsministeriets ressortområder. 
 
De kommunale revisorer skal ved temarevisionen konkret undersøge og besvare følgende fo-
kuspunkter: 
 

• Om kommunen har etableret hensigtsmæssige forretningsgange, herunder kvalitets- 
og dokumentationskontrol (legalitet) 

• Om kommunens afgørelse om bevilling af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse 
med løntilskud hos offentlig eller privat arbejdsgiver er behandlet i overensstemmelse 
med regler og praksis 

• Om kommunen har hjemtaget refusion korrekt for bevilling af tilbud 

 

Temarevisionen omfatter: 

• En gennemgang af kommunens forretningsgange for hjemtagelse af statsrefusion, her-
under kvalitets- og dokumentationskontrol (legalitet) på de områder, der er omfattet 
af temarevisionen. 

• En gennemgang af sagsdokumenterne i 10 konkrete sager (4 sager vedr. virksomheds-
praktik og 6 sager vedr. løntilskud, fordelt med 4 sager ved offentlige arbejdsgivere 
og 2 sager ved private arbejdsgivere), hvor kommunen har truffet afgørelse senest før 
1. september 2014 

 
 
Afgrænsning af lovområder 

Følgende lovområder er omfattet af temarevisionen: 

• Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, stk. 1, nr. 1, omfattende ledige der mod-
tager dagpenge, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

• Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, stk. 1, nr. 2 og 3, omfattende kontant-
hjælpsmodtagere efter lov om aktiv socialpolitik, som er job- og aktivitetsparate, 
bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet ef-
ter integrationsloven 

 
Vi har gennemført vores revisionsbesøg vedrørende temarevisionen i perioden februar – marts 
2015. 
 
Vi vil i øvrigt henlede opmærksomheden på bilag 4, som er vedlagt denne beretning, hvor der 
er redegjort for den udførte temarevision.  
 
 
Konklusion 

Det er vores vurdering, at kommunen har etableret hensigtsmæssige forretningsgange. Vi har 
dog ved gennemgangen konstateret følgende fejl i bevillingen af virksomhedspraktik: 

• Manglende dokumentation for, at betingelserne om at der ikke kan gives tilbud om 
virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, er op-
fyldt (BAB § 56, stk. 3)  

 
Følgende fejl i sager vedr. ansættelse med løntilskud 

• Manglende beskrivelse af formålet med ansættelse med løntilskud (LAB § 52) 
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• Manglende dokumentation for, at betingelsen, om at personen ikke kan blive ansat 
med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor pågældende senest har været ansat (BAB § 
65, stk. 2)  

 

Fejlene er uden refusionsmæssig betydning 

 

8.5.3 Socialt bedrageri 

I bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 samt bekendtgørelse nr. 1345 af 12. december 2014 
om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Ministeriet for børn, lige-
stilling, integration og sociale forhold, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder (revisionsbekendtgø-
relsen) er der fastsat et krav om, at vi skal påse, at kommunen har etableret procedurer til at 
forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på 
områder omfattet af denne bekendtgørelse samt for sagsoplysning på Udbetaling Danmarks 
sagsområde, jf. § 11 i lov om Udbetaling Danmark, og om procedurerne fungerer på betryg-
gende vis. 
 
Vi har ved vores revision påset: 

• Om kommunen har vedtaget politiske eller strategiske retningslinjer 
• Hvordan kontrollen er organiseret 
• Om kommunen har en procedure for håndtering af oplysninger mellem afdeling, fra 

andre myndigheder, private samt gennemførte virksomhedskontroller og elektroniske 
eller manuelle kontroller. Herunder om kommunen har nedsat en kontrolgruppe 

• Om kommunen har en procedure for tilbagebetalingskrav 
 
 
Konklusion 
 
Det er vores opfattelse, at kommunen har etableret en betryggende og hensigtsmæssig for-
retningsgang til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser. 
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9 Afgivne revisionsberetninger og påteg-
nede opgørelser mv. 

9.1 Revisionsberetninger afgivet til Frederikshavn By-
råd 

Ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet er der afgivet følgende delbe-
retninger: 
 
Beretning om Nr. Dato 

 Beretning om revisionsaftale 5 13. februar 2015 

 
 

9.2 Øvrige redegørelser afgivet til Frederikshavn 
Kommune 

• Notat vedrørende håndtering af det løbende likviditetstræk for låneberettigede udgif-
ter i Frederikshavn Kommune 

• Økonomianalyse af Center for Unge 
 
 

9.3 Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver 
Der henvises til oversigten i bilag 5. 
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10 Revisors erklæring  

Vi erklærer, at 
 

• vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser 

• vi under revisionen har modtaget de oplysninger, som vi har anmodet om 

 
Vi har iværksat foranstaltninger til sikring af, at BDO ikke har leveret ydelser omfattet af 
Revisorlovens § 21, stk. 1, til de af kommunen ejede virksomheder og selvejende institutioner 
med driftsoverenskomst. 

 

Aalborg, den 16. juni 2015 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
Jan Hansen 
Registreret revisor 
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Bilag 1 Beskæftigelsesministeriet 

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de særlige 
rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse 789 af 25. juni 2014 samt bekendtgørelse 
nr. 1345 af 12. december 2014. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberet-
ningen for 2013 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Beskæfti-
gelsesministeriets ressortområde.  

Bilaget indeholder:  

• Opfølgning på decisionsskrivelse vedr. 2013 og tidligere år 

• Den tværministerielle oversigt 

• Redegørelse for personsagsgennemgang 

• Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager 

 

1.1 Opfølgning på decisionsskrivelser for 2013 og evt. 
tidligere 

Jfr. decisionsskrivelse fra styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af 8. december 2014 er 
der ingen forhold til opfølgning. 
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Oversigt over konstaterede fejl og mangler på ministeriets områder - 
regnskabsåret 2014 

 
 

Kommunenavn: Frederikshavn Kommune 
 
Revideret af:  Peter Barslund 
 
Beskæftigelsesministeriet 
Funktion Sagsområde Regler Antal 

udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med refu-
sions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generel-
le fejl 
uden 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema- 
tiske / 
generel-
le fejl 
med 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
menta-
rer 
vedrø-
rende 
konsta- 
terede 
fejl 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stem- 
melse med 
gældende 
regler  
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe- 
mærk-
ninger  
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering 
som 
fremgår 
af revi-
sions- 
beret-
ningen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Funktion 
5.57.73,  
samt 
5.57.75 

Kontant-og uddannelses-
hjælp. 
Udbetaling, beregning og 
kontering. Rådighedsvurde-
ring og sanktionering. 

LAS  12 

4  0 Nej Nej 

Afsnit 
1.3.1 

Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.57.75 

Aktivering, kontaktforløb, 
jobplaner mv. 
 

LAB  8 

1 1 Nej Nej 

Afsnit 
1.3.2 

Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.57.75 
samt 
5.58.80 

Revalidering inkl. forrevalide-
ring  
 

LAS kap. 6 
 

4 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med refu-
sions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generel-
le fejl 
uden 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema- 
tiske / 
generel-
le fejl 
med 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
menta-
rer 
vedrø-
rende 
konsta- 
terede 
fejl 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stem- 
melse med 
gældende 
regler  
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe- 
mærk-
ninger  
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering 
som 
fremgår 
af revi-
sions- 
beret-
ningen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Funktion  
5.58.80, 
5.58.81, 
5.68.91 og 
5.68.98 

Tilskud til udgifter til hjæl-
pemidler, mentor, befor-
dringsgodtgørelse m.v. samt 
tilskud til jobrotation og 
voksenlærlinge, løntilskud 
m.v. 
 
 

LAB kap. 9 b,12, 
14 og 15 samt 
kap. 18 

5 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.68.90 

Driftsudgifter LAB kap. 10 
m.v. 

10 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.58.81 

Fleksjob 
 

LAB §§ 69 - 75  4 
0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 
* 0 

Funktion 
5.58.81 

Ledighedsydelse og særlig 
ydelse 
 
 

LAS kap. 7 4 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.57.71 og 
8.51.52 

Sygedagpenge 
 

Lov om syge- 
dagpenge  

6 

3  0 Nej Nej 

Afsnit 
1.3.3 

Nej Ja 

* 0 
Funktion 
8.51.52 

Fleksydelse  
 

Lov om fleks-
ydelse 
 
 
 

3 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med refu-
sions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generel-
le fejl 
uden 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema- 
tiske / 
generel-
le fejl 
med 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
menta-
rer 
vedrø-
rende 
konsta- 
terede 
fejl 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stem- 
melse med 
gældende 
regler  
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe- 
mærk-
ninger  
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering 
som 
fremgår 
af revi-
sions- 
beret-
ningen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Funktion 
8.51.52 

Delpension Lov om delpen-
sion 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.68.97 

Seniorjob Lov om senior-
job 

2 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.68.96 
 

Servicejob (løntilskud) 
 

Lov om ophæ-
velse af lov om 
servicejob 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.57.78, 
5.68.90 og 
5.68.91 
 

Forsikrede ledige 
(medfinansiering af a-
dagpenge, opfølgning kon-
taktforløb og tilbud) 
 

§ 82a i lov om 
arbejdsløsheds-
for-sikring m.v. 
og LAB  

6 

3 0 Nej Nej 

Afsnit 
1.3.4 

Nej Ja 

* 0 
 
 

 
Udarbejdelse af integrations-
kontrakt inden for 1 måned  
 

 
IL § 19 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
 Løbende opfølgning på inte-

grationskontrakten 
IL § 20 0 

* * * * 
* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.46.60 

Tilbud om integrationspro-
gram, herunder aktive be-
skæftigelsesrettede tilbud og 
tilbud om ordinær danskud-
dannelse 
 

IL Kapitel 4 0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med refu-
sions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generel-
le fejl 
uden 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema- 
tiske / 
generel-
le fejl 
med 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
menta-
rer 
vedrø-
rende 
konsta- 
terede 
fejl 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stem- 
melse med 
gældende 
regler  
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe- 
mærk-
ninger  
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering 
som 
fremgår 
af revi-
sions- 
beret-
ningen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Funktion 
5.46.60 

Tilbud om introduktionsfor-
løb, herunder aktive beskæf-
tigelsesrettede tilbud, tilbud 
om arbejdsmarkedsrettet 
danskundervisning og ordinær 
danskuddannelse 
 

IL Kapitel 4a 0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.46.61 

Udbetaling af kontanthjælp 
til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet. 
 
 

LAS kapitel 4 4 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.46.60 og 
5.46.61 

Resultattilskud og refusion 
 

IL § 45 og LAS 
kapitel 14 § 100 
stk. 2 

3 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.46.60 

Henvisning til danskuddannel-
se efter danskuddannelseslo-
ven 

Danskuddannel-
ses-lovens §§ 2, 
2a og 2b 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.58.82 
 

Forsørgelse og aktivering af 
personer i ressourceforløb, 
der modtager ressourcefor-
løbsydelse. 

LAB kapital 12 a 4 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.58.82 
 

Forsørgelse og aktivering af 
personer i jobafklaringsfor-
løb, der modtager ressource-
forløbsydelse. 

LAB kapital 12 
b. 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med refu-
sions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generel-
le fejl 
uden 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema- 
tiske / 
generel-
le fejl 
med 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
menta-
rer 
vedrø-
rende 
konsta- 
terede 
fejl 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stem- 
melse med 
gældende 
regler  
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe- 
mærk-
ninger  
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering 
som 
fremgår 
af revi-
sions- 
beret-
ningen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Funktion 
5.57.79 
 

Særlig uddannelsesydelse til 
ledige, hvis dagpengeperiode 
udløb i 2013 samt dertilhø-
rende aktiveringsudgifter. 

Lov om uddannel-
ses-ordning til 
ledige, som har 
opbrugt deres 
dagpengeret. 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion  
5.57.78 og 
5.57.79 

Midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse (medfinansiering af 
midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse og tilhørende aktive-
ringsudgifter) 

LAB kapitel 13 d 
og lov om ar-
bejdsløshedsfor-
sikring § 52o. 

4 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
 
LAS - Lov om aktiv socialpolitik, 
LAB - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
IL – Lov om integration af udlændinge i Danmark 
 
 
 Ja Nej 
Er der manglende afstemninger på Beskæfti-
gelsesministeriets område 

 x 
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1.2 Personsagsgennemgang 
I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler, der er konstateret ved gennem-
gangen af personsagerne. 
 
 

1.2.1 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 

Der er ved gennemgangen konstateret 4 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar 
udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 
 

• I 1 sag vedrørende kontanthjælp er opfølgning på det individuelle kontaktfor-
løb i flere tilfælde foretaget for sent.  

• i 2 sager vedrørende uddannelseshjælp er opfølgning på det individuelle kon-
taktforløb i flere tilfælde foretaget for sent.  

• i 1 sag vedrørende uddannelseshjælp er CV ikke godkendt rettidigt 
• i 2 sager vedrørende uddannelseshjælp er første tilbud givet senere end 1 må-

ned efter henvendelsen 
• i 2 sager vedrørende uddannelseshjælp er der ikke foretaget opfølgning på 

FVU-test 
 

1.2.2 Aktivering 

Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar 
udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 
 

• i 1 sag er der ikke foretaget opfølgning på tidligere aftaler   
• I 1 sag er jobplan først fremsendt til borger efter tilbudsstart 

 
Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar 
udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 
 

• i 1 sag er sket fejlkontering af ydelsen i nyttejob 
 
 

1.2.3 Sygedagpenge 

Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar 
udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 
 

• i 3 sager er der ikke sket rettidig opfølgning 
 
 

1.2.4 Forsikrede ledige 

Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar 
udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 
 

• i 3 sager er der forkert § henvisning i forbindelse med jobsamtaler 
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1.3 Fravalg af personsagsgennemgang 
Vi har for 2014 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: 

• Servicejob 
• Delpension 
• Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned 
• Løbende opfølgning på integrationskontrakten 
• Tilbud om integrationsprogram 
• Tilbud om introduktionsforløb 
• Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven 
• Forsørgelse og aktivering af personer i jobafklaringsforløb, der modtager ressource-

forløbsydelse 
• Særlig uddannelsesydelse til ledige, hvis dagpengeperiode udløb i 2013 samt dertilhø-

rende aktiveringsudgifter 
 
Vi har i 2014 fravalgt personsagsgennemgang på servicejob, delpension, forsørgelse og aktive-
ring af personer i jobafklaringsforløb samt særlig uddannelsesydelse til ledige, da området 
ikke har væsentlig økonomisk betydning. Området servicejob er dog revideret i forhold til 
tilskudsberegning, som en del af refusionsopgørelsen.  
 
Vedrørende områderne udarbejdelse af integrationskontrakt indenfor 1 måned og løbende 
opfølgning på integrationskontrakten, er personsagsgennemgang fravalgt, da området ikke har 
givet anledning til fejl og mangler tidligere år og vil indgå i 3 års planen.  
 
Vedrørende områderne Integrationsprogram og Introduktionsforløb efter ITL kapitel 4 og 4a 
samt henvisning til danskuddannelse er der ikke foretaget sagsrevision, men området er revi-
deret som en del af refusionsopgørelsen. 
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Bilag 2 – Ministeriet for børn, ligestilling, in-
tegration og sociale forhold  

2.1 Indledning 
Dette bilag er en særskilt redegørelse til Ministeriet for børn, ligestilling, integration og socia-
le forhold på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 
789 af 25. juni 2014 samt bekendtgørelse nr. 1345 af 12. december 2014 om statsrefusion og 
tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til 
revisionsberetningen for 2014 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion 
på Social-og Integrationsministeriets ressortområde.  

Bilaget indeholder:  

• Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2013 og tidligere år 

• Den tværministerielle oversigt 

• Redegørelse for personsagsgennemgang 

• Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager 

 

 

2.2 Opfølgning på decisionsskrivelser vedrørende 
2013 og tidligere år 

Jfr. decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen af 25. februar 2015 ses følgende forhold til opfølg-
ning: 
 
De sociale it-systemer 
Vi er anmodet om opfølgning på manglende revisorerklæringer vedrørende de sociale it-
systemer, hvor databehandlingen varetages af KMD.  
 
Vi skal henvise til de af den 4. april 2014 udarbejdede erklæringer for 2013, som fremgår af 
KMD’s hjemmeside. 

 

 

156 
 



 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 29 79 40 30 
www.bdo.dk 

Frederikshavn Kommune 
Revisionsberetning nr. 6  
Revision af regnskabet for året 2014 

 

Oversigt over konstaterede fejl og mangler på ministeriets områder - 
regnskabsåret 2014 
 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 
 
Funktion Sagsområde Regler Antal 

udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
men-
tarer 
vedrø-
rende 
konsta-
terede 
fejl 
 
 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stemmelse 
med gæl-
dende regler  
 
 
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe-
mærk-
ninger 
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering, 
som 
fremgår 
af revi-
sions-
beret-
ningen) 

Forbe-
hold 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Funktion 
5.22.07 

 
Statsrefusion – Særligt dyre 
enkeltsager 
 

 
SEL § 176 

8 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
  

Hjælp til flygtninge 
(Udgifter med 100 % statsre-
fusion) 

SEL § 181, 
dagtilbudslo-
ven § 99, LAS § 
107 og LAB 
kap. 12 og 14 
mv. 

4 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.57.72 
 

 
Merudgiftsydelse 
 

 
SEL § 41 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.57.72 
 

 
Tabt arbejdsfortjeneste 
 

 
SEL § 42 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.28.20 

Advokatbistand, aktindsigt 
mv. 

SEL § 72  1 
0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 
* 0 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
men-
tarer 
vedrø-
rende 
konsta-
terede 
fejl 
 
 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stemmelse 
med gæl-
dende regler  
 
 
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe-
mærk-
ninger 
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering, 
som 
fremgår 
af revi-
sions-
beret-
ningen) 

Forbe-
hold 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

 

Funktion 
5.57.72 
 

 
Dækning af nødvendige mer-
udgifter 
 

 
SEL § 100 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.38.42 

Botilbud  
 

 
SEL § 109 

1 
0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 
* 0 

Funktion 
5.38.42 

 
Botilbud 
 

 
SEL § 110 

2 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.57.72 

Hjælp i særlige tilfælde 
(enkeltudgifter, sygebehand-
ling, særlig hjælp vedrørende 
børn, flytning) 
 

LAS kap. 10 0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.57.72 
 

Efterlevelseshjælp 
 

LAS kap. 10 a 0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.48.67 

Personlige tillæg til pensioni-
ster 
 

Lov om social 
pension 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.46.61 

Hjælp i særlige tilfælde 
 

IL kapitel 6 0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 

158 
 



 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 29 79 40 30 
www.bdo.dk 

Frederikshavn Kommune 
Revisionsberetning nr. 6  
Revision af regnskabet for året 2014 

 

Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
men-
tarer 
vedrø-
rende 
konsta-
terede 
fejl 
 
 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stemmelse 
med gæl-
dende regler  
 
 
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe-
mærk-
ninger 
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering, 
som 
fremgår 
af revi-
sions-
beret-
ningen) 

Forbe-
hold 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Funktion 
5.46.60  

Grundtilskud, tilskud til 
uledsagede mindreårige  

IL § 45 0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.46.65 

Udbetaling af repatrierings-
støtte m.v. 
 

Repatrierings-
lovens §§ 7-8 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
 
 
 Ja Nej 
Er der manglende afstemninger på Ministeriet 
for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forholds område 

 x 

 
Udfyldt af:    Peter Barslund 

(revisors navn) 

159 
 



 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 29 79 40 30 
www.bdo.dk 

Frederikshavn Kommune 
Revisionsberetning nr. 6  
Revision af regnskabet for året 2014 

 

2.3 Personsagsgennemgang 
Der er ved gennemgangen af personsagerne ikke konstateret væsentlige fejl og mangler. 
  
 

 

2.4 Fravalg af personsagsgennemgang 
Vi har for 2014 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: 

• Merudgiftsydelse SEL §41 

• Tabt arbejdsfortjeneste SEL §42 

• Dækning af nødvendige merudgifter SEL §100 

• Hjælp i særlige tilfælde LAS kap. 10 

• Efterlevelseshjælp 

• Personlige tillæg til pensionister 

• Hjælp i særlige tilfælde – IL kapitel 6 

• Grundtilskud, tilskud til uledsagede mindreårige. 

• Udbetaling af repatrieringsstøtte mv 

 

Vi har i 2014 fravalgt sagsrevision på efterlevelseshjælp, da området ikke har væsentlig øko-
nomisk betydning.  
 
Vedrørende områderne merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, dækning af nødvendige 
merudgifter, hjælp i særlige tilfælde LAS kap. 10, personlige tillæg til pensionister, hjælp i 
særlige tilfælde IL kap. 6 samt udbetaling af repatrieringsstøtte er fravalgt, da der ikke er 
sket væsentlige ændringer i lovgivningen, it-systemerne er uændrede og der ikke tidligere år 
er konstateret fejl på områderne. Vil indgå i 3 års planen.  
 
 
Vedrørende området Grundtilskud, tilskud til uledsagede mindreårige, er der ikke foretaget 
sagsrevision, men området er revideret som en del af refusionsopgørelsen. 
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Bilag 3 Områder med særlige rapporterings-
krav 

Vi har efterfølgende beskrevet den udførte revision på øvrige områder med særlige rapporte-
ringskrav, hvor der ikke i forvejen er afgivet særskilt revisionsberetning.  
 

Øvrige ministerier 
Tilskud fra puljen Bedre overgang til Voksenlivet – en styrkelse 
af efterværnsindsatsen for perioden - § 15.75.44.10 

Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende særlig regnskab: 

• Bedre overgang til Voksenlivet – en styrkelse af efterværnsindsatsen for perioden 1. 
juni 2013 – 31. maj 2014 

Vi har ved revisionen påset, at projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bevil-
lingsskrivelsens bestemmelser for regnskabsaflæggelse samt påset, at det modtagne tilskud er 
anvendt til det bevilgede formål. 

Konklusion 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

 

Tilskud fra puljen Styrket indsats på botilbud m.v. - § 
15.64.08.10 (STIBO) 

Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende særlig regnskaber: 

• At blive herre i eget hus og kvinde i egen bolig – via det levende handleplansarbejde 
for perioden 1. januar – 31. december 2012 

• At blive herre i eget hus og kvinde i egen bolig – via det levende handleplansarbejde 
for perioden 1. januar – 31. december 2013 

Vi har ved revisionen påset, at projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bevil-
lingsskrivelsens bestemmelser for regnskabsaflæggelse samt påset, at det modtagne tilskud er 
anvendt til det bevilgede formål. 

Konklusion 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

 

Tilskud fra Socialministeriets pulje Arbejdsrehabiliteringsklub-
ber for voksne med erhvervet hjerneskade 

Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende særlig regnskab: 
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• Klub HjerneVærket – fællesskab, livsværdi og arbejde for perioden 1. januar – 31. de-
cember 2014 

Vi har ved revisionen påset, at projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bevil-
lingsskrivelsens bestemmelser for regnskabsaflæggelse samt påset, at det modtagne tilskud er 
anvendt til det bevilgede formål. 

Konklusion 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.   
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Projektregnskaber med tilhørende revisions-
protokol 

• Jobrotationsprojekter for perioden 1. april til 16. juli 2014 

• Jobrotationsprojekter for perioden 17. juli til 19. november 2014 

• Fleksjobambassadører 

• Ressourceforløb 

• Filmmaskinen 

• Pulje til digitale læremidler 

• Styrket genoptrænings- og rehabiliteringsindsats for hjerneskadeområdet 

• Løft af ældreområdet 

 
Alle projektregnskaber er forsynet med vores erklæring om, at tilskudsopgørelsen efter vores 
opfattelse i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsyders tilskuds-
brevs bestemmelser, samt at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål. 
 
De afgivne revisionsprotokoller er hver for sig ikke omfattet af § 42b, stk. 1, i Den kommunale 
Styrelseslov og er således ikke udsendt til de enkelte byrådsmedlemmer, men alene frem-
sendt til tilskudsyder samt kommunens administration.  
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Bilag 4 Temarevision 

4.1 Indledning 

Indledning 
Dette bilag er en redegørelse af den udførte temarevision for 2015.  

 

Virksomhedspraktik: 

Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser vedrørende virksomhedspraktik er til-
strækkeligt oplyst, viser samlet set: 

- I 0 sager er afgørelserne korrekte.  
- I 4 sager er afgørelserne ikke korrekte 

Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser vedrørende løntilskud er tilstrækkeligt 
oplyst, viser samlet set: 

- I 4 sager mangler enkelte mindre oplysninger 
Det er vores vurdering, at kommunen generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende 
forretningsgange, herunder hensigtsmæssig dokumentations- og kvalitetskontrol, til håndte-
ring af aftale om virksomhedspraktik. 

Temarevision har omfattet 4 sager vedrørende administration af virksomhedspraktik alle i 
offentlig virksomhed. 

I det efterfølgende redegøres der alene for de fokuspunkter, hvor der til DEFGO-NET er indbe-
rettet fejl og mangler. 

 

Fokuspunkt 1.6 

Kommunen har i 4 sager ikke dokumenteret at betingelserne er opfyldte, mht. at der ikke kan 
gives tilbud om virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, 
jf. BAB § 56, stk. 3. Det er vores vurdering, at ansættelse ikke er sket i den virksomhed, hvor 
borgeren senest har været ansat.  

 

Ansættelse med løntilskud: 

Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser vedrørende løntilskud er korrekte, 
viser samlet set: 

- I 0 sager er afgørelserne korrekte 
- I 6 sager er afgørelserne ikke korrekte 

Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser vedrørende løntilskud er tilstrækkeligt 
oplyst, viser samlet set: 

- I 6 sager mangler der enkelte eller mindre oplysninger 
Det er vores vurdering, at kommunen generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende 
forretningsgange, herunder hensigtsmæssig dokumentations- og kvalitetskontrol, til håndte-
ring af bevilling af ansættelse med løntilskud. 

Temarevision har omfattet 6 sager vedrørende administration af ansættelse med løntilskud, 
heraf udgør 2 sager ansættelse i privat virksomhed og 4 sager ansættelse i offentlig virksom-
hed. 
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Fokuspunkt 2.11 

I 1 af sagerne (offentlig) er formålet med løntilskud ikke beskrevet og opfyldt, jfr. LAB §52. 

Fokuspunkt 2.14 

Kommunen har i 6 sager ikke dokumenteret, at betingelsen, om at personen ikke kan blive 
ansat med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor pågældende senest har været ansat, jf. BAB § 
65, stk. 2. Det er vores vurdering, at ansættelse ikke er sket i den virksomhed, hvor borgeren 
senest har været ansat. 

 

Hjemtagning af refusion 

Det er vores vurdering, at kommunen har etableret hensigtsmæssige og betryggende forret-
ningsgange for hjemtagelse af korrekt refusion for løntilskud. 

Løntilskud til ledige i tilbud, jf. LAB § 2, nr. 1 og kapitel 12 er korrekt registreret på funkti-
onskonto 05.68.91 gruppering 102-106, dranst 1 

Løntilskud til personer i tilbud, jf. LAB § 2, nr. 2-3 og kapitel 12, er registreret på funktions-
konto 05.68.75 gruppering 011 og evt. tilbagebetaling på gruppering 093, dranst 1. 

I fire af sagerne med løntilskud i offentlig virksomhed, har borgeren været ansat i kommunen, 
og vi har påset, at lønnen er afholdt på hhv. funktionskonto 05.68.95 gruppering 001 (forsik-
ret ledig) og på funktionskonto 05.68.98 gruppering 009 (kontanthjælpsmodtager). 

Vi har påset, at refusion for løntilskud til ledige i tilbud, jf. LAB § 2, nr. 1 og kapitel 12, er 
registreret på funktionskonto 05.68.91 gruppering 006, dranst 2, og at refusion for løntilskud 
til personer i tilbud, jf. LAB § 2, nr. 2-3 og kapitel 12 er registreret på funktionskonto 
05.68.75 gruppering 002, dranst 2.  
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Bilag 5 Påtegnede opgørelser og øvrige opga-
ver 

Oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for 2014 
 
Vi har revideret og påtegnet følgende opgørelser og indberetninger: 
   
 Statsrefusion  

 Boliglån  

 Særlige dyre enkeltsager  

 Midler til det lokale beskæftigelsesråd 

Saldoopgørelse af momsrefusion 

 

 Revisorerklæring vedrørende kommunens administration af 
og indberetning til BOSSINF 

 

 Erklæring vedrørende afregning af uhævede feriepenge ved-
rørende optjeningsår 2012 

 

 Anlægsregnskaber 

Projekt ”Den nordjysk Fotonik Klyng” 

Projekt ”Nordstjerneskolen – pulje til mere cykeltrafik” 

Enhedstimebetaling til uddannelse af frivillige i det kommu-
nale redningsberedskab 2014 

Hurtigere internet i Nordjylland 

Kommunale bruttodriftsindtægter og bruttodriftsomkostnin-
ger vedrørende betalingsparkering 2014 

Indberetning af udgifter til tilbagebetaling af grundskyld 
inkl. renter i 2014 

Stoplovserklæring 2014 (udlodning vandforsyning) 

 

 
 

Øvrige opgaver 

På følgende væsentlige områder har vi ydet kommunen bistand: 
 

• Skabeloner til kvalitetskontrol på det sociale område 

• Oplæg om effektstyring på skoleområdet 

• Assistance til beregning af renteudgift i social sag 

 
Forinden accept af ovennævnte arbejder har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores 
uafhængighed.  
 
Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstem-
melse med gældende bestemmelser om revisors uafhængighed.  

166 
 



Bilag: 11.3. Kommunens bemærkninger til beretning nr. 6
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CØP/lc den 10. august 2015 

dok. nr. 129897-15 

Bemærkninger til revisionens beretning nr. 6 

I nedenstående tekst er der uddrag af revisionsberetning nr. 6 hvor der er forhold som Frederikshavn 

Kommune skal forholde sig til. 

 

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden. 

I revisionsberetningen er der ingen bemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden. 

 

Revisionsanbefalinger, der ikke fremsendes til tilsynsmyndigheden 

Afsnit 4: Revision af kommunens interne it-kontroller 

Revisionens konklusion og 2 anbefalinger: 

Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige 

interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, 

som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regn-skabsaflæggelsen.  

Vi har dog ved revisionen konstateret svagheder i kommunens forretningsgange og interne kontroller, der 

kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:  

1. Vi anbefaler, at kommunen reducerer antallet af brugere med adgang til midlertidige filer, som sendes 

til KMD.  

Anbefalingen er videreført fra 2013.  

Vi er opmærksomme på, at kommunen har igangsat tiltag til at imødekomme vores anbefaling.  

Vi vurderer, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden kan forbedres ved at gennemføre 

følgende anbefalinger:  

2. Vi anbefaler, at den vedtagne løbende opfølgning, evaluering og vedligeholdelse af 

informationssikkerhedspolitikken udføres, herunder at kommunen har fokus på implementering af 

systemejers ansvar og opgaver.  

Et eksempel på et væsentligt element i informationssikkerhedspolitikken, som endnu ikke er fuldt 

implementeret, er beredskabsafsnittet, der forudsætter at:  

• Væsentlige systemer skal identificeres.  

• Der fastsættes tider for, hvor længe utilgængelighed accepteres.  



• Der udarbejdes, vedligeholdes og afprøves beredskabsplaner for kritiske systemer til sikring af nøddrift, 

reetablering af systemer og data.  

Anbefalingen er videreført fra 2013.  

Vi er opmærksomme på, at kommunen har igangsat tiltag til at imødekomme vores anbefaling.  

 

Administrationens besvarelse af de 2 anbefalinger: 

IDV er opmærksomme på de nævnte kommentarer og der pågår arbejde for at håndtere de enkelte 

problemstillinger. 

 

 



Bilag: 12.1. Ledelseserklæring Nordstjerneskolen

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 12:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 129985/15





Bilag: 12.2. Revisorerklæring Nordstjerneskolen

Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 12:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 129988/15



 

Den uafhængige revisors erklæring til byrådet i Frederikshavn Kom-
mune 
 
Vi har revideret det af Frederikshavn Kommune aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet Ny Skole 
(Nordstjerneskolen) for perioden 25. august 2010 til 10. juni 2015. Anlægsregnskabet udarbejdes i 
overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
Anlægsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på kr. 200.072.293 ekskl. moms. 
 
 
Ledelsens ansvar for opgørelsen 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne 
i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Frederikshavn Kommunes revisionsregula-
tiv og Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udar-
bejdelse af anlægsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- 
og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af anlægsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 
 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet Ny Skole (Nordstjerneskolen) for perioden 25. august 
2010 til 10. juni 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslin-
jerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
Aalborg, den 10. juni 2015 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
Jan Hansen 
Registreret revisor 
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Bilag: 12.3. Samlet anlægsregnskab 2010-2015 Nordstjerneskolen
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Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 12:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 130106/15



Økonomiudvalget Budget Beslutning Beløb

Dato kr.

Anlægsregnskab for Ny skole 

(Nordstjerneskolen). 25.08.2010 Byråd 10.000.000       

Rådighedsbeløb Budget 2011 20.000.000       

27.06.2012 Byråd 170.085.389     

I alt 200.085.389     

Regnskab

År

2010 2.208.840         

2011 5.763.062         

2012 186.720.938     

2013 4.242.202         

2014 420.827            

2015 716.424            

I alt 200.072.293     

Mindreforbrug 13.096               

Bemærkning

Til afvigelse

(Projektansvarlig)

Midler til ny skole –Byråd 
25082010 
  
I Skolestrukturforliget er 
det besluttet at der skal 
bygges en ny skole. 
Direktionen 
Har foretaget en 
skønsmæssig fordeling af 
de samlede omkostninger 
på 165 mio. kr.  
til den nye skole. Der er 
afsat 10 mio. kr. i 2010, 20 
mio. kr. i 2011 og 135 mio 
kr. i 2012. 

Afslutning af anlægsprojektet ”Nordstjerneskolen” et OPP projekt 
  
Nordstjerneskolen, Frederikshavn Kommunes hidtil største anlægsprojekt med en samlet investering på 200 mio. afsluttes 
nu med et mindre forbrug på 13 t. kr.. 
  
Anlægsprojektet er opført som et OPP, Offentligt Privat Partnerskab med Kommunal finansiering (tidligere omtalt som 
OPS, Offentlig privat samarbejde). OPP kontrakten omfatter både anlæg og drift i en 25 årig kontraktperiode, hvor netop 
udbudsformen med Konkurrencepræget dialog, og incitamenterne i koblingen mellem drift og anlæg, har sikret, at 
projektet er nået i mål og budgettet er overholdt.  
OPP modellen er, som sådan, ikke nogen garanti for at opnå et mangelfrit byggeri. Dog er incitament og ansvar entydigt 
placeret hos den private OPP part, hvilket har vist sig som en styrke i de indkørings- og opstartsudfordringer, vi oplevede 
med skolen.  
Ejendomscenteret har været styrende for hele anlægsprojektet, og det har betydet, at kommunen har været en 
involverende ”bestiller” gennem hele processen. Den samme rolle er fortsat i driftsfasen, og det har givet mulighed for at 
indsamle nogle unikke læringsperspektiver om OPP projekter, som mange andre kommuner viser stor interesse for. 
 
Anlægsbudgettet afsluttes først nu, selvom skolen blev taget i brug i januar 2013. Det skyldes, at der i processen var 
indlagt en brugerevalueringsproces for evt. anlægsmæssige justeringer, som blev kompliceret ved ny skolereform og ny 
ledelsesstruktur. 
  
Nordstjerneskolen blev i 2013 kåret som årets skolebyggeri, hvor Juryen bl.a. udtalte: 
  
”Med Nordstjerneskolen bliver den store skoles uoverskuelighed imødegået ved sin stjerneform og børnenes mulighed for 
at blive i det nære område, men også have en kontakt med det fælles. Stærkt fokus på bæredygtighed, og det, at det er 
gjort muligt, at energi og miljøbevidsthed kan læres meget konkret.” 



Specifikation

Specifikation Tekst Beløb

1.1 Lønninger 427.282            

2.9 Varekøb 944.810            

4.0

Tjenesteyd. uden 

moms 3.943.705         

4.5

Entreprenør- og 

håndværkerydelser 27.072.827       

4.9

Øvrige 

tjenesteydelser m.v. 167.683.669     

I alt 200.072.293    
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Notat vedrørende genforsikring af tjenestemandspensioner 

For at sikre kommunen bedre dækning af pensionsforpligtigelserne tilbyder Sampension en forbedret 
investeringsstrategi i kommunens genforsikring af tjenestemænd. Strategien indebærer blandet andet 
overgangen fra en model baseret på en ydelsesgaranti til en ugaranteret model. 

Direktionen skal tage stilling til, om Økonomiudvalget skal anbefales at tiltræde en ny investeringsstrategi for 
genforsikring af tjenestemandspensioner. Dette gøres på baggrund af en række argumenter som er 
nærmere beskrevet nedenfor. 

I dag har Frederikshavn Kommune deres tjenestemandspensioner forsikret hos Sampension. I den 
nuværende ordning betaler kommunen en løbende præmie på de erhvervsaktive tjenestemænd, mod en fast 
garanteret forrentning. Den garanterede rente kaldes grundlagsrenten og er forskellig fra den enkelte police 
og afhænger af nogle forskellige parametre, bl.a. af hvornår policen er indgået. På baggrund af den 
garanterede forrentning og forhold vedrørende den enkelte tjenestemand beregner Sampension den 
garanterede ydelse som Sampension betaler på policen til dækning af den fremtidige udgift til 
tjenestemandspensionen. Da fremtidige ydelser som Sampension forventer at udbetale er fast, og 
tjenestemandspensioner reguleres med lønudviklingen, bærer kommunen derfor risikoen for den fremtidige 
lønudvikling.  

For at Sampension kan opfylde deres garantiforpligtigelse, tilrettelægger Sampension deres investeringer 
med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed, med et lavt afkast til følge. Det lave afkast kan komme til at 
betyde, at afkastet af de investerede midler ikke kan dække de fremtidige forpligtigelser, som kommunen 
står overfor. KL forventer lønstigninger på årligt mellem 1,77 % og 2,34 % frem til 2019. 

KL's forventede lønstigninger i pct. pr. år 
     

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
1,12 1,38 1,77 2,34 2,2 2,2 

Kilde: Budgetvejledning 2016 Skrivelse G.1-1 

Som billedet ser ud i dag, har Frederikshavn kommune en årlig udgift til tjenestemandspensioner på ca. 52,4 
mio. kr. inkl. lærerne i den lukkede gruppe og tidligere skattemedarbejdere. Til delvis dækning af den udgift 
modtager man ca. 28,8 mio. kr. fra Sampension i garanteret ydelse. Herudover betaler Frederikshavn 
Kommune ca. 6,8 mio. kr. i præmie i 2015 på de erhvervsaktive tjenestemænd, svarende til 36,89 % af 
lønnen. Dette giver samlet en forventet udgift på 30,4 mio. kr. på tjenestemandspensioner i 2015. Udgiften til 
tjenestemandspensioner er afhængig af en del usikre parametre, såsom pensionsalder, levealder, civilstatus 
mm., og det er derfor svært at give et bud på den fremtidige udgift.  

Bonuskontoen er en konto i Sampension, der fungerer som en ”mellemregningskonto” for kommunen. Den 
løbende indbetaling fra kommunen til Sampension samt bonus fra policerne indsættes på denne konto, der 
så bruges til præmiebetaling og regulering af pensionerne. Bonuskontoen har været faldende på grund af 
den lave rente, og Frederikshavn Kommune skal derfor i 2016 betale 42 % af lønnen i præmie på de 
erhvervsaktive tjenestemænd. Indbetalingen er en procentsats, som Sampension har beregnet. Ved at 
betale denne procentsats skulle bonuskontoen gerne balancere. Frederikshavn Kommune er dog ikke 
forpligtet til at betale 36,89 %, men hvis man vælger at betale et mindre beløb, vil dette med stor 
sandsynlighed betyde, at man bruger af bonuskontoen, hvilket på længere sigt vil betyde at bonuskontoen 
tømmes, hvorefter Frederikshavn Kommune herefter skal indbetale højere beløb for at genetablere 
bonuskontoen. 

Den nuværende ordning hvor Sampension garanterer en bestemt ydelse stiller store kapitalkrav til de 
økonomiske reserver i Sampension. Dertil kommer, at Sampension er nødt til at følge en forsigtig 
investeringsstrategi for at kunne levere de aftalte ydelser. Sampension foreslår derfor en ny 

1 
 



investeringsstrategi, som med stor sandsynlighed vil give et større afkast end den nuværende garanterede 
ordning. Den nye investeringsstrategi indebærer at man går over til en ugaranteret model.  

Hvis Frederikshavn Kommune vælger at overgå til den nye investeringsstrategi, frigiver dette bundne midler 
hos Sampension, som herved kan investeres i aktiver med et højere afkast for øje. Det forventede højere 
afkast skal være med til bedre at kunne dække kommunens fremtidige pensionsforpligtigelse. Under den 
nuværende strategi investeres der primært i nominelle obligationer, mens en mindre del investeres i aktier og 
alternative investeringer.  

Der vil med den nye strategi i højere grad blive investeret i Indeksobligationer, aktier og alternative 
investeringer og i mindre grad i nominelle obligationer. Den nye investeringsstrategi vil først og fremmest 
blive tilpasset kommunens fremtidige ydelsesprofil, således der investeres i aktiver der er tilpasset de 
forventede pensionsudbetalinger.  

Ved at overgå til den ugaranterede ordning frigives der et væsentligt beløb til kommunens bonuskonto. 
Bonuskontoen fungerer som nævnt som en mellemregningskonto for kommunen, hvor løbende 
indbetalinger, bonus og øvrige indtægter forhøjer kontoen mens præmieudbetalinger, reguleringer og andre 
udgifter dækkes af bonuskontoen.  

Det beløb der frigives til bonuskontoen er en markedsværdiregulering. Der er tale om en ekstra kapital som 
har været hensat i Sampensions regnskab, til dækning af negativ bonus. Negativ bonus forekommer når de 
forsikrede lever længere end ventet, eller hvis depotrenten er lavere end det forudsatte afkast på policerne. 
Hvis kommunen vælger at overgå til den ugaranterede model, vil en eventuel negativ bonus blive fratrukket 
markedsværdireguleringen inden denne overføres til bonuskontoen.  

Markedsværdireguleringen frigives fordi Sampension ikke længere har garantiforpligtigelsen. Jo lavere en 
rente i samfundet og jo højere garantier der er stillet, jo højere bliver markedsværdireguleringen. Der er 
derfor grundlag for at skifte nu, hvor renten er meget lav. 

Sampension har ultimo januar 2015 beregnet en markedsværdiregulering på 195,56 mio. kr. og en negativ 
bonus på 16,98 mio. kr. Dette giver netto 178,58 mio. kr. til bonuskontoen, hvor der i forvejen står 28,82 mio. 
kr.  Det endelige beløb vil dog først blive opgjort den dag der overgås til den nye ordning. Samtidig overføres 
egenkapital svarende til 5 % af kommunens opsparing til kommunes bonuskapital. Bonuskapitalen overføres 
herefter til kommunens bonuskonto over en 20årig periode. Bonuskapitalen udgør januar 2015 19,910 mio. 
kr., svarende til at der årligt overføres 995,50 t.kr. til bonuskontoen de næste 20 år.  

Sampension har nedenfor lavet en forventet fremregning af bonuskontoen fra 2015 til 2019.  

Beregning februar 2015 3 % i depotrente 5 % i depotrente 
Fremregning af bonuskonto 2015-2019 i 
t.kr. Nuværende Ugaranteret Nuværende Ugaranteret 
Bonuskonto pr. 1.2.2015 28.818 207.398 28.818 207.398
Regulering af aktuelle ydelser -20.918 -20.918 -20.918 -20.918
Bonus fra policer 6.472 -12.514 15.073 19.294
Overført bonuskapital  0 3.982 0 3.982
Forrentning af bonuskonto 2.277 22.192 4.672 41.832
Bonuskonto forventet pr. 31.1.2019 16.649 200.140 27.645 251.588
Akkumuleret negativ bonus -32.309 0 -9.102 0

Kilde: Sampension 

Ved en depotrente på 3 % vil bonuskontoen, ved den nuværende ordning, falde fra 28.818 t.kr. til en 
forventet saldo på 16.649 t.kr. svarende til et fald på 12.169 t.kr. Hvis man ser på bonuskontoen med den 
ugaranterede ordning forventer man at saldoen falder fra 207.398 t.kr. til 200.140 t.kr. svarende til et fald på 

2 
 



7.258 t.kr. Hvis depotrenten lyder på 5 % vil bonuskontoen under den nuværende ordning forventes at falde 
med 1,173 t.kr., mens den ved den ugaranterede ordning vil stige med 44.190 t.kr.  

Hvis man udelukkende ser på forrentningen af bonuskontoen ved en depotrente på henholdsvis 3 % og 5 %, 
ses det ligeledes, at man forventer en højere forrentning ved at vælge den ugaranterede ordning frem for 
den nuværende ordning, idet der overføres en ekstra kapital til bonuskontoen ved overgangen til den 
ugaranterede ordning.  

Som det ligeledes ses af ovenstående forventer man frem til 2019 at bruge af bonuskontoen til at dække de 
aktuelle ydelser. Når bonuskontoen tømmes vil dette betyde at Frederikshavn kommune i stedet skal til at 
betale en større ydelse til at dække de fremtidige pensionsforpligtigelser, som stiger i takt med 
lønudviklingen. 

Risikoen ved at overgå til den ugaranterede model ligger i muligheden for at afkastet på investeringerne 
bliver lavere end de garanterede forrentninger. I første omgang vil bonuskontoen absorbere disse udsving, 
så risikoen for at ydelserne fra Sampension nedsættes under den ugaranterede ordning, vil først forekomme 
ved en længere periode med en lavere rente end i dag og/eller hvis der sker et kraftigt fald i aktiekurserne 
som ikke kan genvindes. Derfor indebærer valget mellem en garanteret og en ugaranteret model 
forventninger til udviklingen i inflationen, renten og aktiekurserne. Herudover skal man vurdere om man kan 
og vil bære den risiko, der ligger i at fjerne den garanterede forrentning mod at man forhåbentligt opnår et 
større afkast.  

Sampension har foretaget en konsekvensberegning af, under hvilke forudsætninger, den ugaranterede 
model vil give et merafkast i forhold til den nuværende model. Nedenfor ses først de forventede årlige afkast 
der ligger til grund for beregningerne. 

Modelberegninger på afkast Basis Analyse 1 Analyse 2 

Forventet årligt afkast: Obligationer og indeksobligationer 4,00 % 2,00 % 1,50 % 

Forventet årligt afkast: Aktier og alternative investeringer 
(ejendomme, skove, råvarer mv.) 7,00 % 4,00 % 3,00 % 

Forventet årlig inflation 2,00 % 1,50 % 1,00 % 

Kilde: Sampension 

Analysen Basis er i overensstemmelse med samfundsforudsætningerne fra brancheorganisationen 
Forsikring & Pension (F&P), som bruges af branchen til prognoser. Analyse 1 og 2 viser afkastet under det 
aktuelt lave rente- og inflationsniveau, og er med til at vise hvor følsomme resultaterne er over for ændringer 
i afkastforudsætninger. 

På baggrund af de ovenstående simulerede afkastdata forventer Sampension nedenstående merværdi for 
Frederikshavn Kommune, ved at overgå til den ugaranterede model. 

Forventet merværdi for Frederikshavn Kommune Basis Analyse 1 Analyse 2 

Forventet årligt merafkast i den ugaranterede model i 
forhold til den garanterede model efter betaling af 
risikoforrentning 

1,37 % 1,11 % 0,98 % 

Sandsynligheden for at den ugaranterede model kan 
opspare større værdi til kommunen end værdien af de 
garanterede udbetalinger på 10 års sigt 

95 % 77 % 68 % 

Kilde: Sampension 

3 
 



4 
 

Det ses af ovenstående beregninger at man under alle 3 analyser forventer et årligt merafkast med den nye 
investeringsstrategi, og selv under analyse 2 er der 68 % sandsynlighed for at opnå en større opsparet værdi 
over en 10årig periode, ved at overgå til den nye strategi. 

Hvis forudsætningerne i basisscenariet holder, vil dette betyde et forventet årligt merafkast, under den 
ugaranterede ordning, på 1,37 % i forhold til afkastet i den garanterede ordning. Dette afkast bliver indsat på 
Frederikshavn Kommunes bonuskonto. Det skal pointeres at denne konto udelukkende kan anvendes i 
pensionsøjemed, men overskud på bonuskontoen kan på sigt betyde, at Frederikshavn Kommune kan 
nedsætte den præmie man indbetaler til bonuskontoen. 

Det er Sampensions vurdering, at den forbedrede investeringsstrategi i højere grad sikrer kommunen en 
bedre økonomi i forhold til de fremtidige pensionsforpligtigelser for tjenestemænd, herunder et mindre 
likviditetstræk, på grund af den bedre afdækning af den inflationsrisiko, som kommunen i dag selv bærer. 

De følsomhedsberegninger som Sampension har foretaget viser desuden, at der er stor sandsynlighed for at 
den nye investeringsstrategi vil give et højere afkast end den nuværende ordning. 

Dertil kommer at Frederikshavn Kommunes pensionspulje ved overgangen til den nye strategi vil blive tilført 
et engangsbeløb på ca. 200 mio. kr. (beløbet beregnes endeligt ved overgangstidspunktet). Beløbet 
afsættes som buffer til at imødegå situationer, hvor den nye strategi giver lavere afkast end forventet. 

Det skal nævnes, at et stort antal private pensionskasser allerede har gennemført en tilsvarende ændring for 
sine medlemmer, hvor man omlægger pensionsordningen fra en garanteret til en ugaranteret 
markedsbaseret model. 

På den baggrund anbefaler CØP, at Frederikshavn Kommune tiltræder den tilpassede genforsikring af 
tjenestemænd. Der er uændret tale om genforsikring af tjenestemænd på et gennemsnitsrenteprincip for 
kommunens forpligtigelser i det aftalte omfang overfor tjenestemænd. Endvidere ændres der ikke på de 
fastsatte præmier. Kommunens overgang til den forbedrede investeringsstrategi indebærer, at kommunen 
overgår fra en gennemsnitsrente med garanti til en gennemsnitsrente uden garanti baseret på en forbedret 
investeringsstrategi. 
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Baggrund 

Frederikshavn kommune har modtaget et fornyet tilbud fra Sampension - dateret juni 2015 - om at tiltræde ny gen-
forsikringsaftale. Ved eventuel overgang til ny genforsikringsaftale vil kommunen overgå fra en aftale med nominel 
garanti for pensionsydelserne, til en aftale uden garanti for pensionsydelserne. Frederikshavn Kommune ønsker en 
second opinion på tilbuddet. 

 
Vurdering af tilbuddet 

I forbindelse med overførslen fra en garanteret ydelse til en ugaranteret ydelse, vil Sampension overføre: 

 Markedsværdireguleringen, som hensat i regnskaberne, estimeret til 188,86 mio. kr. 

 5 % af kommunens depot fra egenkapitalen til bonuskapital, estimeret til 20,21 mio. kr. 
 
Det fremgår, at markedsværdireguleringen vil blive nedskrevet med negativ bonus, og af beregningerne i bilag Fre-
derikshavn 1.6.2015 kan udledes, at den negative bonus udgør 20,22 mio. kr. pr. 1.6.2014 (=188.860 – (193.009-
24.369)).  
 
Bonuskapitalen overføres til kommunens bonuskonto over en 20 årige periode. Beløb i bonuskapitalen er ansvarlig 
kapital for Sampension, og kan dermed anvendes til at dække generelle tab i Sampension. 
 
Finanstilsynet har i sommeren 2014 fastlagt retningslinjer for hvilke værdier et pensionsselskab skal overføre i en 
sådan situation. Det vigtigste element er, at selskaberne bliver pligtige at overføre policernes markedsværdiregule-
ring og bonuspotentialer, og dette synes at være tilfældet i det tilbud Frederikshavn kommune har fået. Der er ingen 
pligt til at overføre andel af egenkapitalen, og dette er dermed en forbedring i forhold til hvad andre selskaber har 
gjort i tilsvarende situation. 
 
Sammenlignes nærværende tilbud med tilbuddet Sampension gav i november 2013 kan det ses, at bonuskapitalen er 
på samme niveau (2015: 20,21 og 2013: 19,88), hvorimod at markedsværdireguleringen er steget fra 111,9 til 188,86 
mio. kr. svarende til en stigning på 69 %. Stigningen er en konsekvens af et markant rentefald, der har gjort det nød-
vendigt at afsætte ekstra kapital for at leve op til garantierne. Nærværende tilbud er dermed mere attraktivt, end 
tilbuddet der blev givet i november 2013, selvom betingelserne er de samme.  
 
Vi vurderer, at dette er en fair betaling for overgang fra et garanteret miljø til et ugaranteret.  
 
Vi vurderer derudover, at tilbuddet pænt balancerer de risici af, der er forbundet med valget. Dog mener vi, at der 
bør tillægges mere vægt på analyse 1 og analyse 2 end på basisscenariet, idet antagelserne i samfundsforudsætnin-
ger branchen anvender som standard (basisscenariet) er relativt optimistiske, særligt hvad angår obligationsafkastet 
på 4 % p.a., især gældende når udviklingen af de finansielle marked siden november 2013 tages i betragtning. Men 
selv under forudsætningerne i analyse 1 og 2 er der en pæn forventet gevinst ved overgang til ugaranteret model.  
 
Hertil kommer, at Sampension ved overgang til en ugaranteret model bliver løst af de investeringsmæssige bånd, og 
kan investere mere teoretisk korrekt. Den model, som Sampension anvender, hvor de risikofyldte aktiver nedtrappes 
med varigheden for at fylde op med obligationer er i tråd med øvrige pensionsselskabers metoder og synes fornuf-
tigt.  
 
Det er dog vigtigt at Frederikshavn kommune har forholdt sig til, at der også er en risiko for det modsatte, og at 
kommunen er villig til at acceptere denne. 
 
Alt i alt er det vores opfattelse, at Frederikshavn kommune bør acceptere tilbuddet. Beløbene angivet ovenfor er 
beregnet i juni 2015 og vil forandres som følge af ændringer i bestanden og særligt renteniveauet.  
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