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1 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 - separering af 5 oplande Sæby Syd
Sags ID: GEO-2016-00781

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 –
separering af del af 5 oplande Sæby Syd – har været fremlagt i offentlig høring i perioden 
fra den 2. maj til den 27. juni 2016. 

Forslaget muliggør at der gennemføres en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af 
kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem 
ændres til et nyt separatsystem.

I forbindelse med offentlighedsfasen, er Frederikshavn Spildevand A/S blevet 
opmærksom på, at der er tinglyst fællesprivat kloakanlæg på en række ejendomme på 
Vinkelvej i Sæby. Fælleskloakken for disse ejendomme skal ligeledes separeres, og det 
fremtidige separate kloaksystem vil fortsat, jf. tinglysningen have status af fællesprivat 
kloakanlæg

Bemærkningerne fra Frederikshavn Spildevand A/S er indarbejdet i det endelige forslag 
til tillæg nr. 9.

I øvrigt er der ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse 
med den offentlige høring.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at forslag til tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv. 

vedtages endeligt med ovennævnte ændring.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 16-08-2016
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Bilag 1 - Oplandsskemaer (1282358 - GEO-2016-00781)
 Bilag 2 - Udløbsskemaer (1282359 - GEO-2016-00781)
 Endelig  Tillæg nr 9 til spildevandsplan for 5 oplande Sæby (1392049 -

GEO-2016-00781)
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2 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 - separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby
Sags ID: GEO-2016-00779

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 –
separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby – har været fremlagt i offentlig høring i 
perioden fra den 2. maj til den 27. juni 2016. 

Forslaget muliggør at der gennemføres en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af 
kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem 
ændres til et nyt separatsystem.

Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse med den 

offentlige høring

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 
byrådet at forslag til tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv. 
vedtages endeligt uden ændringer. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 16-08-2016
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Forslag- tillæg 10  - Separering af del af Chr Rhuus Vej - Sæby 
(1283676 - GEO-2016-00779)

 Oplandsskema for kloakopland (1283627 - GEO-2016-00779)
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3 (Åben) Ansøgning om tillægsbevilling til dige ved Elling Å
Sags ID: EMN-2015-00120

Sagsbehandler: Søren Steenbock Vestergaard

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har haft licitation på dige byggeri ved Elling Å. Tildelingskriteriet 

er laveste bud.

Den samlede anlægspris incl. erstatninger bliver på 7.256.281,-kr.

Der er 5.000.000,- kr. på klimakontoen på nuværende tidspunkt jf. vedlagte bilag.

Det foreslås at der tages 300.000,- kr. fra ekstraordinærvedligehold af vandløb samtidig 

bidrager Forsyningen med ca. 1.061.929,- kr. Det betyder at der mangler 900.000,- kr. i 

at projektet kan gennemføres.

På den baggrund anmodes om en tillægsbevilling på 900.000,- kr. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet 

at bevilge 900.000 kr. til projektet, og at beløbet finansieres af de likvide midler.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 15-08-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Kopi af Opgørelse over klimapulje til dagsorden (1391826 - EMN-2015-
00120)

 (Lukket bilag)
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4 (Åben) Affaldstakster 2017 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr samt 
takstblad fra Frederikshavn affald
Sags ID: GEO-2016-02264

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile-i-sig-selv-

princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer ind ved 

brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større eller mindre 

end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for affaldshåndtering 

skal således være omkostningsbestemt.

De nationale affaldsplaner indebærer blandt andet en øget fokus på større genbrug og 

sortering af husholdningsaffaldet. I Frederikshavn Kommunes affaldsplan, der udstikker 

rammerne for den fremtidige håndtering af affald i kommunen, er det et mål at 

eksisterende indsamlingsordninger skal udbygges med kildesortering af dagrenovationen 

og opdeling i bioaffald og restaffald samt udbygning af ordninger for genanvendelige 

fraktioner.

Der er ikke i budget for 2017 indregnet omkostninger til nye indsamlingsformer, men der 

er indregnet omkostninger til forventelige projektarbejder. En omlægning af 

indsamlingsordningerne forventes ikke samlet at medføre øget betaling for indsamling 

eller affaldsbortskaffelse, men kan betyde ændrede priser for borgerne på de enkelte 

løsninger, jf. licitation på indsamlingsopgaven foretaget af Frederikshavn Affald A/S i 

2015.

Frederikshavn Affald A/S har valgt at fastholde taksterne i 2017 uændret i forhold til 

taksterne i 2016 og afvente takstændringer indtil det fremtidige indsamlingssystem er 

endeligt valgt.

På baggrund af ovenstående anbefaler CTM, at Frederikshavn Kommunes takster til 

borgerne også fastholdes uændret i 2017. 

Uændrede takster medfører at der vil blive henlagt ca. 750.000 kr. til uforudsete udgifter 

ved implementering af nye indsamlingssystemer og til at udjævne og stabilisere taksterne 

når der skiftes indsamlingssystem. 

Takstblad 2017 for Frederikshavn Affald A/S

I henhold til vedtægterne for Frederikshavn Affald A/S skal Frederikshavn Kommune 

godkende takster for selskabet. 
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Bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S har på møde den 23. juni 2016 godkendt 

selskabets driftsbudget og takstblad for 2017. Frederikshavn Affald A/S fremsender på 

den baggrund taksterne til byrådets godkendelse.

Renovationstaksten 2017

Udgifterne til Frederikshavn Affald A/S er for 2017 stort set uændret i forhold til 2016, 

hvorfor taksterne med ovennævnte begrundelse fastholdes i 2017:

Takster 2017 Takster 2016

Sæk/uge 900 900

Sæk/sommerhus 550 550

Sæk 14. dag 550 550

140 l cont./uge 1120 1120

140 l cont./ 14. dag 660 660

240 l cont./uge 1665 1665

240 l cont./ 14. dag 920 920

400 l cont./ uge 2150 2150

400 l cont./14. dag 1150 1150

600 l cont./uge 2650 2650

600 l cont./14. dag 1400 1400

800 l cont./uge 3200 3200

800 l cont./14. dag 1700 1700

Molok pr. tømning 550 550

Takst for ændring 100 100

Ekstrasække 24 24

Alle takster er ekskl. moms.

Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker Frederikshavn Affald´s 

omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap 

og papir, hjemmekompostering, batteriindsamling, storskrald samt 

administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til bortskaffelse 

af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og deponering. 

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og 

behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene. 

For 2017 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

Gebyr 2017 Gebyr 2016

Lejligheder/helårsboliger 1025 1025

Sommerhuse / 

værelser

750 750
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Alle gebyrer er ekskl. moms.

Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør 

brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. affaldsbekendtgørelsens § 

57.

Frederikshavn Affald A/S har i samarbejde med kommunen indført en ordning for 

virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Ordningen er udformet som en 

klippekortordning, med vægtmæssige begrænsninger. Hver bil, der kører affald til 

genbrugspladserne, skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og 

trailere uden tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne.

Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød – afhængigt af, hvor store mængder 

affald, virksomheden forventer at aflevere. 

Ordningen fortsætter uændret i 2017

Gebyr 2017 Gebyr 2016

Kun genanvendeligt (grønt kort) 950 950

Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort) 2.350 2.350

Stor mængde, op til 10 ton/år (rødt kort) 4.700 4.700

Alle gebyrer er ekskl. moms.

Gebyr for administration

Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til 

Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56 til dækning af kommunens 

generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger

Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle 

administrationsomkostninger, herunder:

 De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation Vendsyssel

 Betaling til statslige affaldsdatabaser vedr. affaldsregulativer og affaldsdata

 Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og regulativfastsættelse

 Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering af affald fra 

virksomheder

Ordningen fortsætter uændret i 2017

Gebyr 2017 Gebyr 2016

Grundgebyr administration - erhverv   300   300

Gebyret er ekskl. moms.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at

 nærværende forslag for 2017 til renovationstakster samt miljø- og 

genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse.
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 nærværende forslag til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne og gebyr 

for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til byrådets 

godkendelse. 

 takstblad for 2017 fra Frederikshavn Affald A/S anbefales til Økonomiudvalget og 

byrådets godkendelse

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 16-08-2016
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Takstblad for 2017 (1359093 - GEO-2016-02264)
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5 (Åben) Budget 2017 - Modtagestation Vendsyssel I/S
Sags ID: EMN-2016-00332

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2017 til godkendelse 

i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter.

Budgetforslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i MV 9. marts 2016.

MV har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for budget 

2016, med følgende væsentlige ændringer:

 Taksterne for klinisk risikoaffald og vævsaffald indsamlet ved sygehuse samt 

abonnementsordningen for lægehuse m.v. holdes uændret i forhold til budget 

2016.

 Prisen for indsamling og behandling af kasser med sygehusaffald falder 

fra180,00 kr./kasse til 167,00 kr./kasse.

I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2017 ikke budgetteret med anlægsopgaver i 2017

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt erhvervsaffald 

og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 23,40 kr. pr. virksomheder, 

registreret i CVR og 1,39 kr. pr. indbygger, hvilket er uændret i forhold til budget 2016.

MV’s behandlingsgebyrer for farligt affald stiger med 2 % svarende til almindelig 

prisfremskrivning.

Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet opgjort til 

5.775 virksomheder, svarende til, at Frederikshavn Kommune skal betale i alt 135.000 kr.  

Grundgebyret indgår i Frederikshavn Kommunes erhvervsaffaldsgebyr der opkræves, 

med enkelte undtagelser, hos alle virksomheder med et aktivt CVR-nr.

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige affald, der 

indsamles fra borgerne på genbrugspladserne og indgår derfor i betalingen til 

Frederikshavn Affald A/S på genbrugspladsområdet.

Gebyrprincipper

Kommunens grundbetaling for farligt affald skal, for så vidt angår husholdninger, 

opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. miljøbeskyttelseslovens 

§ 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og genbrugspladsgebyret.
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Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret 

registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret skal 

opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret 

Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af MV i 

form at en henteordning og omfatter indsamling af affald direkte hos virksomhederne. 

Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og virksomheden på baggrund af 

blandt andet affaldstype og mængde.

Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra erhverv er 

indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle virksomhedsrelaterede 

administrationsomkostninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at Modtagestation Vendsyssel I/S’s budget 2017 tages til efterretning og 

fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om godkendelse.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 16-08-2016
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 MVs Budgetforslag 2017 (1342857 - EMN-2016-00332)
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6 (Åben) Orientering vedr almene boliger
Sags ID: EMN-2016-01945

Sagsbehandler: John Kristensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Orientering om udgiftsfordelingen ved opførelse af almene boliger, og gennemgang af 
oversigt over de i budgettet afsatte beløb til kommunalt grundkapitalindskud. 

Budgetbeløb sammenholdes med udgiften til de projekter som i øjeblikket er godkendt af 
byrådet, for perioden 2016 til 2019, og de projekter som boligforeningerne p.t. har 
orienteret forvaltningen om.

Desuden gennemgås oversigt over hvordan disse projekter påvirker antallet af boliger, 
sammenholdt med Cowi-rapportens skøn for samlet boligfornyelsesbehov. 

Indstilling
Til orientering og drøftelse

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag
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7 (Åben) Godkendelse af skema B - endelig anskaffelsessum, ombygning af 
børnehave til 2 lejligheder
Sags ID: GEO-2016-02028

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af endelig anskaffelsessum på 

1.955.000 kr. for ombygning af børnehaven i Fælledbo til 2 lejligheder.

Ved skema A godkendte Byrådet den 29.6.2016 et projekt indeholdende ombygning af 

børnehave til 2 lejligheder med en foreløbig anskaffelsessum på 1.955.000 kr. Den 

endelige anskaffelsessum er således den samme som den foreløbige anskaffelsessum.

Da der er tale om ombygning fra erhverv til beboelse svarer det, i henhold til reglerne på 

området, til nybyggeri. Byggeriet opføres med et kommunalt grundkapitalindskud på 10 % 

svarende til195.500 kr.

Der vil blive stillet krav om kommunal garantistillelse for det støttede realkreditlån. 

Garantiprocenten forventes at blive 100 %.

Der anmodes om godkendelse af en gennemsnitlig husleje på 720 kr./m2 årligt ekskl. 

forbrugsafgifter.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det foreliggende projekt på 1.955.000 kr. bliver det kommunale 

grundkapitalindskud på 195.500 kr. 

Byrådet har den 29. juni 2016 godkendt skema A med en samlet anskaffelsessum på 

1.955.000 kr., og har reserveret 195.500 kr. til grundkapitalindskud. Alle forhold i 

projektet, herunder årlig husleje på 720 kr./m2 årligt, er i forhold til skema A uændret.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der godkendes en 

endelig anskaffelsessum på 1.955.000 kr. for boligerne på følgende vilkår:

 at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes

 at den godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren

 at byggeriet påbegyndes senest den 1. november 2016
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 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt når konkret 

beregning heraf foreligger

 at byggeregnskab (skema C) indleveres senest 6 måneder efter skæringsdatoen

 der godkendes en gennemsnitlig husleje på 720 kr./m2 årligt

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Kortbilag Fælledbo børnehaven (1389692 - GEO-2016-02028)
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8 (Åben) Godkendelse af foreløbig og endelig anskaffelsessum - skema A 
og B - opførelse af 4 almene familieboliger i Mølleparken
Sags ID: GEO-2016-02029

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Den almene boligorganisation Vesterport anmoder om godkendelse af skema A –

foreløbig anskaffelsessum til opførelse af 4 almene familieboliger i Mølleparken, 

Frederikshavn.

Sagen blev også behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 22.6.2016, men blev udsat 

med henblik på yderligere afklaring. På Økonomiudvalgsmøde den 22.6.2016 anmodede 

Vesterport om godkendelse af en foreløbig anskaffelsessum på 7.722.000 kr. Den 

almene boligorganisation Vesterport er nu fremkommet med et nyt skema A med en 

lavere anskaffelsessum, som de anmoder om godkendelse af.

Der er tale om en ombygning af den tidligere kommunale børnehave på Provst 

Dreslersvej i Mølleparken i Frederikshavn. Børnehaven er en del af boligforeningen 

Vesterports afdeling 4.

Bygherre oplyser, at under henvisning til prognoserne for det fremtidige børnetal i 

Frederikshavn Kommune vurderes det ikke, at være realistisk, at bygningen igen kan 

lejes ud som børnehave. Når bygningen ikke kan genudlejes som børnehave må 

Boligforeningen Vesterport imødese et lejetab på 161.000 kr. årligt.

For at imødegå et fremtidigt lejetab ønsker Boligforeningen Vesterport derfor at bygge 

børnehaven om til 4 lejligheder på ca. 104 m2.

Da der er tale om en ombygning fra erhverv til beboelse, svarer det i henhold til reglerne 

på området til nybyggeri. Dette indebærer, at byggeriet opføres med praktisk støtte fra 

Landsbyggefonden og kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen.

Den foreløbige anskaffelsessum for byggeriet af de 4 boliger er 6.725.000 kr.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør 

dermed 672.500 kr.

Byggeriet forventes påbegyndt i efteråret 2016.
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For kommunens behandling af støttesagen opkræves et af byrådet fastsat gebyr på 2,5 

promille af anskaffelsessummen (gebyret er indeholdt i anskaffelsessummen).

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for det støttede realkreditlån. Garantibeløbet 

fastsættes af realkreditinstituttet og garantiprocenten opgøres ved udarbejdelse af skema 

B.

Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 104 m2 bliver 75.712 kr. årligt, svarende til 

ca. 6.309 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Der anmodes om en godkendelse af en gennemsnitlig husleje på 728 kr./m2/årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det foreliggende projekt, skal det forventes, at der er et grundkapitalindskud på 

672.500 kr. 

Til indskud i Landsbyggefonden er der for hvert af årene 2016 og 2017 på budgettet afsat 

5,5 mio. kr. samt at der fra 2015 er overført uforbrugte midler på 10,1 mio. kr., samlet er 

der i budgettet afsat 21,1 mio. kr. til formålet. Heraf er der allerede disponeret og 

godkendt forbrug af byrådet på 12,0 mio. kr. Der er således inden byrådsmødet i juni af 

de afsatte midler på 21,1 mio. kr., 9,1 mio. kr. for 2016 og 2017 som ikke er disponeret.

Herudover er der fra boligforeningerne modtaget tilbagemeldinger om at 

boligforeningerne forventer/ønsker at bygge boliger i 2016 og 2017, svarende til et 

grundkapitalindskud på 24,8 mio. kr. Det er dog vurderingen, at flere af disse projekter 

ikke når at blive effektueret i perioden, hvorfor der i de afsatte midler i budgettet er plads 

til projektet i Mølleparken.

Ovennævnte projekt indgå på listen over forventede/ønskede byggerier med 0,95 mio. kr.

Det forventes ikke at grundkapitalindskuddet skal indbetales i 2016, hvorfor det ikke vil få 

likviditetsmæssig betydning for 2016.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der godkendes en 

foreløbig anskaffelsessum på 6.725.000 kr. for boligerne på følgende vilkår:

 at der disponeres 672.500 kr. til grundkapitalindskuddet af de afsatte midler til 

formålet

 at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes

 at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende 

for bygherren

 at byggeriet påbegyndes senest den 1. november 2016
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 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt når konkret 

beregning heraf foreligger

 der godkendes en husleje på gennemsnitlig 728 kr./m2 årligt

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Kortbilag Mølleparken børnehaven (1389690 - GEO-2016-02029)
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9 (Åben) Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - opførelse af 
4 almene familieboliger i Mølleparken, Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-02029

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Sagen om godkendelse af skema A - opførelse af 4 almene familieboliger i Mølleparken 

blev også behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 22. juni 2016, men blev udsat med 

henblik på yderligere afklaring.

På den baggrund har bygherre afholdt licitation på byggeriet i Mølleparken, 

Frederikshavn – dog betinget af Byrådets godkendelse af skema A. Derfor forelægges 

skema A og B til behandling på samme møde.

Den endelige anskaffelsessum for byggeriet svarer således til anskaffelsessummen i

skema A; 6.725.000 kr. 

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen og udgør 

dermed 672.500 kr. 

Frederikshavn Kommune skal stille garanti for det støttede kreditforeningslån. 

Garantiprocenten forventes at blive 100 %.

Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 104 m2 bliver på 75.712 kr., svarende til en 

husleje på ca. 6.309 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Der anmodes om en godkendelse af en gennemsnitlig husleje på 728 kr./m2/årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det foreliggende projekt på 6.725.000 kr. bliver det kommunale 

grundkapitalindskud på 672.500 kr. 

Byrådet har på dette møde, forinden behandlingen af skema B, godkendt skema A med 

en samlet anskaffelsessum på 6.725.000 kr., og har reserveret 672.500 kr. til 

grundkapitalindskud. Alle forhold i projektet, herunder årlig husleje på 728 kr./m2 årligt, er 

i forhold til skema A uændret. 
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der godkendes en 

endelig anskaffelsessum på 6.725.000 kr. for boligerne på følgende vilkår:

 at de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes

 at den godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren

 at byggeriet påbegyndes senest den 1. november 2016

 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret 

beregning heraf foreligger

 at byggeregnskab (skema C) indleveres senest 6 måneder efter skæringsdatoen

 der godkendes en gennemsnitlig husleje på 728 kr. pr. m2 årligt ekskl. 

forbrugsafgifter 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag



Økonomiudvalget - 19-08-2016 12:00 Side 20 af 30

10 (Åben) Økonomiorientering august 2016
Sags ID: EMN-2016-00086

Sagsbehandler: John Kristensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

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.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Til efterretning.

Bilag
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11 (Åben) Økonomiudvalget - budgetforslag 2017 - 2020
Sags ID: EMN-2016-00226

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget skal i henhold til tidsplanen behandle Direktionens forslag til drifts- og 

anlægsbudgettet for 2017 – 2020 på Økonomiudvalgets eget område. 

Økonomiudvalget har forinden på juni mødet godkendt budgetforudsætninger om 

fordeling af omprioriteringsbidraget og taget budgetmæssige korrektioner til efterretning, 

som er indeholdt i dette budgetforslag. Derudover er der efterfølgende foretaget en 

række tekniske budgetkorrektioner, som er vist i kapitel 3 om rammekorrektioner i 

vedlagte bilag. 

Centrene har i deres bemærkninger udmøntet og håndteret reduktioner vedrørende 

omprioriteringsbidraget på 2,3 mio. kr. og 1 % budgettilpasningen på 4,0 mio. kr. 

Reduktionerne er finansieret af centrenes driftskonti, fortrinsvis fastlønskonti. Dog er 

enkelte reduktioner finansieret af projektudgifter og udbud af IT-løsninger. 

Budgetforslag for 2017 tager udgangspunkt i 1. overslagsår i det vedtagne budget 2016. 

Der er efterfølgende foretaget en pris- og lønfremskrivning på 1,8 % i budgetår 2017 og 

efterfølgende år. 

I medfølgende bilag, afsnit 7, er der en oversigt over puljer og tilskud på 

Økonomiudvalgets driftsområde. 

På driftsområdet udgør rammen et nettobudget på 457,3 mio. kr. i budgetår 2017. 

På området Puljer til Tværgående Formål udgør rammen et nettobudget på 25,0 mio. kr. 

til reservation af servicerammen i budgetår 2017. 

På anlægsområdet udgør rammen et nettobudget på 27,5 mio. kr. i budgetår 2017. 

Økonomiudvalget skal endvidere behandle takster, som indgår på Økonomiudvalgets 

område jf. kapitel 8 i vedlagte bilag. 
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

 godkender Direktionens budgetforslag 2017 – 2020.

 godkender forslaget til takster på udvalgets område. 

 indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Budgetoplæg Økonomiudvalget 2017 - 2020 (1394785 - EMN-2016-
00226)
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12 (Åben) Budget 2017 - 2020 for Frederikshavn kommune - Behandling af 
direktionens budgetoplæg
Sags ID: EMN-2015-50149

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
I henhold til den fastlagte tidsplan for budgetlægningen for 2017 – 2020 skal 

Økonomiudvalget behandle Direktionens samlede budgetoplæg for Frederikshavn 

Kommune.

Direktionen har udarbejdet budgetoplægget på baggrund af de beslutninger og 

drøftelser, der er foretaget tidligere i budgetforløbet – senest på 

Økonomiudvalgsmødet den 22. juni og Byrådets budgetmøde den 29. juni – 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.

I forhold til Økonomiudvalgets 3 økonomiske målsætninger er nedenfor angivet 

hvorledes Direktionens budgetoplæg lever op til disse.

1. Overskud på den ordinære drift på minimum 150 mio. kr. Budgetoplægget 

indeholder et overskud på 139,8 mio. kr. Hertil skal bemærkes, at der er afsat 

en pulje på 25,0 mio. kr. til reservation af serviceramme samt at der ikke er 

indregnet indtægter vedr. tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. 

2. At have et skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. Budgetoplægget 

indeholder et skattefinansieret anlægsbudget på 80,3 mio. kr. –

underforudsætning om en låneadgang fra ansøgning på lånepuljer på 13 mio. 

kr.

3. At have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 

mio. kr. I budgetoplægget skønnes der en gennemsnitlig kassebeholdning på 

127,8 mio. kr. ultimo 2017. 

Direktionen foreslår at Økonomiudvalget tager stilling til om nettoråderum fra 

annulleret omprioriteringsbidrag modregnet med det nye moderniserings- og 

effektiviseringsprogram m.v., skal tilbageføres til de enkelte udvalg. Såfremt 

Økonomiudvalget vil tilbageføre råderummet, foreslår Direktionen, at råderummet

fordeles jf. bilag. Her modtager Børne- og Ungdomsudvalget det totale råderum i 

2017, og det samme beløb i overslagsårene, mens det resterende råderum i 

overslagsårene fordeles forholdsmæssigt mellem udvalgene.
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Direktionen foreslår ligeledes at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal 

afsættes midler til nedrivningspulje i 2017. Frederikshavn Kommune har modtaget 

tilsagn om tilskud fra statens nedrivningspulje på 1.137,5 t.kr. Dette forudsætter en 

egenfinansiering på 30 % af den samlede udgift, svarende til 487,5 t.kr. Der vil 

således blive afsat 1,625 mio. kr. til nedrivning af ejendomme. Direktionen foreslår at 

midlerne afsættes.

De øvrige udvalg behandler i dagene 15. - 25. august budgetoplæggene for egne 

områder med de rammer, der er fremlagt i Direktionens budgetoplæg.

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Direktionens budgetoplæg samt de 

beslutninger der måtte blive truffet på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2016, 

vil der blive udarbejdet et budgetforslag, der fremlægges til 1. behandling.

Der vil i Økonomiudvalget være 1. behandling af budgetforslaget 2017 – 2020 den 7. 

september 2016 og behandling i byrådet den 14. september 2016. 

Indstilling
Direktionen indstiller:

 At Økonomiudvalget godkender Direktionens forslag til rammekorrektioner

 At Økonomiudvalget tager stilling til om råderum skal tilbageføres og om 

fordelingen af råderum mellem de enkelte udvalg.

 At Økonomiudvalget tager stilling til om der skal afsættes netto 487.500 kr. til 

nedrivningspulje.

 At Økonomiudvalget tiltræder at Direktionens budgetoplæg danner baggrund for 

den videre budgetlægning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 Direktionens Budgetoplæg 2017-2020 til økonomiudvalget (1394885 -
EMN-2015-50149)

 Forslag til fordeling  af nettoresultat af tilbageførsel af ompri. og 
indførelse af moderniserings- og effektiviseringsprog (1393657 - EMN-
2015-50149)
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13 (Åben) Bevillingsmæssige ændringer til budget 2016
Sags ID: EMN-2015-01498

Sagsbehandler: Jesper Have

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Der fremsendes hermed en række forslag til bevillingsmæssige ændringer, der vil 

opdatere udvalgenes bevillinger forud for budgetopfølgningen pr. 31. august 2016.

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 

2017, er der en række forhold, der vil påvirke kommunernes budgetter for 2016. 

Der er således aftalt, nye og lavere skøn for Pris- og Lønudviklingen for 2016.

Det er aftalt, at der foretages en midtvejsregulering af 2016, der bl.a. indeholder 

efterregulering af medfinansieringsudgifter for 2015, efter- og midtvejsregulering af 

beskæftigelsestilskud for 2015 og 2016, modregning vedr. parkeringsindtægter, tilskud til 

akutfunktioner i hjemmesygeplejen samt andre lov- og cirkulæreændringer.

Frederikshavn Kommune har haft en praksis, at de reguleringer der vedr. indeværende 

år, og som det er muligt at udmønte i driftsbudgettet, vil blive udmøntet. 

Direktionen foreslår, at efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2015 tilgår 

Arbejdsmarkedsudvalget budget, i stedet for at blive lagt i kassen. Dermed ophæver 

efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2015 midtvejsreguleringen af 

beskæftigelsestilskuddet for 2016. Dette set i forhold til det økonomiske pres som 

Arbejdsmarkedsudvalget har for nuværende.

Derudover sker der en justering af budgettet som konsekvens af de politiske beslutninger 

som er truffet siden budgetopfølgningen pr. 30. april. Deraf følger forslag til, hvor 

budgetbeløb flyttes mellem udvalg.

I forbindelse med budgetforliget til budget 2016 blev der afsat en anlægspulje på 1,0 mio. 

kr. (ekstraordinær indsats ifm. Bæredygtigt Børneområde). Der er forslag fra Børne- og 

Ungdomsudvalget til udmøntning af denne.

De enkelte ændringer er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

Totalt for de enkelte budgetrammer ændres der følgende:

Drift:

Økonomiudvalgets budgetramme reduceres med 435.412 kr.

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme reduceres med 20.120.752 kr.

Socialudvalget budgetramme forøges med 3.645.554 kr.
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Sundhedsudvalgets budgetramme forøges med 571.120 kr.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer forøges med 2.884 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme reduceres med 2.189.462 kr.

Teknisk Udvalgs budgetramme reduceres med 788.230 kr.

Plan- og Miljøudvalgets budgetramme reduceres med 2.174 kr.

Tværgående Fælles Puljes budgetramme reduceres med 283.133 kr.

Anlæg:

Økonomiudvalgets budgetramme forøges med 82.412 kr.

Socialudvalget budgetramme forøges med 12.196 kr.

Sundhedsudvalgets budgetramme forøges med 6.319 kr.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer reduceres med 673.802 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme reduceres med 69.641 kr.

Teknisk Udvalgs budgetramme forøges med 36.728 kr.

Plan- og Miljøudvalgets budgetramme forøges med 4.402 kr.

Balanceforskydninger:

Indtægt vedr. generelle tilskud reduceres med 5.052.000 kr.

Skatteindtægter reduceres med 1.069.000 kr.

De likvide midler tilføres (kasseopsparing) således 14.079.991 kr.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at de ovennævnte 

bevillingsændringer godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Bevillingsmæssige ændringer pr. AUG 2016 (1394819 - EMN-2015-
01498)
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14 (Åben) Revisionsberetning regnskab 2015
Sags ID: EMN-2015-01510

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Kommunens revisor har fremsendt revisionsberetning (nr. 7) i forbindelse med at 

revisionen har afsluttet revisionen af Frederikshavn Kommunes regnskab for 2015.

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 

2015 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 bemærkninger, der skal besvares, og behandles 

særskilt og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Der er derimod 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. 7 skal byrådet endeligt godkende 

årsregnskabet for 2015.

Indstilling
Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

 Revisionsberetningen nr. 7 for regnskab 2015 godkendes

 der sker endelig godkendelse af regnskabet for 2015
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 besvarelse af anbefalingerne fra revisionen tages til efterretning 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Frederikshavn Kommune  Afsluttende beretning 2015 (1343576 - EMN-
2015-01510)

 Bemærkninger til revisionsberetning nr. 7 - med besvarelser (1394808 
- EMN-2015-01510)



Økonomiudvalget - 19-08-2016 12:00 Side 29 af 30

15 (Åben) Orientering om datatilsynets inspektion i Frederikshavn 
Kommune
Sags ID: EMN-2016-02044

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Datatilsynet har været på inspektion i Frederikshavn Kommune i september 2015. På 

mødet vil der blive givet en orientering om inspektionen.   

Indstilling
Til orientering.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag
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16 (Lukket) Afhændelse af ejendommen Ny Skovgårdsvej 5 til Voerså 
Borgerforening

Beslutninger:
Anbefales.

17 (Lukket) Eventuelt tilbagekøb af Kærløbervej 28, 30, 32, 34, 36, 38 
og 40

Beslutninger:
Økonomiudvalgets flertal godkender indstillingen.

Jytte Høyrup (V), Jens Ole Jensen (V) og Carsten Sørensen (O) kan ikke tiltræde 
indstillingen.
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BILAG 1: Oplandsskemaer  

Spildevandsplan 2012-2016 

I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg/ ansøgning om 

udledningstilladelser.  

Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.  

Sæby (status): 

Delop-
land 

Areal Befæst. 
grad 

Kloaksys Spildevandsbelastning Total Udløb Bemærkning 

Bolig Erhverv Indsivning 

(ha) (PE) (m3/år) (PE) (m3/år) (%) (m3/år) (PE) (m3/år) 

SB05 1,1 0,4 Fælles 52 994 0 349 51 685 52 2028 SE02FU01  

SB19 1,1 0,35 Fælles 49 937 1 11 51 483 50 1431 SE02FU01  

SB07 0,7 0,3 Fælles 50 955 0 0 51 487 50 1442 SE02FU01  

SE02 8,7 0,25 Fælles 130 2.475 44 830 51 1686 174 4991 SE02FU01  

SB14 2,9 0,3 Fælles 161 3.063 3 61 51 1593 164 4717 SE02FU01  

 

Tabel 1: Kloakoplande fra den gældende spildevandsplan, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg/ ansøgning 

om udledningstilladelse.  

  



Nærværende spildevandsplantillæg 

I tabel 2 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der indarbejdes i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om 

udledningstilladelse. 

Sæby (plan): 

Delop-
land 

Areal Befæst. 
grad 

Kloaksys Spildevandsbelastning Total Udløb Bemærkning 

Bolig Erhverv Indsivning 

(ha) (PE) (m3/år) (PE) (m3/år) (%) (m3/år) (PE) (m3/år) 

SB05 1,1 0,4 Separat 52 994 0 349 5 67 52 1410 SB21RU01  

SB19 1,1 0,35 Separat 49 937 1 11 5 47 50 995 SB21RU01  

SB07 0,7 0,3 Separat 50 955 0 0 5 48 50 1003 SB25RU01  

SE02 8,7 0,25 Separat 130 2.475 44 830 5 165 174 3470 SE04RU01  

SB14 2,9 0,3 Separat 161 3.063 3 61 5 156 164 3280 SB21RU01  

 

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om udledningstilladelse. 
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BILAG 2: Udløbsskemaer  

Spildevandsplan 2012-2016 

I tabel 1 fremgår udløbsdata for de regnbetingede udløb, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.  Data i tabel 1 

stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune. Der er rettet på BOD koncentrationen fra 6 mg/l til 5 mg/l i 

forhold til den gældende spildevandsplan. Denne ændring blev generelt foretaget i forbindelse med indberetning til PULS. 

Kattegat (status-situation): 

Udløbsdata Oplandsdata Afløbsdata 

Udløb Type Rensning Bassin Status Deloplande Areal Red. 
areal 

Qa Qt+i Over-
løb 

Vand-
mængde 

BOD Total-N Total-P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s) (l/s) antal/
år 

(m3/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) 

SE02FU01 OV B+R 2.550  SB04, SB05, 
SB07, SB08, 
SB03, SE02, 
SB16, SB19, 
ØR01, SB14, 
SB15, SB26, 
SB27, SB12, 
SB10, SB28 

37,6 10,1 320 1,4 14 37.349 754 361 90,3 

SB21RU0
1 

SR    SB09, SB17, 
SB18, SB06, 
SB13, SB21 

33,6 13,4   0 65.524 328 131 32,8 

SB25RU0
1 

SR    SB25 9,2 2,2   0 10.770 54 22 5,4 

Tabel 1: Regnbetingede udløb fra den gældende spildevandsplan, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 

  



 

Nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om udledningstilladelse 

Kattegat (plan): 

Udløbsdata Oplandsdata Afløbsdata 

Udløb Type Rensning Bassin Status Deloplande Areal Red. 
areal 

Qa Qt+i Over-
løb 

Vand-
mængde 

BOD Total-N Total-P 

   (m3)   (ha) (ha) (l/s) (l/s) antal/
år 

(m3/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) 

SE02FU01 OV B+R 2.550 S+P SB04, SB08, 
SB03, SB16, 
ØR01, SB15, 
SB26, SB12,  

15,6 3,0 320 0,4 13 39.228 846 338 84,6 

SB21RU01 SR   S+P SB03, SB19, 
SB06, 
SB14, SB17, 
SB18, 
SB27, SB05, 
SB09, 
SB13, SB21, 
SB10 

48,6 17,6   0 86.015 430 172 43,0 

SB25RU01 SR   S+P SB25, SB07 9,8 2,4   0 11.541 58 23 5,8 

SE04RU01 SR   P SE04, SE02 49,9 10,0   0 48.914 245 98 24,5 

Tabel 2: Regnbetingede udløb der ændres som følge af nærværende spildevandsplantillæg/ansøgning om udledningtilladelse. 
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 FORORD

 
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 9 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan 
2012-2016” vedrører separering af 5 oplande i Sæby Syd. 

Med nærværende tillæg ændres kloakeringsprincippet for 5 afgrænsede områder i Sæby 
Syd fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem) til sepa-
ratkloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem). Regnvandet fra de 
nye separatkloakerede områder udledes til eksisterende regnvandsudløb i Kattegat. 
Spildevandet fra de nyseparerede områder ledes til Sæby Renseanlæg. 

Separeringsprojekterne forventes afsluttet i 2016. 

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af 
Planer og Programmer. 

 

 BEHANDLING OG VEDTAGELSE 

 
I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg til ”Spildevands-
plan 2012-2016” offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger i offentlig høring. 

Spildevandsplantillæg nr. 9 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
(www.frederikshavn.dk)  

I offentlighedsfasen er der mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. 

Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indkomne indsigelser i Byrådet, der tager 
stilling til, om indsigelser giver anledning til ændringer i tillægget. Efterfølgende kan til-
lægget vedtages som et gældende tillæg til Spildevandsplan 2012-2016 for Frederiks-
havn Kommune. 

Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse, samt sender det ved-
tagne tillæg til det relevante miljøcenter. 

Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbe-
skyttelseslovens § 32 stk. 4.  

 

 

Frederikshavn Kommune 
Center for Teknik og Miljø 

Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 

post@frederikshavn.dk 
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1 BAGGRUND 

 
I den sydlige del af Sæby ønsker Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune 
at gennemføre en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af kloaksystemerne er plan-
lagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem ændres til et nyt separatsy-
stem. Baggrunden herfor er bl.a.: 

• I området findes enkelte oplande, der endnu ikke er separeret. 

• Separering af kloaksystemet i disse områder giver væsentlige forbedringer af 
vandmiljøet, idet man ”erstatter” aflastninger af opspædt spildevand fra overløbs-
bygværker med en separat regnvandsudledning. Herved reduceres de forure-
nende stofmængder betragteligt, herunder næringsstoffer, organisk stof, bakterier 
og virus.  

• Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og spilde-
vand i separate systemer.  

• Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdi-
mensioneres i forhold til en forøget regnintensitet.  
Den nye regnvands- og spildevandskloak vil opfylde kravene til dimensionering 
beskrevet i den gældende spildevandsplan. 

• Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en for-
bedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemika-
lieforbrug samt mere stabil anlægsstyring. 

Af hensyn til de mange natur-, miljø-, badevands- og kulturhistoriske interesser i områ-
derne, er der valgt et udledningspunkt i eksisterende udløbsledning. 

Med baggrund i de konkrete problemstillinger har Frederikshavn Forsyning og Frederiks-
havn Kommune skitseret projekter for separering og udledning af regnvand – se teg-
ningsbilag T.01.  

Projektet omfatter: 

Separering af flg. oplande: 

SB05, Rosengyden 

SB19, Jernbane Allé 

SB07, Vinkelvej 

SE02, Søvangsvej 

SB14, Rosenvænget 

 

Områderne SB05, SB19 og SB14 (en del af SB14 overgår til SE02), der skal separeres 
og afledes til SB21RU01, omfatter samlet set et ca. 4,2 ha stort eksisterende fælleskloa-
keret område som vist på tegning T.01.  
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Området SB07, der skal separeres og afledes til SB25RU01, omfatter samlet set et ca. 
0,7 ha stort eksisterende fælleskloakeret område som vist på tegning T.01. Ejendomme-
ne Vinkelvej 1, 3, 5, 7, 7A, 9 og 11 har et eksisterende fællesprivat kloakanlæg, som er 
tinglyst på ejendommene. Anlægget er fælleskloakeret og udgør samlet set ca. halvdelen 
af opland SB07 (ca. 0,35 ha) – se Fig. 0. Fælleskloakken skal ligeledes separeres, og det 
fremtidige separate kloaksystem vil fortsat have status af fællesprivat kloakanlæg. 

 Fig. 0: Fællesprivat kloakanlæg på adresserne Vinkelvej 1, 3, 5, 7, 7A, 9 og 11. 

Område SE02 (en del af SE02 bliver overført til SE03), der skal separeres og afledes til 
SE04RU01, omfatter samlet set et ca. 4,1 ha stort eksisterende fælleskloakeret område 
som vist på tegning T.01. 

Områderne anvendes primært til boligområde, og der er ingen større eller forurenende 
industrier. 
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2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 

 

2.1 LOVGIVNING

Nærværende tillæg til ”Spildevandsplan 2012-2016” er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelses-
lovens § 32, samt ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4”. 

Ifølge ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”, 
skal der ved ændringer eller tilkomsten af nye kloakoplande ske en revision af den gældende  
spildevandsplan i form af et tillæg til spildevandsplanen.  

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love,  
bekendtgørelser, vejledninger og planer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nærværende tillæg er endvidere udarbejdet i henhold til den gældende Spildevandsplan 2012-
2016 for Frederikshavn Kommune.  

Love: 

o Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19.november 2015 (Miljøbeskyttelsesloven). 

o Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010  
(Betalingsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 
1531 af 8. december 2015 (Miljømålsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 1533 af 10. december 2015. 

o Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, LBK nr. 938 af 27. juni 2013 (Spildevandsafgiftsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (LBK nr. 1616 af 10-12-2015) og bekendtgørelse af lov om 
vandløb (LBK nr. 1579 af 8-12-2015). 

Bekendtgørelser: 

o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 153 af 25. 
februar 2016 (Spildevandsbekendtgørelsen). 

Vejledninger: 

o Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,  
Vejledning nr. 5 af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen). 

o Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøstyrelsens vejl. nr. 3 af 1. januar 2001. 

o Vejledning om VVM i planloven, vejl. nr. 9339 af 12. marts 2009. 

o Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejl. af 01-06-2006 om miljøvurdering af planer og pro-
grammer 

Planer: 

o Vandplan 2009-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Hovedvandopland 1.1 – vanddistrikt Jylland og Fyn 

o Frederikshavn Kommunes Vandhandleplan 2015, april 2015 
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3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT

 

Iht. Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen og Spildevandsplan 2012-2016 gælder 
følgende: 

o Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører  
spildevandsforsyningsselskaber samt dertil hørende udløbsledninger, jf. Miljøbeskyttelses-
lovens § 28, stk. 3. 

o Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kom-
munalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunal-
bestyrelses afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbe-
skyttelseslovens § 28, stk. 4. 

o Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når 
afgørelsen omfatter udledning fra anlæg med en kapacitet på 30 PE eller derunder, jf. Mil-
jøbeskyttelseslovens § 28, stk. 5.  

o Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er 
grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem luk-
kede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. spildevandsbekendtgø-
relsens § 12. 

o Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, 
der er snitflade mellem den offentlige kloakstikledning og det private kloakanlæg. Forsy-
ningsselskabet skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at 
opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter lade en autoriseret kloakmester ud-
føre et kloakanlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes korrekt. 

o Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt separatkloakeret opland skal regn- og spildevand 
afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Vand fra omfangsdræn omkring 
bygninger (også ejendomme med kælder) må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt 
drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.  

 

Ændringer af spildevandstilslutninger er ligeledes reguleret i Miljøbeskyttelsesloven og Spilde-
vandsbekendtgørelsen. Af Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljø-
beskyttelseslovens kapitel 3 og 4 fremgår følgende: 

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver hjemmel for kommunalbestyrelsen til at påbyde forbedring og 
fornyelse af vilkår, der må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, eller påbyde ændrin-
ger ved tilsluttede anlæg. 

Et påbud efter lovens § 30 skal altid varsles efter lovens § 75. Modtageren af påbuddet bør opfor-
dres til inden for en givet frist at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og 
ulemper ved kommunalbestyrelsens beslutning.  

Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssyste-
met, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede 
anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunal-
bestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af 
stikledningen for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af 
spildevandet i området. 
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4 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING 

 

Ifølge ”Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4” skal tillægget til spildevandsplanen være i overensstemmelse med øvrig lokal og 
regional planlægning på området. 

4.1 STRANDBESKYTTELSE, NATURBESKYTTELSE OG FREDNING

De planlagte områder er ikke omfattet af strandbeskyttelse, naturbeskyttelse eller fredning. 

4.2 KOMMUNEPLAN 2015

Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af den gældende kommuneplan 2015. 
Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

4.3 LOKALPLAN

Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af gældende lokalplaner. Det vurderes, 
at tillægget er i overensstemmelse med disse. 

4.4 VANDPLAN 2009-2015

Vandplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø i overensstemmelse med 
EU's vandrammedirektiv. Det overordnede miljømål i Vandplanerne er således at skabe en ”god 
tilstand” i vandområder med udgangen af 2015. 

Frederikshavn Kommune er omfattet af Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak. 

Når der gives tilladelse til nye/udvidede udledninger til vandområder er der beskrevet nogle ret-
ningslinjer i Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som myndigheden tager 
udgangspunkt i. Disse retningslinjer vil være udgangspunktet for miljømyndighedens vurdering af 
den nye regnvandsudledning via eksisterende udløb.  

 

4.5 KLIMATILPASNINGSPLAN 2014

I ”Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan 2014” er det beskrevet, at Danmark i fremtiden 
får et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme 
vejrhændelser. 

Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Der kan forventes 
mere nedbør, især om vinteren. Havvandsstanden vil stige langs en del af Danmarks kyster, og i 
mange områder må der forventes ændringer i grundvandsstanden. 

5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR

I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for spildevand og 
regnvand i området. 
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5.1 SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 

 

Nedenfor ses oplandsplan fra spildevandsplan 2012-2016 for det berørte område. 

For alle oplande gælder, at afledning af regn- og spildevand sker i fællesledning til Sæby Rensean-
læg med overløb i SE02FU01 til Kattegat. 

 

Figur 1: Kortbilag fra Spildevandsplan 2012-2016 for udsnit af Sæby 

 

I bilag 1 og bilag 2 ses opdaterede oplands- og udløbsskemaer. I skemaerne er nye og ændrede 
data i forhold til Spildevandsplan 2012-2016. 

5.2 ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG 

Med nærværende tillæg ændres det planlagte kloakeringsprincip for de ovenstående kloakoplande 
fra fælleskloak til separatkloak. Samtidigt ændres oplandsgrænserne og nummereringen af oplan-
dene, således de afspejler den fremtidige afledningsstruktur. 

AFLEDNING AF REGNVAND 

 Regnvand fra kloakoplandene SB05 Rosengyden, SB19 Jernbane Allé og SB14 Rosen-
vænget vil blive afledt til eksisterende separat regnvandsudløb SB21RU01. 

 Regnvandet fra kloakopland SB07 Vinkelvej vil blive afledt til eksisterende separat regn-
vandsudløb SB25RU01. 

 Regnvand fra SE02 Søvangsvej vil blive afledt til eksisterende separat regnvandsudløb 
SE04RU01. 

 

SB19 

SB05 

SB07 

SE02 
 

SB14 
 

SE04RU
01 

SB21RU
01 

SB25RU
01 

SE02FU01 
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Figur 2 : Oplande der berøres af dette tillæg til Spildevandsplan 2012-2016 (gule med stiplet grøn) 

 

AFLEDNING AF SPILDEVAND 

Spildevandet fra samtlige kloakoplande vil fremadrettet blive afledt til Sæby Renseanlæg via det 
eksisterende spildevandssystem.  

 

5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB 

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 

Jf. spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra kloakoplandene til fælleskloak med 
aflastning til udløb SE02FU01. 

ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG 

Som følge af nærværende tillæg ændres de udledningsmæssige forhold i området. Fællesvand, 
der i dag løber til Sæby Renseanlæg og aflaster til SE02FU01, vil blive separeret, og spildevand vil 
løbe til Sæby Renseanlæg via eksisterende spildevandskloak. Regnvand, der også løber til Sæby 
Renseanlæg i normalsituationen, vil i fremtiden ledes direkte til udledning i SB21RU01, SE04RU01 
og SB25RU01. Hermed sker der ikke nødoverløb af opspædet spildevand fra området fremadret-
tet. 

 

I områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres fra fælles til separatkloak, tilsluttes følgende til det 
nye regnvandssystem: tagvand fra bygninger, overfladevand fra belægninger på de enkelte grun-
de, evt. drænvand fra omfangsdræn omkring de enkelte bygninger samt vejvand fra vejene i områ-
det. 

SB25RU
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For at sikre optimal drift reduceres sandmængderne til regnvandssystemet ved at der etablereres 
sandfangsbrønde på regnvandsstikkene til alle ejendomme. Ligeledes etableres alle rendestens-
brønde i vejarealer med sandfang. Alt regnvand, der tilsluttes det nye separate regnvandssystem, 
passerer således et sandfang før tilslutning. Herved reduceres indholdet af de bundfældelige stof-
fer. 

De udledte stofmængder fra de berørte kloakoplande i den sydlige del af Sæby i hhv. Spilde-

vandsplan 2012-2016 og efter vedtagelse af nærværende tillæg er vist i nedenstående tabeller. 

For udløbene SE04RU01 og SE02FU01 er det kun inputtet fra de berørte oplande der er angivetx. 

 

 

 

 

 

 

 

Data er beregnet i forbindelse med dette spildevandsplantillæg. 
 

Nærværende tillæg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskelle i udledte mængder mellem status (spildevandsplan) og plan (nærværende tillæg) 

Parameter Før Efter Ændring Procentvis ændring 

BOD5 

(kg/år) 

489 508 +19 + 4% 

Total-N 

(kg/år) 

204 203 -1 - 0,5% 

Total-P 

(kg/år) 

50,9 50,8 -0,1 - 0,2% 

 

Af tabellen ses, at der sker en minimal reduktion i belastningen med Total-N og Total-P og en lille 

forøgelse i belastningen af BOD5.  

I ovenstående er ikke medtaget, at der sker en reduktion i udledningen fra renseanlægget. 
 

I bilag 2 ses de opdaterede data for de regnbetingede udløb, som berøres af dette tillæg. 

  

Recipient Udløb Sted Nød-
overløb 
(stk/år) 

Vand-
mængde  
(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 

(kg/år) 
Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Kattegat SB21RU01 Ved minibyen 0 65524 328 131 32,8 
Kattegat SB25RU01 Sæby havn 0 10770 54 22 5,4 
Kattegat SE04RU01x Syd for 

Søvangsbæk 
0 0 0 0 0 

Kattegat SE02FU01x Havledning 14 5270 107 51 12,7 
        
Sum i alt     489 204 50,9 

Recipient Udløb Sted Nød-
overløb 
(stk/år) 

Vand-
mængde  
(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 

(kg/år) 
Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Kattegat SB21RU01 Ved minibyen 0 86015 430 172 43 
Kattegat SB25RU01 Sæby havn 0 11541 58 23 5,8 
Kattegat SE04RU01 Syd for 

Søvangsbæk 
0 4819 20 8 2,0 

Kattegat SE02FU01 Havledning 0 0 0 0 0 
        
Sum i alt     508 203 50,8 
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5.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG 

I forbindelse med udførelsen af dette tillæg, skal der ikke etableres spildevandstekniske anlæg. 

 

 

 

 

6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER

Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i vejarealer.  Ingen ejendomme, forventes at skulle 
afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spil-
devandsplan tillægget. 
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7 ØKONOMI OG TIDSPLAN 

Projektet forventes udført efter følgende overordnede tidsplan. 

• Alle de nævnte er planlagt til udførelse i 2016 

Frederikshavn Forsyning afholder udgifterne til etablering af det offentlige kloakanlæg. De private 
lodsejere afholder udgifterne til separering af de private kloaksystemer. 

 

 

Vedtagelsespåtegning 

 

Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx. xx 2016. 

 

Frederikshavn Byråd, den xx. xx 2016.  

 

 

 

Birgit S. Hansen   Mikael Jentsch 

Borgmester   Kommunaldirektør 
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 FORORD

 
Nærværende spildevandsplantillæg nr. 10 til Frederikhavn Kommunes ”Spildevandsplan 
2012-2016” vedrører separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby. 

Med nærværende tillæg ændres kloakeringsprincippet for del af Chr. Rhuus Vej i Sæby 
fra fælleskloak (hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem) til separat-
kloak (hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem). Idet der ikke er sepa-
reret i nedstrøms områder, samles det separerede vand i fællessystemet i brønd 
AD1320F. 

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af 
Planer og Programmer. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag 2. 

 

 BEHANDLING OG VEDTAGELSE 

 
I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg til ”Spildevands-
plan 2012-2016” offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger i offentlig høring. 

Spildevandsplantillæg nr. 10 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
(www.frederikshavn.dk)  

I offentlighedsfasen er der mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. 

Forslag til tillæg sendes samtidig med offentliggørelsen til det relevante statslige miljø-
center under Miljøministeriet til orientering.  

Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indkomne indsigelser i Byrådet, der tager 
stilling til, om indsigelser giver anledning til ændringer i tillægget. Efterfølgende kan til-
lægget vedtages som et gældende tillæg til Spildevandsplan 2012-2016 for Frederiks-
havn Kommune. 

Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse, samt sender det ved-
tagne tillæg til det relevante miljøcenter. 

Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbe-
skyttelseslovens § 32 stk. 4.  

 

 

Frederikshavn Kommune 
Center for Teknik og Miljø 

Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 

post@frederikshavn.dk 

http://www.frederikshavn.dk/
mailto:post@frederikshavn.dk
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1 BAGGRUND 

 
I Chr. Rhuus Vejs nordlige ende er tilstanden af fællessystemet så dårlig, at en lednings-
udskiftning er nødvendig. Derudover er ejendommene i den nordlige ende af Mygindsvej 
i dag serviceret fra Chr. Rhuus Vej, over privat grund. Dette er grunden til, at Frederiks-
havn Forsyning og Frederikshavn Kommune ønsker at forbedre kloaksystemerne. For-
nyelsen af kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fælles-
system ændres til et nyt separatsystem. Baggrunden herfor er bl.a.: 

• Det er et ældre nedslidt kloakanlæg med mange driftsmæssige problemer.  

• Det bliver muligt at aflede regn- og spildevand fra Mygindsvej til ledningssystem i 
vejarealer. 

• Området er forberedt for fremtidige ændringer af kloaksystemerne nedstrøms, så-
ledes af en separering i de nedstrøms områder vil have en strakseffekt for det i 
dette tillæg, omtalte område (opland SA22, Sæby) 

 

Med baggrund i de konkrete problemstillinger har Frederikshavn Forsyning og Frederiks-
havn Kommune skitseret projekter for separering og udledning af regnvand – se teg-
ningsbilag T.01.  

Projektet omfatter:  

Separering af flg. opland: 

SA22 

 

Området, der skal separeres, omfatter et ca. 2,1 ha stort eksisterende fælleskloakeret 
område som vist på tegning T.01. (tidligere en del at SA08, som er 43,8 ha) 

Oplandet har jf. spildevandsplanen en befæstelsesgrad på 25%. 

 

Områderne anvendes primært til boligområde, og der er ingen større eller forurenende 
industrier. 

 



 
 

   
Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 

 

 

6 
 

2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 

 

2.1 LOVGIVNING

Nærværende tillæg til ”Spildevandsplan 2012-2016” er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelses-
lovens § 32, samt ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4”. 

Ifølge ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”, 
skal der ved ændringer eller tilkomsten af nye kloakoplande ske en revision af den gældende  
spildevandsplan i form af et tillæg til spildevandsplanen.  

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love,  
bekendtgørelser, vejledninger og planer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nærværende tillæg er endvidere udarbejdet i henhold til den gældende Spildevandsplan 2012-
2016 for Frederikshavn Kommune.  

Love: 

o Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19.november 2015 (Miljøbeskyttelsesloven). 

o Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010  
(Betalingsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 
1531 af 8. december 2015 (Miljømålsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 1533 af 10. december 2015. 

o Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, LBK nr. 938 af 27. juni 2013 (Spildevandsafgiftsloven). 

o Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (LBK nr. 1616 af 10-12-2015) og bekendtgørelse af lov om 
vandløb (LBK nr. 1579 af 8-12-2015). 

Bekendtgørelser: 

o Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 153 af 25. 
februar 2016 (Spildevandsbekendtgørelsen). 

Vejledninger: 

o Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,  
Vejledning nr. 5 af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen). 

o Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøstyrelsens vejl. nr. 3 af 1. januar 2001. 

o Vejledning om VVM i planloven, vejl. nr. 9339 af 12. marts 2009. 

o Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejl. af 01-06-2006 om miljøvurdering af planer og pro-
grammer 

Planer: 

o Vandplan 2009-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Hovedvandopland 1.1 – vanddistrikt Jylland og Fyn 

o Frederikshavn Kommunes Vandhandleplan 2015, april 2015 

 



 
 

   
Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 

 

 

7 
 

 

3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT

 

Iht. Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen og Spildevandsplan 2012-2016 gælder 
følgende: 

o Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører  
spildevandsforsyningsselskaber samt dertil hørende udløbsledninger, jf. Miljøbeskyttelses-
lovens § 28, stk. 3. 

o Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kom-
munalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunal-
bestyrelses afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbe-
skyttelseslovens § 28, stk. 4. 

o Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når 
afgørelsen omfatter udledning fra anlæg med en kapacitet på 30 PE eller derunder, jf. Mil-
jøbeskyttelseslovens § 28, stk. 5.  

o Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er 
grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem luk-
kede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. Spildevandsbekendtgø-
relsens § 12. 

o Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, 
der er snitflade mellem den offentlige kloakstikledning og det private kloakanlæg. Forsy-
ningsselskabet skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at 
opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter lade en autoriseret kloakmester ud-
føre et kloakanlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes korrekt. 

o Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt separatkloakeret opland skal regn- og spildevand 
afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Vand fra omfangsdræn omkring 
bygninger (også ejendomme med kælder) må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt 
drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.  

 

Ændringer af spildevandstilslutninger er ligeledes reguleret i Miljøbeskyttelsesloven og Spilde-
vandsbekendtgørelsen. Af Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljø-
beskyttelseslovens kapitel 3 og 4 fremgår følgende: 

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver hjemmel for kommunalbestyrelsen til at påbyde forbedring og 
fornyelse af vilkår, der må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, eller påbyde ændrin-
ger ved tilsluttede anlæg. 

Et påbud efter lovens § 30 skal altid varsles efter lovens § 75. Modtageren af påbuddet bør opfor-
dres til inden for en givet frist at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og 
ulemper ved kommunalbestyrelsens beslutning.  

Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssyste-
met, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede 
anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunal-
bestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af 
stikledningen for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af 
spildevandet i området. 
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4 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING 

 

Ifølge ”Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4” skal tillægget til spildevandsplanen være i overensstemmelse med øvrig lokal og 
regional planlægning på området. 

4.1 STRANDBESKYTTELSE, NATURBESKYTTELSE OG FREDNING

 
De planlagte områder er ikke omfattet af strandbeskyttelse, naturbeskyttelse eller fredning. 

4.2 KOMMUNEPLAN 2015

Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af den gældende kommuneplan 2015. 
Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

4.3 LOKALPLAN

Områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres, er omfattet af gældende lokalplaner. Det vurderes, 
at tillægget er i overensstemmelse med disse. 

4.4 VANDPLAN 2009-2015

Vandplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø i overensstemmelse med 
EU's vandrammedirektiv. Det overordnede miljømål i Vandplanerne er således at skabe en ”god 
tilstand” i vandområder med udgangen af 2015. 

Frederikshavn Kommune er omfattet af Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak. 

Når der gives tilladelse til nye/udvidede udledninger til vandområder er der beskrevet nogle ret-
ningslinjer i Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som myndigheden tager 
udgangspunkt i. Disse retningslinjer vil være udgangspunktet for miljømyndighedens vurdering af 
den nye regnvandsudledning via eksisterende udløb.  

 

4.5 KLIMATILPASNINGSPLAN 2014

I Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan 2014 er det beskrevet, at Danmark i fremtiden får 
et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbe-
givenheder. 

Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Der kan forventes 
mere nedbør, især om vinteren. Havvandsstanden vil stige langs en del af Danmarks kyster, og i 
mange områder må der forventes ændringer i grundvandsstanden. 

 

 

5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR

 

I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for spildevand og 
regnvand i området. 
 

  



 
 

   
Frederikshavn Kommune - Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 

 

 

9 
 

5.1 SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 

Oplandsplan fra spildevandsplan 2012-2016 

 

I bilag 1 ses opdaterede data for opland SA22 jf. dette tillæg til spildevandsplan. 

5.2 ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG 

Med nærværende tillæg ændres det planlagte kloakeringsprincip for kloakopland SA22 fra fælles-
kloak til separatkloak. Samtidigt ændres oplandsgrænserne og nummereringen af oplandene, så-
ledes de afspejler den fremtidige afledningsstruktur. 

AFLEDNING AF REGNVAND 

Regnvand løber i separat regnvandsledning til brønd AD1320F, hvor det igen løber i fællessystem. 

 

SA08 
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AFLEDNING AF SPILDEVAND 

Spildevandet fra kloakoplandet vil blive afledt til Sæby Renseanlæg via det eksisterende fællessy-
stem.  

5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB 

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016 

I spildevandsplan 2012-2016 afledes regn- og spildevand fra opland SA08 i Sæby til fælleskloak 
med aflastning til udløb SB08FU01. 

ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG 

Idet spildevand og regnvand samles i fællesledning nedstrøms, er der ingen ændring af regnbetin-
gede udløb. 

I områderne, hvor kloakeringsprincippet ændres fra fælles- til separatkloak, tilsluttes følgende til 
det nye regnvandssystem: tagvand fra bygninger, overfladevand fra belægninger på de enkelte 
grunde, evt. drænvand fra omfangsdræn omkring de enkelte bygninger samt vejvand fra vejene i 
området. 

For at reducere sandmængderne i systemet vil der blive etablereret sandfangsbrønde på regn-
vandsstikkene til alle ejendomme. Ligeledes etableres alle rendestensbrønde i vejarealer med 
sandfang. Alt regnvand, der tilsluttes det nye separate regnvandssystem, passerer således et 
sandfang før tilslutning. Herved reduceres indholdet af de bundfældelige stoffer i fællessystemet 
nedstrøms. 

De udledte stofmængder fra det berørte kloakopland i den nordlige del af Sæby i hhv. Spilde-

vandsplan 2012-2016 og efter vedtagelse af nærværende tillæg er vist i nedenstående tabel: 

Disse data er identiske med data i spildevandsplan 2012-2016 da der ikke ændres på mængder og 

udløb. 

Spildevandsplan 2012-2016 samt tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2016: 

 

I
 
b
i
l
a 

Data for de regnbetingede udløb,  er uændret og berøres ikke af dette tillæg 

 

 

5.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG 

I forbindelse med dette tillæg skal der ikke etableres spildevandstekniske anlæg. 

 

 

6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER

Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i vejarealer.  Ingen ejendomme, forventes at skulle 
afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spil-
devandsplan tillægget. 

Recipient Udløb Sted Nød-
overløb 
(stk/år) 

Vand-
mængde  
(m3/år) 

Stofmængder 
BOD5 

(kg/år) 
Total-N 
(kg/år) 

Total-P 
(kg/år) 

Sæby Å SA08FU01  7 11.834 148 57 14,2 
        
Sum i alt   7 11.834 148 57 14,2 
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7 ØKONOMI OG TIDSPLAN 

Projektet forventes udført efter følgende overordnede tidsplan. 

 

• Alle de nævnte separeringer er planlagt til udførelse i 2016. 

Frederikshavn Forsyning afholder udgifterne til etablering af det offentlige kloakanlæg. De private 
lodsejere afholder udgifterne til separering af de private kloaksystemer. 

 

 

Vedtagelsespåtegning 

 

Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx. xx 2016. 

 

Frederikshavn Byråd, den xx. xx 2016.  

 

 

 

Birgit S. Hansen   Mikael Jentsch 

Borgmester   Kommunaldirektør 
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BILAG 1: Oplandsskemaer  

Spildevandsplan 2012-2016 

I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 

Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.  

Sæby (status): 

Delop-
land 

Areal Befæst. 
grad 

Kloaksys Spildevandsbelastning Total Udløb Bemærkning 

Bolig Erhverv Indsivning 

(ha) (PE) (m3/år) (PE) (m3/år) (%) (m3/år) (PE) (m3/år) 

SA22 2,1 0,25 Fælles 75 1.428 0 0 51 728 75 2.156 SA08FU01  

 

Tabel 1: Kloakoplande fra den gældende spildevandsplan, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.  

  



Nærværende spildevandsplantillæg 

I tabel 2 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der indarbejdes i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. 

 Sæby (plan): 

Delop-
land 

Areal Befæst. 
grad 

Kloaksys Spildevandsbelastning Total Udløb Bemærkning 

Bolig Erhverv Indsivning 

(ha) (PE) (m3/år) (PE) (m3/år) (%) (m3/år) (PE) (m3/år) 

SA22 2,1 0,25 Regnvand 65 1.154 0 0 5 58 65 1.212 SA08FU01  

 

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg. 
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Klimasikring med disponering Forbrug/ aftalt Budget Rest

Forbrug 01.01.2016 10.160.275,00kr.            16.500.000,00kr.            6.339.725,00kr.              

Niras grundvand Skagen 234.000,00kr.                  234.000,00kr.                  

Bangsbo Cowi 172.000,00kr.                  172.000,00kr.                  

Udbud Alectia 330.000,00kr.                  330.000,00kr.                  

Elling anlæg 3.000.000,00kr.              

Elling erstatninger 500.000,00kr.                  

Nedkørsel strandene 600.000,00kr.                  600.000,00kr.                  

Adm. 600.000,00kr.                  

Manglende regninger -220.000,00kr.                -220.000,00kr.                

Ekstra oprensning Elling Å 116.586,00kr.                  116.586,00kr.                  

Regnvandssø Skagen 500.000,00kr.                  Skal findes senere

Møder, m.v. 100.000,00kr.                  100.000,00kr.                  

I alt 1.332.586,00kr.              

Del sum ikke forbrugte midler 4.600.000,00kr.              

Rest ikke anvendte midler 5.007.139,00kr.              

De gule felter er de beløb der indgår i Der anvendes 5 mio. 

den lyseblå sum, som anvendes i kr. til projektet i Elling

økonomi på Elling Å dige projekt
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Takstblad for 2017 

 

 

Frederikshavn Affald A/S 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Takstblad for år 2017 
Eventuelle tal i parentes udtrykker den tilsvarende sats for 2016, satsen er kun  

vist hvor der er sket ændring. 

 

Miljøanlæg Ravnshøj: 

Modtagelse af affald 

 Kr./ton 

AFFALDSTYPE Behand-

lingspris 
Affalds-

afgift 

Ialt ekskl 

moms 

Ialt inkl 

moms 

Deponeringsområde 

Ikke brændbart alm. deponeringsaffald: 

(affald til celle  for blandet affald samt celle for 

mineralsk affald (eternit): 

Sorteret 

Usorteret  

 

 

 

 

 

400,00 

1.000,00 

 

 

 

 

 

475,00  

475,00 

 

 

 

 

 

875,00 

1.475,00 

 

 

 

 

 

1.093,75 

1.843,75 

Genbrugsområde 

Blandet beton og tegl til nedknusning 

Rent beton og sten til nedknusning 

Rene murbrokker til nedknusning 

Asfalt til nedknusning 

Bygningsaffald til sortering 

Haveaffald til kompost 

Grene og trærødder (egnet til biomasse) 

Husdyrgødning til kompost 

Vandløbsgrøde til kompost 

 

 

 

70,00 

 60,00 

60,00 

60,00 

165,00 

150,00 

0,00 

 150,00 

150,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

  70,00 

  60,00 

  60,00 

  60,00 

165,00 

150,00 

0,00 

 150,00 

 150,00 

 

 87,50 

 75,00 

 75,00 

 75,00 

206,0 

187,50 

0,00 

187,50 

187,50 

 

Specialdeponi og specialbehandling  

Olieforurenet jord til specialdepot  

Olieforurenet jord til behandlingsplads  

 

 

400,00 

450,00 

 

 

0,00 

0,00 

 

400,00 

450,00 

 

500,00 

562,50 

 

 

Salg af genbrugsmaterialer 

 

AFFALDSTYPE 

Kr./ton 

Ekskl. moms Inkl. moms 

Nedknust beton og sten 50,00 62,50 

Nedknust tegl 25,00 31,25 

Kompostjord 48,00 60,00 

Kompostjord, finsorteret 80,00 100,00 

 



FORBRÆNDINGSANLÆG Frederikshavn og Skagen 

Modtagelse af brændbart affald 

 

 

Affaldstype 

Kr. pr. ton 

Behandlingspris 

excl. moms 
(incl. 

forbrændingsafgifter) 

Pris incl. moms 

 

Dagrenovation 

 

Øvrigt brændbart affald under 

1 meter (Skagen under 0,5 m) 

 

Brændbart affald til neddeling 
(Sorteret brændbart storaffald  

over 1 m (Skagen over 0,5m)) 

490,00 (470,00) 

 

 

450,00 (430,00) 

 

700,00 (680,00)  

612,50 

 

 

562,50 

 

875,00 

 

 

 

Affald til videreforarbejdning 

 

Affaldstyperne behandles hos eksterne affaldsbehandlere. Prissætningen omfatter et håndteringstillæg til 

Frederikshavn Affald A/S med tillæg af aktuel dagspris for behandling. 

 

 Kr./ton 

AFFALDSTYPE Håndtering 

 
Dagspris 

 

I alt ekskl 

moms 

I alt inkl 

moms 

 

 

Planglas og autoruder 

 

 

 

50,00 

 

 

 

200,00 

  

 

 

250,00 

 

 

 

 312,50 

 

 

 

 

     Diverse ordninger og gebyrer 

Erhvervskort til genbrugspladserne: 

(prisen gælder pr. køretøj) 

Beløb ekskl. 

moms 

Beløb inkl. 

moms 

”Grønt” kort - kun genanvendeligt affald 950,00 1.187,50 

”Gult ” kort – normal mængde ca. 4 ton/år  2.350,00 2.937,50 

”Rødt” kort – stor mængde op til 10 ton/år  4.700,00 5.875,00 

   

Vejning af køretøjer til syn 110,00 137,50 

   

 

  



 

RENOVATION – Frederikshavn Kommune’s afregningspris overfor Frederikshavn Affald A/S 

Priserne er inkl. håndtering af affald. 

   

Renovationstype Afregningspris ekskl. 

moms 

Afregningspris 

inkl. moms 

   

   

Sække   

Renovation, helårshuse 880,00  1.100,00 

Renovation, helårshuse 14-dagstømning 500,00  625,00 

Renovation, sommerhuse 500,00  625,00 

   

Containere   

140 liter ugetømning 

240 liter ugetømning 

1.100,00 

1.620,00  

1.375,00 

2.025,00 

400 liter ugetømning 2.060,00  2.575,00 

600 liter ugetømning 2.570,00  3.212,50 

800 liter ugetømning 

140 liter 14 dags-/sæsontømning 

2.970,00  

640,00 

3.712,50 

800,00 

240 liter 14 dags-/sæsontømning 900,00  1.125,00 

400 liter 14 dags-/sæsontømning 1.120,00  1.400,00 

600 liter 14 dags-/sæsontømning 1.380,00  1.725,00 

800 liter 14 dags-/sæsontømning 1.580,00  1.975,00 

5 m3 molokcontainer (pris pr. tømning) 520,00  650,00 

   

 

 

  

 

   

Andre ydelser renovationstype Afregningspris ekskl. 

moms 

Afregningspris 

inkl. moms 

   

   

   

Ekstrasække 24,00  30,00 

Abonnement, storcontainere pr. md.  210,00  262,50 

Tømning, hejseladscontainer 

Tømning vippecontainere 

480,00  

250,00 

600,00 

312,50 

Gebyr for ændring af renovation 100,00 125,00 
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MV-forslag til budget for 2017 
 
 
Generelt  
Budgetforslaget er udarbejdet med en videreførelse af modtagestationens nuværende aktiviteter, ultimo 
2015. Der er i forhold til tidligere sket en betydelig nedgang i mængderne vi får fra Norge, hvilket vi 
forventer vi forventer og så gør sig gældende i 2017. Der er i 2. halvår af 2015 sket en tilpasning af 
omkostninger i forhold til den forventede omsætning og der kan komme yderligere 
omkostningsreduktioner på tale, hvis vi omsætningsmæssigt bliver yderligere udfordret. 
 
 
 
 
Farligt affald  
Erhvervsgrundtaksten og grundtaksten for borgere holdes konstant i forhold til budget 2016. 
Fordelingsnøglen for fordeling af erhvervsgrundtakster på interessentkommuner, er antallet af aktive 
virksomheder fra det centrale virksomhedsregister, CVR.  
Grundtaksten for private fordeles som tidligere i forhold til antal indbyggere. 
 
Der er regnet med den samme mængde af olieaffald og en mindre mængde af kemikalieaffald i forhold 
til de faktiske tal for 2015. 
 
Klinisk risikoaffald  
Med baggrund i overskuddet i 2015 og tidligere år nedsættes prisen for transport/ behandling af 449 L 
kasser med klinisk risiko affald fra 183 kr. pr. kasse til 167 kr. pr. kasse. 
 
Olie- og benzinudskillere  
Der er budgetteret med en stigning i prisen på 15,00 kr. svarende til den forventelige prisudvikling iht. 
Forbrugerindekset. 
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Mængdeforudsætninger for budget 2017 
 

 Regnskab 2015 
Ton 

Budget 2016 
Ton 

Budget 2017 
Ton 

Farligt affald    

Olieaffald 8856 9300 8800 

Kemikalieaffald 2378 2500 2200 

    
Klinisk risikoaffald    

Klinisk risikoaffald 337 320 320 

Vævsaffald 15 15 15 

    
Olie- og benzinudskillere    

OBU antal tømninger 444 700 680 

 
 

 

 

Takster budget 2017 
(ekskl. moms) 

 
 Regnskab 2015 

Kr. 
Budget 2016 

Kr. 
Budget 2017 

Kr. 
Farligt affald 
Brugerbetaling 

   

Erhvervsgrundtaksten 
Pr. aktive CVR 

28,40 23,40 23,40 

Indbyggergrundtakster 
(er indregnet i beh.indtægt) 

1,56 1,39 1,39 

    
Behandlingspriser    

Eksempler, (kr./kg)    

Spildolie, uemballeret (40-65% olie) 0,43 0,44 0,45 

Malingrester i emballage 4,39 4,48 5,00 

Oliefiltre 2,60 2,65 2,70 

Deklarationsgebyr 49 49 59 

    
Klinisk risikoaffald 
Abonnement 

   

45 L sæk pr. år uge afhent. udgået udgået udgået 

110 L sæk pr. år uge afhent. 4.324 4.324 4.324 

110 L sæk pr. år 14 dage afhent. 2.162,50 2.162,50 2.162,50 

449 L kasser pr. stk. 183 180 167 

    
Vævsaffald    
120 L fad (vævsaffald) 715 715 715 
120 L fad (formalin) 895 895 895 
    
Olie- og benzinudskillere    
OBU bundtømning 815 830 845 
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Farligt affald 
 

Omsætning 1.000 kr. 2013 2014 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Udenlandsk affald 4.060 2.402 918 4.850 400 

Øvrige 8.095 8.961 9.601 7.575 9.835 

Erhvervsgrundgebyr 580 589 500 375 365 

Farligt affald i alt 12.735 11.952 11.019 12.800 10.600 
 
 

 
 
 
Total  2013 2014 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Omsætning 1.000 kr. 12.735 11.952 11.019 12.800 10.600 
Omkostninger 1.000 kr. 12.962 11.606 10.762 12.000 9.900 
Behandlet mængde ton 12.140 11.710 11.586 11.800 11.335 
 

 
  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2013 2014 2015 2016 2017

Erhvervsgrundgebyr

Øvrige

Norges affald

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2013 2014 2015 2016 2017

Total omsætning 1.000 kr.

Total omkostninger 1.000 kr.

Behandlet mængde ton



Side 6 af 9 
 

Grundgebyr   
 
Til dækning af MV I/S’s basisomkostninger i forhold til at kunne levere indsamling og behandling 

opkræves en grundtakst for privat affald og erhvervsaffald. 

 

Erhvervsaffaldets andel af grundomkostninger   365.000 kr. 

Privataffaldets andel af grundomkostninger   230.000 kr. 

 

Erhvervsbetaling, 15.610 virksomheder á 23,40 kr.    kr.365.000 

 

Erhvervsgrundtaksen opkræves hos interessentkommunerne efter følgende fordeling: 

 

Antallet af aktive virksomheder i det centrale virksomhedsregister fra den 17.02.2016. 

 

Brønderslev Erhvervsbetaling, 3.349 virksomheder   78.000 kr. 

 

Frederikshavn Erhvervsbetaling, 5.775 virksomheder  135.000 kr. 

 

Hjørring Erhvervsbetaling, 6.284 virksomheder  147.000 kr. 

 

Læsø Erhvervsbetaling, 202 virksomheder (60% af 337)   5.000 kr. 

         365.000 kr. 

 
Privatandelen af grundtakst holdes konstant på 1,39 kr. pr. indbygger i 2017 – i alt 230.000 kr. 
Indbyggergrundbetalingen opkræves sammen med behandlingstakster for affald fra borgere. 
 
 

Kr./år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indbyggergrundtakst 4,3 3,65 1,83 1,83 1,56 1,39 1,39 1,39 1,39 
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Kr./år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Erhvervsgrundtakst pr. 
aktive CVR 

162,8 
 

66,6 33,4 33,4 28,4 23,4 23,4 23,4 23,4 

 
 

 
 
 

 
 

Budget for Farligt affald 

 

1.000 kr. Budget 2017 Regnskab 2015 Budget 2016 
Omsætning 10.600 11.019 12.800 

Omkostninger:    

Personale 2.700 2.893 3.750 

Drift 6.100 6.323 6.400 

Administration 1.100 1.546 1.850 

Omkostninger i alt 9.900 10.762 12.000 

Resultat før afskrivn. 700 257 800 

Afskrivninger 700 745 800 

Resultat efter afskrivn. 0 -488 0 

Renter 0 10 0 

Årets resultat 0 -478 0 

 
 
 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Erhvervsgrundtakst pr. aktive CVR 

Erhvervsgrundtakst pr.
aktive CVR



Side 8 af 9 
 

Klinisk risikoaffald 
 

Kr. 2015 2016 2017 

449 L kasser 183 180 167 

120 L fad vævsaffald, formalin 895 895 895 

120 L fad vævsaffald 715 715 715 
 
 

 
 
 
Budget for Klinisk risikoaffald 

 

1.000 kr. Budget 2017 Regnskab 2015 Budget 2016 

Omsætning 2.730 2.933 2.640 

Omkostninger    

Drift 2.830 2.650 2.700 

Underskud/overskud -100 283 -60 

Omkostninger i alt 2.730 2.933 2.640 

Årets resultat 0 0 0 

 
 
 
 
 

Tømningsordning, olie- og benzinudskillere 
 
Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere 

 

1.000 kr. Budget 2017 Regnskab 2015 Budget 2016 

Omsætning 600 336 620 

Omkostninger    

Drift 600 321 620 

Overskud  15  

Omkostninger i alt 600 336 620 

Årets resultat 0 0 0 
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Anlægsprogram 2016 – 2021 

 
Prisniveau 2016 i mio.kr. 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
       

 
       

Rest fra 2015 
Anlæg til sortering og 
Behandling af farligt affald for 
At øge genanvendelsen og 
Renheden af affaldsprodukter 
 

     1,8      

 
       

Anlæg til sortering og 
behandling af farligt affald for 
at øge genanvendelsen og 
renheden af affaldsprodukter 
 

    2,0  2,0 

 
       

Renovering og 
miljøforbedring  

 Etablering af 
overdækket 
oplagsområde. 

 2,2      
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1. Indledning

Økonomiafdelingen har - indenfor de økonomiske rammer som er udmeldt - udarbejdet et administrativt op-
læg til budget 2017. 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 pulje på 1 % budgettilpasning på 4,0 mio. kr. samt reduktion vedrørende 
omprioriteringsbidraget på 2,3 mio. kr. 

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	2017 i	hovedtal

DRIFT ØKONOMIUDVALGET

Netto (kr. x 1.000)

Budget-
forslag 
2017

Overslag 
2018

Overslag 
2019

Overslag 
2020

Kommunaldirektøren 56.134 55.927 54.892 54.361

Direktørens område 24 24 22 22

Center for Teknik og Miljø 28.123 28.053 27.250 26.988

Udvikling og Erhverv 26.268 26.140 25.928 25.675

Center for Park og Vej 1.719 1.710 1.692 1.676

Direktørområde Børn, Unge, Kultur og

Arbejdsmarked 87.690 87.260 86.991 86.186

Direktørens område -153 -153 -146 -146

Center for Arbejdsmarked 48.451 47.884 47.571 47.117

Center for Unge 10.973 11.024 11.024 10.931

Center for Familie 24.207 24.323 24.408 24.188

Center for Kultur og Fritid 4.212 4.182 4.134 4.096

Direktørområde Ledelsessekretariatet, 

Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi 131.481 126.416 122.901 121.660

Direktørens område 199 200 199 199

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 74.016 73.627 72.857 72.155

Center for Social- og Sundhedsmyndighed 23.896 23.801 23.588 23.364

Center for Sundhed og Pleje 1.905 1.894 1.871 1.853

Center for Handicap og Psykiatri 4.164 4.129 4.080 4.041

Ledelsessekretariatet 19.308 19.210 19.033 18.852

Direktionen 7.993 3.555 1.273 1.196

Direktørområde Ejendomscenteret, 

Økonomi og Personale 182.007 181.982 181.004 179.306

Direktørens område 450 527 519 519

Center for Økonomi og Personale 113.179 112.908 112.093 111.065

Ejendomscenteret 68.378 68.547 68.392 67.722

I alt drift for Økonomiudvalget 457.312 451.585 445.788 441.513

TVÆRGÅENDE FÆLLES PULJER

Netto (kr. x 1.000)

Budget-
forslag 
2017

Overslag 
2018

Overslag 
2019

Overslag 
2020

Tværgående fælles puljer 25.000 0 0 0

I alt Tværgående fælles puljer 25.000 0 0 0

ANLÆG ØKONOMIUDVALGET

Netto (kr. x 1.000)

Budget-
forslag 
2017

Overslag 
2018

Overslag 
2019

Overslag 
2020

Anlæg 27.479 45.742 45.185 39.185

I alt anlæg for Økonomiudvalget 27.479 45.742 45.185 39.185
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3. Rammekorrektioner	i	forhold	til	vedtagne	budget	2016

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget (i 1.000 kr.)

2017

440.497

2018

431.931

2019

426.211

2020

426.211

Rammekorrektioner:

 ØU 211015 – Præmienedsættelse 616 t.kr. Andel lægges i kassen -316 -316 -316 -316

 Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn -114 -114 -114 -114

 BYR 170216 pkt. 1 - Demografiregulering -105 -203 -284 -359

 ØU 090316 pkt. 1 – Yderligere reduktion af serviceudgifterne i 2020 0 0 0 -4.205

 ØU 090316 pkt. 1 – Udgifter og indtægter Buttervej flyttes fra BUU 0 0 0 0

 ØU 090316 pkt. 1 – DUT-midler, herunder flexlønstilskud til KFU -580 -595 -611 -611

 ØU 090316 pkt. 1 – Byggesager – mgl. sammenhæng til DUT-reg. 2.800 2.800 2.800 2.800
 ØU 090316 pkt. 1 – 1 års evaluering af Ungeenheden, midler fra 

KFU 407 407 407 407

 ØU 090316 pkt. 1 – Nulstilling af pulje fra budgetforlig 2014 0 3.554 3.554 3.554

 ØU 090316 pkt. 1 – Kontrakt med Nordjyllands Beredskab 210 210 210 210

 ØU 090316 pkt. 1 – Pris- og Lønskøn 8.983 8.805 8.660 8.553
 BYR 250516 pkt. 9 – Udgifter og indtægter vedr. taxa fra ØU til 

KFU 47 47 47 47

 Finansiering af Erhvervsplaymaker – andel ØU -188 -188 -188 -188

 Regulering af tjenestemandspensioner 2.797 2.615 2.801 2.904

 Fastholdelse af socialrådgivere 1.679 1.978 2.291 2.291

 Administration af taleinstitut mv. 500 500 500 500
 Nye PL-skøn
 Lov- og Cirkulæreprogrammet 2017 - 2020

-903
1.596

-893
1.047

-883
702

-875
702

Rammekorrektioner i alt 16.815 19.654 19.576 15.302

Godkendt ramme i 2017-prisniveau 457.312 451.585 445.788 441.513
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4. Specielle	bemærkninger

Center for Økonomi og Personale – Økonomiafdelingen

Kort præsentation
Økonomiafdelingen er opdelt i 5 afdelinger: Plan- og Analyse, Finans, Team Udbud og Indkøb, Udvalgsser-

viceteam 1 og Udvalgsserviceteam 2. 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. 

Der er i budgetforslaget indarbejdet en reduktion i forbindelse med omprioriteringsbidrag på 0,2 mio. kr. i 

budgetår 2017. Budgettilpasning på 1 % udgør 0,4 mio. kr. 

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidrag og 1 % budgettilpasning finansieres ved tilpas-
ning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger. 
                                 

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget for 2017 afsat netto driftsbevilling 44,8 mio. kr. til Økonomiafdelingen, heraf 16,6 
mio. kr. til forsikringsområdet og 4,1 mio. kr. til diverse tværgående opgaver. 
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Center for Økonomi og Personale – HR, Løn og Personale

Kort præsentation
HR, Løn og 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.

Afdelingen administrerer 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. Budgettet for 2017 omfatter en budgettilpasning på 1 % og et 
omprioriteringsbidrag på 0,5 %. Samlet giver det en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. Budgettet er løbende 
blevet reduceret gennem årene, som har nødvendiggjort stillingsnedlæggelser med færre medarbejdere til at 
udføre opgaverne. 

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 var 
forbruget højere med 14,6 mio. kr. og i 2016 forventes forbruget at udgøre 14 mio. kr. De seneste 2 år viser 
en stigning i barsler og derfor en indikation på at forbruget i 2017 også bliver størrelsesorden på ca. 14 mio. 
kr. Der er afsat 12,9 mio. i budgettet i 2017. 

Pulje for flex- og skånejobs
Flex- og skånejobpuljen yder tilskud til flex- og skånejob fra ordning før 1. januar 2013. Området finansierer 
17 flexjob med fuld finansiering, 4 skånejob for førtidspensionister samt ca. 80 flexjobs med et årligt tilskud 
på 20.000 kr. Fra pulje for flex- og skånejobs overføres midler på 0,4 mio. kr. til administrative elever i 2017 
og øvrige overslagsår. 

Administrative elever 
Puljen finansierer 13 praktikpladser for administrative elever, som er ansat bredt i hele organisationen. Kvo-
ten for optagelse af elever for efteråret 2017 kendes først primo 2017. 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. Tjenestemandspensioner omfatter en budgetkorrektion på 2,8 mio. kr. i budgetår 
2017, primært fordi genforsikring er forøget fra 42 % til 52 %. Der er også korrektioner i overslagsårene. 

I mio. kr. samt i 2017-priser Budgetår 
2017

Antal 

Tjenestemandspensioner 25,4 300 tjenestemandspensionister
Pensionsforsikringspræmie 8,5   35 tjenestemænd
Total 33,9

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2017 afsat netto driftsbevilling 68,4 mio. kr. 
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Center for Arbejdsmarked

Kort præsentation
Områdets budget kan i hovedtræk opgøres i administration af hovedområderne sygedagpenge, kontant-
hjælp, forsikrede ledige, integration og førtidspensioner. Desuden omfatter området diverse tilskudsprojekter.
Af driftsudgifter kan nævnes tjenestekørsel, uddannelse og lægeerklæringer.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget for 2017 afsat netto driftsbevilling 48,5 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked. I bud-
getforslaget indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 656 t.kr. i 2017 til aktiv beskæftigelsesindsats, aktiv 
socialpolitik og virksomhedsrettet indsats. 

Budgettet er i 2017 i forhold til budget 2016 reduceret med 1,8 mio. kr., som skyldes, at området ikke længe-
re tildeles ekstraordinære midler til administration af modtagelse af flygtninge. 

Der er i budgetforslaget indarbejdet en reduktion i forbindelse med omprioriteringsbidrag på 0,2 mio. kr. i 

budgetår 2017. Budgettilpasning på 1 % udgør 0,5 mio. kr. 

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidrag og 1 % budgettilpasning finansieres ved tilpas-
ning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger. 
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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. 

Indsatsen i Udvikling og Erhverv koncentrerer sig bl.a. om de strategiske indsatsområder i Frederikshavn 
Kommunes udviklingsstrategi – ”mulighed for vækst og mulighed for mennesker”, herunder kommunens 4 
vækstspor, byudvikling og bosætning, arbejdskraft, uddannelse, synlighed, forretningsudvikling, projektudvik-
ling og fremdrift i organisationen.

Udvikling og Erhverv administrerer Investeringspuljen på 0,8 mio. kr. til politiske initiativer. Puljen var oprin-
deligt på 1,0 mio. kr. inden finansiering af andel til erhvervsplaymaker blev etableret. Derudover indeholder 
budgettet pulje for udvikling i yderområder og landdistriktsindsatser på 0,6 mio. kr., som varetages af Di-
striktsudvalget.

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 bliver lavet en årlig opfølgning/opdatering. 
Evalueringen blev senest vedtaget i byrådet i juni 2016. En række af aktiviteterne i 2017 vedrører realisering 
og modning af delelementer fra strategiplanen og evalueringen:

1) Der arbejdes specifikt med borgerinddragelse, herunder turnerer Energibyens vogn ”Banke” rundt i by- og 
landdistrikter med henblik på at motivere til energirenovering af boliger samt generel udbredelse af budska-
bet om overgangen til vedvarende energi. 

2) Der etableres et tilbud om energirådgivning rettet mod industriområdet. 

3) Udvikling af nordjysk energirenoveringsklynge med fysisk adresse i Frederikshavn Kommune i samspil med 
Erhvervshus Nord og House of Energy.

4) Udarbejdelse af projektansøgninger relateret til udvalgte områder indenfor strategiplanen.  Der er i 2016 
indsendt tre EU-ansøgninger, som i givet fald ved godkendelse vil blive effektueret i 2017.

5) Indenfor biogas skal der identificeres en investor/projektudvikler, udpeges potentielle områder, der kan 
udlægges til et stort biogasanlæg i kommunen, hvorefter den specifikke planlægning og myndighedsbear-
bejdning af biogasanlægget påbegyndes. Videreudvikling af biogas til transport, (regionalrute, bybusser, 
renovationsvogne og kommunale varevogne).

6) Energistien på Knivholt Hovedgaard videreudvikles.

Energibyen har 3 fuldtidsansatte.

Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget for 2017 afsat netto driftsbevilling 26,3 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 4,4 mio. 
kr. til Udvikling og Erhverv.

Der er i budgetforslaget indarbejdet en reduktion i forbindelse med omprioriteringsbidrag på 0,1 mio. kr. i 

budgetår 2017. Budgettilpasning på 1 % udgør 0,3 mio. kr. 

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidrag og 1 % budgettilpasning finansieres ved tilpas-
ning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger og projektudgifter. 
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Ledelsessekretariatet

Området Ledelsessekretariatet
Består af Ledelsessekretariatet, Kommunalbestyrelsen og Direktionen.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2017 afsat netto driftsbevilling 27,3 mio. kr. heraf 12,2 mio. kr. til Kommunalbe-
styrelsen, 7,0 mio. kr. til Ledelsessekretariatet, 8,0 mio. kr. til Direktionen samt netto anlægsbevilling 2,1 mio. 
kr. I budgetforslaget indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 34 t.kr. i 2017 om ændrede regler for afhol-
delse af valg. 

Ledelsessekretariatet
Ledelsessekretariatet varetager følgende hovedopgaver:

 Betjening af byråd og stående udvalg

 Sekretariatsbetjening af Handicap- og Ældrerådet

 Sekretariat for diverse råd og nævn

 Juridisk rådgivning og sparring indenfor en række lovområder, bl.a. offentlighed- og forvaltningsloven 
samt persondataforordningen

 Sekretær for borgmester, Direktion og direktører og Den Kommunale Chefgruppe 
 Skrivning og koordinering af borgmestertaler
 Ansvarlig for koordinering og afholdelse af møder omkring Samarbejdsportalen
 Sagstypeansvarlig på samarbejdsportalen for dagsorden, emnesager og intranetdelen
 Web-master på hjemmeside og intranet
 Afholdelse af interne kurser i bl.a. lovgivning, hjemmeside og intranet
 Ansvarlig for kommunikationsdelen for Beredskabsplanen
 Afholdelse af diverse arrangementer i forbindelse med venskabsby- og internationalt samarbejde
 Afholdelse af Kommunal-, Regions-, Folketings-, Ældreråds- og EU-valg mm.  

Ledelsessekretariatets indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de 8 strategiske fokuspunkter som by-
rådet har vedtaget. Ledelsessekretariatet sikrer en effektiv værdiskabelse. Et fokuspunkt er bl.a. digitalise-
ring af opgaver. 

Ledelsessekretariatet beskæftiger 13 medarbejdere og 1 elev. 

I forbindelse med budgetlægning for 2017 er der i Ledelsessekretariatet indarbejdet reduktioner på 1 % bud-
gettilpasning. Besparelsen er fundet ved, at sekretariatet har effektiviseret opgaveløsningen med overtagel-
se af yderligere opgaver fra andre centre. Disse overtagelser af opgaver er kompenseret budgetmæssigt. 

Byrådet

Opgaver
Som defineret i styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune. 

Der er 31 byrådsmedlemmer, et Økonomiudvalg og 7 stående udvalg. Dertil kommer en række råd og nævn. 
Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg holder som hovedregel møde én gang pr. måned med juli må-
ned som undtagelse normalvis. 

Kommunalbestyrelsen varetager følgende områder:
 Aflønning af byrådsmedlemmer, herunder udvalgsformænd og borgmester
 Repræsentativt arbejde for borgmesteren
 Afholdelse af valg
 Dispositionspulje, markedsføringspulje og pulje til eliteidræt
 Venskabsby- og internationalt samarbejde
 Råd og nævn

I 2017 er der budgetteret med udgifter til afholdelse af valg/folkeafstemning på 2,2 mio. kr. 
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Direktionen

Direktionen består af kommunaldirektøren og 3 direktører. 

Kommunaldirektør Mikael Jentsch har ansvar for Udvikling og Erhverv, Center for Park og Vej og Center for 
Teknik og Miljø. 
Direktør Rikke Albrektsen har ansvar for Center for Sundhed og Pleje, Ledelsessekretariatet, Center for 
Handicap og Psykiatri, Center for Social- og Sundhedsmyndighed og IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi.
Direktør Heidi Becker-Rasmussen har ansvar for Center for Familie, Center for Unge, Center for Børn og 
Skole, Center for Arbejdsmarked, Center for Bibliotek og Borgerservice og Center for Kultur og Fritid. 
Direktør John Kristensen har ansvar for Center for Økonomi og Personale og Ejendomscenteret.

Direktionens samlede budget falder fra 8,0 mio. kr. i 2017 til 1,2 mio. kr. i 2020. Forskellen på 6,8 mio. kr. 
skyldes primært Økonomiudvalgets reduktion vedr. omprioriteringsbidraget på 4,5 mio. kr. i 2018 og 6,7 mio. 
kr. i 2019 og 2020. En mindre andel af budgetreduktionen skyldes 1 % budgettilpasning. 

De reduktioner, der vedrører omprioriteringsbidraget i overslagsårene, skal fordeles til de øvrige omkost-
ningssteder på Økonomiudvalgets område. Det skal ske sammen med den fordeling af moderniseringspro-
grammet, effektivisering af de administrative funktioner og de dele af omprioriteringsbidraget som tilbagefø-
res, som Økonomiudvalg og Byråd beslutter.
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Center for Familie

Familierådgivningen, familieplejegruppen, administration og økonomi

Kort præsentation
Center for familie har hovedadresse på Sæby rådhus, men nogle medarbejdere har kontor på Skagen råd-

hus. Center for Familie tager sig af indsatsen, der er målrettet børn og familier med sociale behov. Herud-

over varetages også den forebyggende indsats for børn og unge, samt tilbud til børn og unge med vidtgåen-

de fysiske og psykiske handicaps.

Center for Familie er efter strukturændringen pr. 1. august 2015 en del af Bæredygtig Børneområde (BBO). 

Center for Familie driver desuden Døgncenter Frederikshavn, Krisecenteret og Familiehusene med adresse i 

Frederikshavn og Skansen (bo-hjem støtte under 13 år) med udgangspunkt i Frederikshavn. Sundhedstje-

nesten og Tandplejen hører også under Center for Familie, men refererer til Sundhedsudvalget.

Familierådgivningen
Myndighedsfunktionen, Pædagogisk Psykologisk funktion og Sundhedstjenesten er delt i fire distrikter (Øst, 

Vest, Nord og Syd), samt et specialteam. Hver distriktsteam har socialrådgiverne, psykologer og konsulen-

ter, der arbejder med børn og unge mellem 0-18 år og deres familier, efter og ud fra Servicelovens bestem-

melser. 

Under myndighedsfunktionen tilbydes blandt andet råd og vejledning til børn og unge, samt deres familier. 

Der vil efter en konkret børnefaglig undersøgelse, samt en vurdering af det konkrete behov, være mulighed 

for at yde forskellige former for hjælp. For eksempel familiebehandling, tilknytning af en kontaktperson, af-

lastning eller døgnophold. 

Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager, anbringelser af børn og unge uden for 

hjemmet, både frivillige og tvangsanbringelser. Herudover varetager specialteamet også sagsbehandling af 

handicapsager, samt bevilliger til børn med forskellige former for handicap. 

Familieplejegruppen
Familieplejegruppen er organisatorisk placeret med reference til distriktslederen i Distrikt Syd/Nord. Familie-

plejegruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af plejefamilier og 

aflastningsfamilier. Familieplejegruppen fører tilsyn med kommunens plejefamilier og aflastningsfamilier, 

samt tilbyder faglig vejledning og sparring. Familieplejegruppen arbejder herudover med matchning på an-

bringelsesområdet på baggrund af myndighedsbeslutninger, så kommunens anbringelsespolitik efterleves.

Administration & Økonomi
Administration & Økonomi refererer til centerchefen og løser en lang række administrative og økonomiske 

opgaver i Center for Familie. Der udføres opgaver som skranke- og telefonbetjening af borgere og samar-

bejdspartnere for alle dele af centeret, bortset fra tandplejen. 

Desuden varetages der opgaver som sagsbehandling på bl.a. familierådgivningens handicapområde, arkive-

ring af sager, samt betjening af de decentrale institutioner: Frederikshavn Døgncenter, Frederikshavn Krise-

center, Familiehusene og Bo Hjemme Støtte.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2017 afsat netto driftsbevilling 24,2 mio. kr. til Center for Familie. Driftsbevillingen 
er fratrukket Center for Families andel på 0,2 mio. kr. af 1 % budgettilpasningen. I budgetforslaget indgår 
Lov- og Cirkulæreprogrammet med 88 t.kr. i 2017 til VISO. 

Økonomisk perspektiv 
Der er i høj grad sammenhæng mellem kvaliteten i sagsbehandlingen og udgifterne til anbringelse og fore-

byggelse (konto 5), samt de medarbejderressourcer der er til rådighed i distriktsteamsene og specialteamet 

(konto 6). Sammenhængen skyldes blandt andet en øget medarbejderstab, der har færre sager pr. ansat, og 

som derved kan komme mere i dybden og styrke det økonomiske fokus. Dette medfører, at der iværksættes 

færre foranstaltninger og ligeledes mindre vidtgående foranstaltninger, end hvis der var flere sager pr. med-

arbejder. 
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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 primært de 18-30 årige ledige (med enkelte undtagelser i forhold til opgaveaf-
grænsning og/eller alder i forhold til andre centre). 

De medarbejdere, der er ansat under Økonomiudvalgets område er beskæftiget indenfor områderne ”Myn-
dighed”, ”Administration” og ”Ledelse”.

Myndighed
I denne afdeling arbejdes der med følgende områder: forvisitation, ydelsesområdet, beskæftigelsesområdet, 
serviceloven osv. ift. de unge over 18 år.

På Økonomiudvalgets område arbejdes der primært indenfor følgende lovgivninger: ”Lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats”, ”Serviceloven” og ”Lov om aktiv socialpolitik”.

I forhold til ovennævnte lovgivninger tilbydes der bl.a. råd og vejledning, træffes myndighedsafgørelser og 
iværksættes beskæftigelsesindsats, 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. 750 aktive sager i Ungeenheden. Cirka 700 af det samlede antal sager vedrører unge 
ledige, der modtager uddannelseshjælp. 200 af disse borgere har også ydelser tilknyttet udsatte voksenom-
råde, hvor yderligere ca. 50 unge ligeledes modtager en eller anden form for støtte. Center for Unge har 
begrænset historik på området og følger naturligvis udviklingen nøje – lige pt. ses der en generel stigning, 
ikke bare i Center for Unge men i hele landet, vedrørende antallet af unge ledige.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2017 afsat netto driftsbevilling på 11,0 mio. kr. til Center for Unge. Center for 
Unges andel af omprioriteringsbidraget udgør -52 t.kr. og 1% budgettilpasning udgør -94 t.kr. Besparelserne 
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, hjemmevejledning, projektmedarbejdere, UU 
og SSP, ligesom der visiteres til botilbud og misbrugsbehandling.  
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Center for Børn og Skole

Kort præsentation
Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 5 ansatte. 

Center for Børn og Skole varetager de overordnede styringsmæssige og administrative opgaver inden for 
dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet og SFO. Her er tale om udvikling af og tilsyn med kvalitet samt gen-
nemførelse af aktiviteter, der sikrer at love, vejledninger og politiske beslutninger føres ud i livet. Der arbej-
des primært indenfor Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven samt dertil knyttede bekendtgørelser og vejlednin-
ger.

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. 

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2017 afsat netto driftsbevilling 4,2 mio. kr. til Center for Børn og Skole og Center 
for Kultur og Fritid. 

Der er i budgetforslaget indarbejdet en reduktion i forbindelse med omprioriteringsbidrag på 0,02 mio. kr. i 

budgetår 2017. Budgettilpasning på 1 % udgør 0,04 mio. kr. 

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidrag og 1 % budgettilpasning finansieres ved tilpas-
ning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger. 
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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 2017 afsat netto driftsbevilling 1,9 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje.

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidraget finansieres ved tilpasning i de administrative 
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 2017 afsat netto driftsbevilling 4,2 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri.

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidraget finansieres ved tilpasning i de administrative 
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 2017 afsat netto driftsbevilling 23,9 mio. kr. til Center for Social- og Sundheds-
myndighed.

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidraget finansieres ved tilpasning i de administrative 
driftsudgifter – primært lønninger. I budgetforslaget indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 68 t.kr. i 2017 
til et risikobaseret tilsyn til behandlingssteder.
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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-
systemerne og at medvirke ved valg af nye løsninger, der understøtter ovenstående og som passer ind i den 
samlede IT arkitektur.

Centret har det overordnede 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 grundlæggende IT-infrastruktur i Frederikshavn Kommune.

Centret løser også 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 2017 afsat netto driftsbevilling 74,0 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,9 mio. kr. til 
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi.

Budgettet er i forhold til 2016 reduceret med 0,7 mio. kr. vedr. 1 % budgettilpasning og 0,4 mio. kr. vedrø-
rende omprioriteringsbidrag. Disse besparelser nås gennem EU udbud af IT-løsninger. 
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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 2017 på 27,4 mio. kr. Hovedparten af budgetmidlerne går til aflønning af personale, som 
varetager myndighedsopgaver inden for 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), samt 
den nye input-output manager, som skal håndtere både fysisk og på sigt digital post for hele kommunen.

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 2017, 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 der fortsat arbejdes på implementeringen af Samarbejdsportalen og input-
output manageren.

Regeringen og KL er i 2015 blevet enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myn-
dighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel fra 2016. Sagsbehandlingstiderne omfatter byggetilladelser, 
miljøgodkendelse af virksomheder og miljøgodkendelse af husdyrbrug. For CTM har det betydet fastsættelse 
af servicemål (maksimal sagsbehandlingstid), hvilket betyder at sagsbehandlingstiden for hver enkelt sag så 
vidt muligt skal ligge inden for servicemålene, der opgøres som gennemsnitlige sagsbehandlingstider. Øko-
nomisk betyder det, at der i 2016 tilføres DUT-midler på 651 t.kr. og 443 t.kr. i 2017-2018 til organisatoriske 
og systemmæssige tilpasninger, som vil være nødvendige for at opfylde servicemålene.

Skatteministeriet vil i efteråret pålægge kommunernes en række nye opgaver med BBR via en bekendtgø-
relse. Kommunerne har allerede i dag ansvaret for at ajourføre BBR-data, f.eks. i tilknytning til at kommunen 
behandler en byggesag. KL har drøftet de nye opgaver med SKAT og på den baggrund aftalt en kompensa-
tion for meropgaverne på 383 t.kr. i Frederikshavn Kommune i 2017 ud fra DUT-princippet. 
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I forlængelse af Folketingets vækstpakker fra 2014 og økonomiaftalen for 2015, er der i 2015 udformet ny 
regulering for miljøgodkendelser af virksomheder m.v. Den samlede bekendtgørelsespakke, der udmønter 
den nye regulering, er offentliggjort den 2. december 2015. Det blev pr. 1. januar 2016 obligatorisk at anven-
de Byg & Miljø til ansøgning om miljøgodkendelser, og det blev pr. 1. maj 2016 obligatorisk at indberette og 
offentliggøre en række tilsyns- og godkendelsesdata på DMA. Der indhentes ikke fuld besparelse i 2016, 
som dermed anerkendes som et indfasningsår og et år med initialomkostninger for kommunerne. Ændringen 
betyder en besparelse på 35 t.kr. i 2017. 

Kommunerne afgav den 1. juli 2014 myndighedskompetencen vedr. råstoffer til regionerne. Danske Regio-
ner har efterfølgende påpeget, at der ikke er foretaget økonomisk deling af VVM-opgaven i forbindelse med 
regionernes overtagelse af myndighedskompetencen til råstoftilladelser pr. 1. juli 2014. Det er således ikke 
selve råstofopgaven, der er givet kompensation for, men den senere overtagelse af VVM-opgaven for rå-
stofområdet. Beløbet er højere i 2016, da året udligner de forudgående år, hvor regionerne ikke har fået 
kompensation for opgaven. Ændringen betyder en besparelse på 41 t.kr. i 2017. 

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2017 afsat netto driftsbevilling 28,1 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø. Heraf 
2,9 mio. kr. til dækning af en historisk strukturel overbudgettering vedrørende indtægt fra byggesags-gebyr. I 
de 28,1 mio. kr. er der fratrukket 136 t.kr. til omprioriteringsbidrag. I budgetforslaget indgår Lov- og Cirkulæ-
reprogrammet med 750 t.kr. i 2017. 

Der er i budgetforslaget indarbejdet en reduktion i forbindelse med omprioriteringsbidrag på 0,1 mio. kr. i 

budgetår 2017. Budgettilpasning på 1 % udgør 0,3 mio. kr. 

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidrag og 1 % budgettilpasning finansieres ved tilpas-
ning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger. 

Center for Park og Vej

Kort præsentation 
Her afholdes de administrative udgifter og myndighedsmæssige opgaver vedrørende Park og Vej. 

Budgetforudsætninger 
Der er i budgetforslaget for 2017 afsat netto driftsbevilling 1,7 mio. kr. til Center for Park og Vej. 
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Ejendomscenteret

Kort præsentation
Budgetområdet Ejendomscenteret ligger under Økonomiudvalget og er et fællescenter, som består af tre 
afdelinger Strategi- og Arealudvikling, Bygherre og Anlæg samt Drift og Service. Ud over dette er der en 
tværgående organisering af udnyttelsen af den samlede ejendomsportefølje.

Strategi- og Arealudvikling varetager fællesfunktioner som kommunikation, jura, køb/salg/udlejning, gra-
fik/trykkeri og økonomi.

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.

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.

Perspektiv
Ejendomscenterets forretningsidé er at overtage, udføre og udvikle driftsherre- og bygherreansvaret for de 
kommunale ejendomme i Frederikshavn Kommune.

Budgetforudsætninger
Budgetrammen for 2017 udgør 32,9 mio. kr. faldende til 32,4 mio. kr. i 2020 til drift af ovenstående områder.
Budgetrammen for 2017 udgør også en ramme for energi på 35,5 mio. kr. 

Den samlede driftsbevilling er i 2017 68,4 mio. kr. faldende til 67,7 mio. kr. i 2020. Driftsbevillingen indbefat-
ter også beredskabet. 

Den samlede anlægsbevilling er i 2017 20,1 mio. kr. stigende til 33,9 mio. kr. i 2020.
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5. Tværgående	Fælles	Puljer

Netto (kr. x 1.000) Budget-
forslag 
2017

Overslag
2018

Overslag
2019

Overslag
2020

Reservation af serviceramme 25.000 0 0 0

I alt for Tværgående fælles puljer 25.000 0 0 0

I 2017 er afsat puljer under Tværgående fælles puljer. Puljerne er en del af Økonomiudvalgets ansvarsom-
råde, men er udskilt for sig selv for at sikre fokus på denne. Puljerne indeholder en nettoudgiftsforøgelse i 
2017. 

Der afsættes en pulje på 25 mio. kr. til reservation af servicerammen svarende til 1 % af serviceudgifterne. 
Midlerne forventes ikke brugt og det skal løbende vurderes om puljen fortsat skal bevares i forhold til likvidi-
tet og overholdelse af måltal. 
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6. Anlæg

ANLÆG ØKONOMIUDVALGET -  i hele kr. 

Budgetforslag 
2017

Budgetoverslag 
2018

Budgetoverslag 
2019

Budgetoverslag 
2020

Anlæg 27.479.000 45.742.000 45.185.000 39.185.000

Kommunaldirektør Mikael Jentsch 4.396.000 4.396.000 4.396.000 4.396.000

Udvikling og Erhverv 4.396.000 4.396.000 4.396.000 4.396.000

Energibyen, projektudvikling 2.115.000 2.115.000 2.115.000 2.115.000

Erhvervs-,turisme- og kulturelle formål 2.281.000 2.281.000 2.281.000 2.281.000

Direktør Rikke Albrektsen 2.936.000 2.936.000 870.000 870.000

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 870.000 870.000 870.000 870.000

Samarbejdsportal 870.000 870.000 870.000 870.000

Ledelsessekretariatet 2.066.000 2.066.000 0 0

Købstadsjubilæum Frederikshavn 2.066.000 2.066.000 0 0

Direktør John Kristensen 20.147.000 38.410.000 39.919.000 33.919.000

Ejendomscenter 20.147.000 38.410.000 39.919.000 33.919.000

Ejendomscenter 34.600.000 39.363.000 40.872.000 34.872.000

Pulje vedr. Knivholt hovedgård 779.000 779.000 779.000 779.000

Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst 5.348.000 5.348.000 11.348.000 11.348.000

Energirenoveringer 4.230.000 4.230.000 4.230.000 4.230.000

Bæredygtig Børneområde 15.725.000 20.956.000 6.000.000 0

Bæredygtig Børneområde -1.000 0 0 0

Ny institution Sættravej inkl. køkken 6.813.000 0 0 0

0-6 års institution Aalbæk 921.000 0 0 0

0-6 års institution Hørby Børnehus 1.023.000 0 0 0

0-6 års instiution Dybvad Børnehave 2.762.000 0 0 0

0-6 års institution Troldehøj i Ravnshøj 921.000 0 0 0

Frydenstrandsskolen Abildvej incl. køkke 2.987.000 20.138.000 6.000.000 0

0-6 års institution Mariehønen Jerup 0 818.000 0 0

Forbedring af trafikforhold Sæby Skolaaf 299.000 0 0 0

Strategisk byudvikling - Fr.Havn midtby 776.000 0 0 0

Skolevedligeholdelse 7.742.000 8.050.000 8.050.000 8.050.000

Pulje prioritering af nye anlæg og vedl. 0 0 10.465.000 10.465.000

Køb og salg -14.453.000 -953.000 -953.000 -953.000

Fællesudgifter og -indtægter 002202 -18.000.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000

Bygninger overgået til projektudvikling 1.547.000 1.547.000 1.547.000 1.547.000

Uforudsete mgl. skader mv. Ørnev. Skole 2.000.000 0 0 0

Nedenstående opstilling viser budgetændringer på anlæg i budget 2017 – 2020 siden det vedtagne 2016-
budget. 

Direktionen har i budgetforslaget medtaget reduktion af salgsindtægterne under Køb og Salg med 11,2 mio. 
kr. i 2017. Køb og Salg viser netto i 2017 et indtægtskrav på 18,0 mio. kr.  Budgetbeløbet inkluderer salgs-
sum af Ørnevejens Skole på 13,0 mio. kr. samt uforudsete udgifter på 2,0 mio. kr. Under Bæredygtigt Bør-
neområde udskydes betalingsplan fra 2017 til 2019 på 6,0 mio. kr. Skolevedligeholdelse er i 2017 og 2018 
forøget med henholdsvis 5,0 og 4,5 mio. kr. Bevillingen på Akutrenovering af skoler (er nu nulstillet) under 
BBO er fra 2017 flyttet med 7,7 mio. kr. og fra 2018 til 2020 flyttet med 8,0 mio. kr. til projekt for Skolevedli-
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geholdelse. Bæredygtigt Børneområde er reduceret 16,5 mio. i 2019 og 2020 til forøgelse af projektet for 
Planlagt bygningsvedligeholdelse inkl. daginstitutioner med 6,0 mio. kr. og til nyt projekt Pulje for prioritering 
af nye anlæg og vedligeholdelse med 10,5 mio. kr. 

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget (i 1.000 kr.)

2017

27.333

2018

27.333

2019

25.313

2020

25.313

Rammekorrektioner:

 ØU 090316 – Tilbageførsel af tilskud vedr. filmmaskinen 400 400 400 400

 ØU 090316 - PL 728 725 675 675

 DIR 100516 – Reduktion af salgsindtægter 11.248 12.974 12.974 12.974

 DIR 100516 - Skolerenovering 5.000 4.500 0 0

 Salg af Ørnevejens Skole -13.000 0 0 0

 Salg af Ørnevejens Skole – uforudsete udgifter 2.000 0 0 0

 Nye PL-skøn -230 -190 -177 -177

 Anlæg BBO udskydelse af betalingsplan 2017-2019 -6.000 0 6.000 0

Rammekorrektioner i alt 146 18.409 19.872 13.872

Godkendt ramme i 2017-prisniveau 27.479 45.742 45.185 39.185
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7. Økonomiudvalgets	puljer og	tilskud på	driftsområdet

Nedenstående opstilling viser Økonomiudvalgets politiske dispositions- og tilskudspuljer i budgetårene 2017 
– 2020. Puljerne fremtræder i henholdsvis Ledelsessekretariatet og Udvikling og Erhverv. 

Det skal bemærkes, at Investeringspuljen under Udvikling og Erhverv dels er øremærket til særskilte projek-
ter og tiltag, dels til udisponerede midler til Økonomiudvalgets eget råderum og disponering, hvilket er speci-
ficeret i oversigten. 

Sammentællingerne er markeret med fed. 

PULJER - i hele kr. 
Budgetforslag 
2017

Budgetoverslag 
2018

Budgetoverslag 
2019

Budgetoverslag 
2020

Udvikling og Erhverv 17.094.361 16.840.370 16.840.370 16.840.370

Business Region North Denmark 933.859 933.859 933.859 933.859

Væksthus Nordjylland* 1.132.958 1.132.958 1.132.958 1.132.958

Turistkontorer* 5.492.506 5.389.181 5.389.181 5.389.181

Byprojekt Tordenskiold* 910.054 859.642 859.642 859.642

Event-organisationen* 1.326.760 1.226.506 1.226.506 1.226.506

Toppen af Danmark* 700.893 700.893 700.893 700.893

Cruise Top Danmark* 41.330 41.330 41.330 41.330

Tilskud Frederikshavn Erhvervsråd* 4.971.305 4.971.305 4.971.305 4.971.305

Tværkommunal aftale NIN* 125.214 125.214 125.214 125.214

Udvikling i yderområder og landdistrikt.* 619.965 619.965 619.965 619.965

Investeringspuljen 839.517 839.517 839.517 839.517

Udisponerede midler* 405.304 405.304 584.331 584.331

EU-kontoret* 129.155 129.155 129.155 129.155

Etablering af MARCOD 179.027 179.027 0 0

Vækst Iværksætter Program (VIP)* 126.031 126.031 126.031 126.031

Ledelsessekretariat 1.306.996 1.306.996 1.306.996 1.306.996

Tilskud politiske partier 274.798 274.798 274.798 274.798

Frederikshavn Kommunes Idrætsklub 54.294 54.294 54.294 54.294

Dispositionskonto 184.135 184.135 184.135 184.135

Markedsføring af Frederikshavn* 106.962 106.962 106.962 106.962

Bevilgede sponsorater 652.349 652.349 652.349 652.349

Pulje eliteidræt 34.458 34.458 34.458 34.458

Ovenstående puljer og tilskud er angivet som budgetbeløb. Puljer og tilskud, angivet med en markering, 
udbetales med et højere beløb på grund af beregning af moms. 
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8. Takster

Takstoversigten viser taksterne i budget 2016 og de nye takster i budget 2017.

Den viser den af Byrådet fastsatte pris inkl. moms mv., svarende til den takst, 

forbrugeren skal betale for ydelsen. Alle beløb er i kr. 

Budget Budget 

2016 2017 

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 311,80 1)

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

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

Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn 305,00 1)

Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn 142,00 1)

Taxikørsel:

Ansøgninger 465,00 1)

Ansøgning om fornyelse af førerkort 232,00 1)

Tilladelser 1.532,00 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)

Skorstensfejning:

For første skorsten indtil 10 meters højde 124,83 1)

For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten 97,80 1)

For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter 4,43 1)

For rensning af centralkedler 285,00 1)

For rensning af brændeovne 142,45 1)

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 66,03 1)

For efterfølgende påbegyndt meter 32,21 1)

For rør og kanaler med indvendigt mål på 35 x 35 cm betales for første meter 131,66 1)
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For efterfølgende påbegyndt meter 66,03 1)

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 befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens

tjenestemænd.

For brandpræventivt syn, herunder syn ifm. afmelding af skorsten, betales uanset antal-
let af skorstene på en ejendom 124,83 1)

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug 

tidsforbrug den til 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 473,18 1)

Påtegning af prøvningsattest 129,80 1)

1) Gebyrer for 2017 er ikke udregnet endnu, da det afventer

prisregulering pr. 1. januar 2017

Byggesagsbehandling

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

klageinstanser og facade- og udhængsskilte)
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Direktionens budgetoplæg 
 
Hermed fremsendes budgetoplæg 2017-2020 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 udskrivningsgrundlag 
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.  
Siden Økonomiudvalgets behandling af budgettet den 22. juni 2016 er der indregnet ændringer som følge af 
økonomiaftalen herunder: endelig regulering vedr. budgetgarantien, nye pris- og lønskøn og lov- og 
cirkulæreprogrammet, regulering af medfinansieringsudgifterne, regulering af beskæftigelsesudgifterne, 
omlægning af finansiering vedrørende klippekort på ældreområdet og mere pædagogisk personale, 
herudover er der tilført midler vedrørende akutfunktioner i hjemmesygeplejen.  
Ud over reguleringer som følge af aftalen er der tilført Økonomiudvalget yderligere midler vedrørende 
tjenestemandspensionsforsikringspræmie og Kultur- og Fritidsudvalget har fået yderligere midler vedr. 
Udbetaling Danmark samt at der er foretaget nogle tekniske omplaceringer mellem driftsrammerne.  
De ændringer der er foretaget efter Økonomiudvalgets behandling i juni er i oversigten over budgetrammer 
markeret med gul.  
Endvidere er der foretaget budgettering vedrørende en række finansielle konti: renter, afdrag, lånoptagelse 
og balanceforskydninger. 
 
Finansieringsoversigten og resultatopgørelsen indeholder budgettets hovedtal. Resten af materialet er en 
beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for budgettets hovedtal. 
 
Økonomiudvalgets budgetoplæg vil danner udgangspunkt for det videre budgetarbejde i Frederikshavn 
Kommune. 
 
Det videre forløb 
Økonomiudvalgets budgetoplæg samt byrådets budgetdebatmøde d. 31. august 2016 danner grundlag for 1. 
behandlingen af budgetforslaget i Økonomiudvalget d. 7. september 2016.  
 

- 14. september 2016 1. behandling i Byrådet 
 

- 27. september 2016: Sidste frist for indlevering af ændringsforslag kl. 09.00 
 

- 5. oktober 2016: 2. behandling i byrådet  
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FINANSIERINGSOVERSIGTEN 
 
Finansieringsoversigten præsenterer hovedtallene i budgetoplægget 2017. Oversigtens formål er en 
balancebetragtning, dvs. balancen mellem indtægter og udgifter.  
Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2016 opgjort pr. 30.4.2016 samt regnskab 
2015 
 
Fortegnskonvention i finansieringsoversigten: 
Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn. 
 
Prisniveau i finansieringsoversigten: 
Regnskab 2015 er angivet i 2015-priser. 
Forventet regnskab 2016 er angivet i 2016-priser. 
Budget 2017 er angivet i 2017-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 2016. Her var en negativ kassebeholdning på -36,3 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 2016 er skønnet ud fra de seneste 365 dages gennemsnit og 
forventningerne til forbrugsudviklingen i 2016.  
 
Den gennemsnitlige likviditet for 2017 er skønnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet for 2016. 
Kommunen har deponerede midler som ikke indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet. 
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Drift og anlæg i faste priser Regnskab Forventet Budget Budget Budget Budget

Alle tal er i 1.000 kr. 2015 regnskab 2017 2018 2019 2020
pr. 30.04.16 Oplæg Overslag Overslag Overslag

FINANSIERINGSBEHOV:

Driftsvirksomhed: 3.620.016 3.721.743 3.756.663 3.703.735 3.671.501 3.661.277

Serviceudgifter  …………………………………… 2.515.758 2.539.460 2.579.870 2.511.713 2.471.056 2.441.815

Aktivitetsbestemt medf. af sundhed….. 206.573 200.663 208.614 210.463 211.693 212.838

Driftsudgifter vedr. ældreboliger……… 8.646 5.926 6.528 6.528 6.528 6.528

Indtægter fra den centrale ref. ordning -28.254 -24.541 -24.668 -24.668 -24.668 -24.668

Overførsler  ………………………………………… 781.103 863.812 820.431 833.811 841.243 859.115

Forsikrede ledige ……………………………… 134.531 134.500 164.220 164.220 164.220 164.220

Takstfinansieret  …………………………………… 1.660 1.923 1.669 1.669 1.429 1.429

B. Anlægsvirksomhed: 103.256 124.542 83.627 101.890 101.333 95.333

Bruttoanlægsudgifter  …………………………… 135.153 144.447 99.627 104.390 103.833 97.833

Anlægsindtægter ………………………………… -9.807 0 0 0 0 0

Salgsindtægt vedr. jord og bygninger ……. -22.090 -19.905 -16.000 -2.500 -2.500 -2.500

C. Renter - netto  ……………………………………… 2.944 12.683 12.160 12.475 11.705 11.467

D. Balanceforskydninger: 9.010 1.472 13.701 3.454 4.862 6.629

Indskud i Landsbyggefonden …………………. -133 2.200 16.500 5.500 5.500 5.500

Frigivelse af deponerede beløb …………. 884 -1.858 -1.858 -1.858 -1.858 -443

Andre langfristede udlån og tilgodeh. …. 7.207 403 -1.072 -319 1.089 1.441

Øvrige balanceforskydninger  …………………… 1.051 727 131 131 131 131

E. Afdrag på lån  ……………………………………… 62.636 68.571 73.176 76.049 78.578 81.128

F. Generelle tilskud og udligning  ………………… -1.137.722 -1.195.097 -1.205.845 -1.138.939 -1.147.559 -1.148.896

G. Pris- og lønstigningspost  ……………… 0 0 0 76.565 153.296 231.350

FINANSIERINGSBEHOV I ALT 2.660.140 2.733.915 2.733.483 2.835.227 2.873.715 2.938.289

FINANSIERING:

Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser

1 Kommuneskat………………………………………… -2.354.429 -2.434.340 -2.425.692 -2.480.878 -2.536.730 -2.600.244

2 Selskabsskatter  …………………………………… -41.682 -42.914 -36.027 -40.999 -41.983 -42.403

3 Dødsboskat………………………………...………… -5.225 -1.423 -738 -3.000 -3.000 -3.000

4 Grundskyld  ………………………………………… -226.730 -231.688 -235.570 -244.994 -254.303 -268.544

5 Dækningsafgifter  …………………………………… -3.906 -4.239 -4.248 -4.417 -4.585 -4.842

6 Lånoptagelse  ……………………….. -111.200 -55.295 -21.871 -21.979 -22.089 -22.201

7 Forbrug/opsparing af likvide midler  ……………… 83.030 35.985 -9.337 -38.960 -11.024 2.945

 (- = forbrug) (+ = opsparing)

FINANSIERING I ALT -2.660.141 -2.733.914 -2.733.483 -2.835.227 -2.873.715 -2.938.289

BEHOLDNING PRIMO ÅRET -118.351 -36.288 -303 -9.640 -48.600 -59.625

Årets forbrug/opsparing af likvide midler 83.030 35.985 -9.337 -38.960 -11.024 2.945

Kursregulering -967 0 0 0 0 0

BEHOLDNING ULTIMO ÅRET -36.288 -303 -9.640 -48.600 -59.625 -56.679

kontrol -56.679

GENNEMSNITLIG LIKVIDITET 98.600 120.000 127.800 - - -

DEPONEREDE MIDLER - primo året 15.842 16.726 14.868 13.009 11.151 9.293

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

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

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

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

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

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

0 0 0 0

FINANSIERINGSOVERSIGT
Dirketionens Budgetoplæg 2017
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RESULTATOPGØRELSEN 

Resultatopgørelsen præsenterer hovedtallene i budgetoplægget 2017 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 2016 opgjort pr. 30.4.2016 samt regnskab 
2015. 
 
 
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 2015 er i 2015-priser, og 
budgetår 2017 er i 2017-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 Budget Budget Budget

Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser 2015 regnskab 2017 2018 2019 2020

pr. 30.04.16 Oplæg Overslag Overslag Overslag

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter:

    Skatter  …………………………………………………………………… -2.631.971 -2.714.603 -2.702.275 -2.774.288 -2.840.601 -2.919.033

    Generelle tilskud ………………………………………………………… -1.137.722 -1.195.097 -1.205.845 -1.138.939 -1.147.559 -1.148.896

    Indtægter i alt ………………………………………………… -3.769.693 -3.909.700 -3.908.119 -3.913.227 -3.988.161 -4.067.929

Driftsudgifter:   (ekskl. forsyningsvirksomheder)

Tværgående fælles puljer ……………………………………….. 0 7.955 25.000 0 0 0

Økonomiudvalget ……………………………………………………… 440.951 443.887 457.311 461.572 465.738 471.506

Arbejdsmarkedsudvalget …………………………………………… 836.600 919.396 902.121 928.982 951.251 984.676

Socialudvalget ………………………………………………………… 845.183 867.317 875.149 883.414 893.129 908.311

Sundhedsudvalget …………………………………………………… 322.250 329.521 342.977 351.327 360.464 368.623

Børne- og Ungdomsudvalget ………………………………………… 896.558 871.951 871.599 866.921 861.576 861.410

Kultur og Fritidsudvalget ……………………………………………… 209.359 210.850 223.108 226.489 229.108 232.411

Teknisk Udvalg ……………………………………………………… 54.244 58.278 58.894 59.236 59.554 60.183

Plan- og Miljøudvalget ……………………………………………… 14.632 12.084 0 0 0 0

    I alt  ……………………………………………………………… 3.619.777 3.721.239 3.756.159 3.777.940 3.820.820 3.887.119

Renter m.v.  ……………………………………………………… 2.944 12.683 12.160 12.475 11.705 11.467

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED  ………… -146.972 -175.778 -139.800 -122.812 -155.636 -169.343

overskud overskud overskud overskud overskud overskud

Anlægsudgifter

(ekskl. forsyningsvirksomheder)

Økonomiudvalget  …………………………………………………… 70.570 58.415 43.479 49.199 49.595 44.203

Arbejdsmarkedsudvalget  …………………………………………… 0 0 0 0 0 0

Socialudvalget  ………………………………………………………… 3.618 2.708 341 346 350 355

Sundhedsudvalget  …………………………………………………… 1.588 1.482 1.090 1.112 1.135 1.158

Børne- og Ungdomsudvalget  ……………………………………… 8.071 13.810 7.376 7.521 7.670 7.821

Kultur og Fritidsudvalget  …………………………………………… 5.480 5.358 3.018 3.121 3.227 3.337

Teknisk Udvalg  ……………………………………………………… 39.444 61.095 44.323 45.069 45.828 46.599

Plan- og Miljøudvalget  ……………………………………………… 6.382 1.580 0 0 0 0

    I alt  ……………………………………………………………………… 135.153 144.447 99.627 106.368 107.805 103.474

Anlægsindtægter

    Salg af jord og bygninger  ……………………………………………… -22.090 -19.905 -16.000 -2.555 -2.610 -2.667

Øvrige anlægsindtægter ……………………………………………… -9.807 0 0 0 0 0

    I alt  ……………………………………………………………………… -31.897 -19.905 -16.000 -2.555 -2.610 -2.667

A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE ……… -43.716 -51.236 -56.173 -18.998 -50.441 -68.536

overskud overskud overskud overskud overskud overskud

B.  FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

     Drift (netto)  ……………………………………….…………………… 239 503 503 436 114 34

B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER  ……… 239 503 503 436 114 34

C. RESULTAT I ALT (A + B)  …………………………………… -43.477 -50.733 -55.669 -18.563 -50.327 -68.502

overskud overskud overskud overskud overskud overskud

RESULTATOPGØRELSE 
Direktionens Budgetoplæg 2017
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Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Regnskab Forventet Budget Budget Budget Budget

Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser 2015 regnskab 2017 2018 2019 2020

pr. 30.04.16 Oplæg Overslag Overslag Overslag

Likvid beholdning primo året -118.351 -36.288 -303 -9.640 -48.600 -59.624

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

TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:

Årets resultat  …………………………………………… -43.477 -50.733 -55.669 -18.563 -50.327 -68.502

Optagne lån  …………………………………………………………… -111.200 -55.295 -21.871 -21.979 -22.089 -22.201

Øvrige balanceforskydninger ………………………………………… 0 0 0 0 0 0

    I alt  ……………………………………………………………………… -154.677 -106.028 -77.540 -40.542 -72.416 -90.703

ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:

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

Afdrag på lån (langfristet gæld)  …………………………………… 62.636 68.571 73.176 76.049 78.578 81.128

Øvrige balanceforskydninger ………………………………………… 9.010 1.472 13.701 3.454 4.862 6.629

    I alt  ……………………………………………………………………… 71.646 70.044 86.877 79.502 83.440 87.757

ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER 83.030 35.985 -9.337 -38.960 -11.024 2.945

Opsparing Opsparing Forbrug Forbrug Forbrug Opsparing

Kursregulering -967 0 0 0 0 0

Likvid beholdning ultimo året -36.288 -303 -9.640 -48.600 -59.624 -56.679

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

Kontrol -56.679
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Generelle bemærkninger 

 
 
# 1373883 

Generelle bemærkninger  
 
Forudsætninger  
Budgetoplægget tager udgangspunkt i overslagsår 2017 i det vedtagne budget 2016. 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 juni 
2016.  

 Der er foretaget demografiregulering i henhold til den nye model for demografiregulering, som blev 
vedtaget af Byrådet i 2015. Der er reguleret for den demografiske udvikling inden for dagpasning, 
skole, ældreområdet, sundhedsområdet samt folkeoplysning. 

 Der er foretaget en række tekniske korrektioner som er konsekvensrettelser jf. tidligere beslutninger. 
Herunder er det forudsat, at Børne- og Ungdomsudvalget fortsat vil afsætte midler til fastholdelse af 
socialrådgivere under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse.  

 Virkninger af udmeldinger fra staten, som påvirker statstilskuddet er indregnet på driftssiden; 
virkning af Lov- og Cirkulæreprogram, virkning af budgetgarantien samt KL´s udmelding om den 
aktivitetsbestemte medfinansiering. 

 
For en detaljeret oversigt over de foretagende ændringer henvises til oversigten over udviklingen i 
udvalgenes budgetrammer. 
 
Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2017-2020  
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020 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. 
(Budgetoplægget indeholder et overskud på 139,8 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. 
(Budgetoplægget indeholder et skattefinansieret anlægsbudget på 80,3 mio. kr.) 

3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 
mio. kr. (I budgetoplægget skønnes en gennemsnitlig likviditet på 127,8 mio. kr.) 

   
Pris- og lønfremskrivning 
I budgetoplægget er indregnet de udmeldte pris- og lønfremskrivninger på de enkelte arter i KL’s 
budgetvejledning 28. juni 2016. 
 
Af nedenstående fremgår de forventede pris- og lønstigninger fra 2014/2015 til 2019/2020. For 2016/2017 er 
det samlede skøn for prisreguleringen på 2,1 %. 

 

Kilde: KL’s Budgetvejledning 2017 – skrivelse G1.3 *) hhv. inkl. og ekskl. kompensation for udfasning af 60-årsregel for lærere, **) hhv. 
inkl. og ekskl. 0,02 pct. til døgnarbejdstidsområdet. 
 

Vækst i pct. 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/18 2018/19 2019/20 

Lønstigning for kommunalt 
ansatte 

1,43/1,51* 1,59/1,61* 2,16 2,3 2,3 2,3 

Prisstigning 0,85 1,22 1,93 1,93 1,93 1,93
Løn- og prisstigning 1,3 1,5 2,1 2,2 2,2 2,2 

Vækst i 
udskrivningsgrundlaget 3,3 3,9 2,5 3,3 3,1 3,3 
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Generelle bemærkninger 

Da der løbende kan ske ændringer af skønnene, kan der komme yderligere reguleringer, som vil påvirke 
budget 2017. Såfremt der kommer sådanne ændringer vil indregning ske løbende i budgetprocessen. 

Lønudviklingen inkl. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) i 2015 er opgjort til 1,51 %. Lønskønnene for 
2016 og 2017 er nu 1,61 % og 2,16 %, hvilket er en nedjustering på hhv. 0,03 % point og 0,11 % point i 
forhold til KL's seneste skøn i budgetvejledningen for 2017. Dette som følge af opgørelsen af udmøntningen 
fra privatlønsværnet pr. 1. oktober på -0,12 pct. Et nyt og lavere skøn for udmøntningen fra 
reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 påvirker også i nedadgående retning. 

Prisudviklingen i 2015 er 0,02 % point højere end KL's seneste skøn i budgetvejledningen for 2017.  
Prisskønnet for 2016 er faldet med 0,26 % point mens 2017 og overslagsårene er faldet med 0,17 % point i 
forhold til KL's seneste skøn i budgetvejledningen for 2017.   

Nedjusteringen af prisskønnene skal ses i sammenhæng med lavere forudsætninger om udviklingen i 
energipriserne, der direkte slår igennem på art 2.3 Brændsel og indirekte via varekøb m.m. Endvidere er der 
sket en nedjustering af skønnene for "Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)" samt skønnene for 
"Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)". 

Samlet medfører ændringerne, at den samlede pris- og lønudvikling for serviceudgifterne er 0,1 % point 
højere i 2015 end skønnet af KL i budgetvejledningen for 2017. Det samlede pris- og lønskøn for 
serviceudgifterne for 2016 og frem er omvendt 0,1 % point lavere i forhold til KL's seneste skøn i 
budgetvejledningen for 2017.  
 
Finansieringsoversigten  
Budgettallene for drifts- og anlægsbudgettet fremlægges i 2017-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 2017 indregnet med det, som vi med sikkerhed kan få; skatteprovenuet 
udregnet på grundlag af Social- og Indenrigsministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag 
for 2017. I budgetforslaget er indregnet en uændret indkomstskatteprocent på 26,2 %.  
 
Generelle tilskud er ligeledes indregnet med de statsgaranterede beløb for 2017. 
 

År Udskrivningsgrundlag – kr. Indkomstskat – kr. Stigning – pct. 
2017 9.289.790.000 2.433.924.980   
2018 9.500.942.000 2.489.247.000 2,27 % 
2019 9.714.580.000 2.545.220.000 2,25 % 
2020 9.957.428.000 2.608.846.000 2,50 % 

    
 
I budgetoplægget for 2017 er der pt. ikke indregnet tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Der er 
ansøgt om tilskud fra puljen, og når beløbet er endeligt kendt vil et evt. tilskud blive indregnet i 
budgetoplægget.  
 
Da der i 2014 er valgt statsgaranti, skal der ikke foretages efterregulering for 2014 i 2017 vedr. skatter og 
generelle tilskud og udligningsordninger. 
 
Der vil blive udarbejdet et skøn over det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2017, 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 2017. 
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Generelle bemærkninger 

 
 
# 1373883 

Grundskyld 
Kommunens udskrivning af ejendomsskatter i regnskabsåret 2017 skal ske på grundlag af 
ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2015. Det er dermed stigningen i de faktiske grundværdier pr. 
01.10.2014 til 01.10.2015, som indgår i budgettet for 2017. I 2016 blev ejendomsskatterne fastfrosset på 
2015 niveauet, og kommunerne kompenseres individuelt for provenutabet. For 2017 vil den manglende 
stigning fra 2015 til 2016 påvirke provenuet for 2017. Denne manglende fremskrivning kompenseres 
kommunerne for over bloktilskuddet. Der arbejdes forsat med at udvikle et nyt ejendomsskattesystem. 
Forventningen er at systemet vil være i drift fra 2020.  
 
Grundskylden er indregnet med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2016 på 29,9 ‰ i hele 
budgetperioden.  
For produktionsjord må der kun opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den opkrævede promille i 
2016. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden. 

 

Kommunal grundskyld 2017: 

  

Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme  7.575.226.000 kr. 

Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord  1.259.925.000 kr. 

Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme  29,90 ‰ 

Grundskyldspromille: Produktionsjord  7,2 ‰ 

Samlet grundskyldsprovenu   235.570.000 kr. 

 
Grundskylden er indregnet med 235,6 mio. kr. for 2017. Der er dermed indregnet indtægter fra grundskyld i 
budgetoplæg 2017, som er 10,5 mio. kr. lavere end hvad der var inde i overslagsåret 2017 fra budget 2016. 
Der modtages kompensation via de generelle tilskud. 
 
I lighed med 2016 foretages der i 2017 opkrævning af grundskyld pr. 1. februar og 1. august.  
 
I overslagsårene er grundskylden fremskrevet med KL´s anbefaling for landsudviklingen i grundværdierne 
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
4,0% 3,8% 5,6% 

 
 
Regulering vedrørende lov og cirkulære  
De generelle tilskud i 2017-2020 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 en reduktion i nettoudgifterne på ca. -5,8 mio. 
kr. i budgettet. 
 
De fem beløbsmæssigt største ændringer i 2017 er: 
 

Titel Landsplan 
(mio. kr.) 

Frederikshavn 
andel (mio. kr.) 

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser 
udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og 
arbejdsløshedskasserne 

-670,8 -7,3 

Kommunaløkonomiske konsekvenser af lov om ændring af lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal 
udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret 

-261,7 -2,8 
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Generelle bemærkninger 

minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer 
for mentor og aktiv indsats m.v.). Lov nr. 1875 af 29. december 
2015 
Lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte 
(Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire 
ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.) 

-161,5 -1,8 

Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv 
socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en 
integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- 
og kontanthjælp m.v.) * 

71,1 0,8 

Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om Indførelse af en 
integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder 
opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og 
kontanthjælp m.v. 

37,8 0,4 

 
Reguleringer og finansiering fra Økonomiaftalen  
Nedenstående viser, hvad der er udmeldt som tilskud til Frederikshavn Kommune i 2017. 

Ændring fra budget 2016, 
overslagsår 2017 til budget 2016 
(beløb i 1.000 kr.)                

Budget 2016
Overslagsår 

2017 - i 
budget 2016

Budgetoplæg 
2017 

Forskel 
overslag 

2017 til 
budgetoplæg 

2017  
(- = merindtægt)

Kommunal udligning -825.036 -818.846 -886.500 -67.654

Statstilskud inkl. betinget balancetilskud -90.262 -108.329 -74.148 34.181

Udligning af selskabsskat -12.636 -13.130 -17.040 -3.910

Særlige tilskud -98.762 -19.454 -85.692 -66.238

Udligning vedr. udlændinge 23.424 23.496 23.244 -252

Beskæftigelsestilskud -171.971 -174.380 -173.736 644

I ALT -1.175.243 -1.110.643 -1.213.872 -103.229

Beløbene er eksklusiv grundbidrag til Region Nordjylland 
 
Som det fremgår af tabellen medfører regulering af tilskuds- og udligningsbeløb en øget finansiering på 
103,2 mio. kr. i budgetoplægget for 2017 i forhold til overslagsår 2017 til budget 2016. Årsagen skyldes 
primært at der i budgetoplægget for 2017 er indregnet 56,7 mio. kr. i tilskud til styrkelse af den kommunale 
likviditet (finansieringstilskud), og at dette beløb ikke var budgetlagt.  
Der er ikke indregnet tilskud til særligt vanskeligt stillet kommuner, hverken i overslagsår 2017 til budget 
2016 eller i budgetoplægget. Der er søgt tilskud i 2017, men beløbet udmeldes først senere i august. 
 
I forhold til udligning af selskabsskat er en merindtægt fra udligning af selskabsskat, som bl.a. kan tilskrives, 
at indtægterne i Frederikshavn Kommune fra selskabsskat i 2017 bliver lavere end i 2016 hvilket resulterer i 
en højere udligning, da denne udvikling har været dårligere end på landsplan. 
 
Det betingede balancetilskud 
Det betingede balancetilskud kan udgøre 3.000 mio. kr. betinget af overholdelse af servicerammen og 1.000 
mio. kr.er betinget af overholdelse af anlægsrammen.  
 
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 2017 udgør det betingede balancetilskud for Frederikshavn Kommune 31,5 mio. kr. betinget af 
overholdelse af servicerammen og 10,5 mio. kr. betinget af overholdelse af anlægsrammen. 
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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 2017. 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 der ikke indregnet et tilskud. 
 
Ansøgningsfristen er 4. august 2016 og der er afsendt ansøgning om tilskud på 25,0 mio. kr. fra puljen, når 
beløbets størrelse er endeligt kendt vil dette blive korrigeret i budgetforslaget. Der er ikke indregnet tilskud 
som særligt vanskeligt stillet kommune i overslagsårene. 
 
Mulighed for skatteforhøjelse – tilskud til skattenedsættelse  
Det indgår i økonomiaftalen for 2017, at den kommunale skatteudskrivning i 2017 er uændret i forhold til 
2016 for kommunerne under ét.  
 
I 2017 er der, i lighed med de seneste år, afsat en ramme til at kommunerne kan hæve skatten i 2017. I 
2017 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 individuelt 
sanktioneret. 
 
Der er ligeledes som de seneste år afsat en tilskudspulje til de kommuner, som sætter skatten ned. Der ydes 
således tilskud på op til 75 % i budgetåret, 50 % i de to efterfølgende og 25 % i år tre efter budgetåret på 
nettoprovenutabet ved en nedsættelse. Tilskudspuljen fordeles efter ansøgning til Social- og 
Indenrigsministeriet. 
 
Frederikshavn Kommune har ikke ansøgt om tilladelse til at hæve skatteprocent, grundskyldspromille eller 
dækningsafgiftspromille og der er ligeledes ikke søgt om tilskud til nedsættelse. 
 
Grundbidrag på udviklingsområdet til regionen  
Grundbidraget til udviklingsområdet til regionen udgør 131 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til et samlet 
budgetbeløb på 7,9 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 2017 indregnet med 36.027.117 kr., hertil kommer udligning på 
17.040.000 kr. Det er det endelige provenu fra selskabsskat for skatteåret 2015 (vedrørende indkomståret 
2014), der er afregnet og dermed indgår i de kommunale budgetter for 2017. Dette er et fald i forhold til 2016 
på 16,0 % fra indtægterne for selskabsskatten ekskl. udligningen. 
 
For overslagsårene er der budgetlagt på baggrund af 2017, fremskrevet med KL´s skøn for væksten i 
selskabsskatten i de kommende år.  
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
13,8% 2,4% 1,0% 

 
 
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 2017 sige 14,95 ‰. 
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Dækningsafgift af grundværdien af øvrige ejendomme opkræves med en promille svarende til halvdelen af 
grundskyldspromillen. Det vil i 2017 sige 14,95 ‰. 
 
Dækningsafgift af forskelsværdien svares med en af Byrådet fastsat promille, som højst kan udgøre 8,75 ‰. 
Der opkræves i 2017 med den maksimale sats, hvilket vil sige 8,75 ‰. 
 
Der er indregnet et samlet beløb vedrørende dækningsafgifter på 4.247.545 kr.  
 
I overslagsårene er dækningsafgifterne fremskrevet med KL´s anbefaling for udviklingen i grundværdierne. 
 
Dødsboskat 
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 2017 vedrører dødsboer fra 2014. I 2017 vil indtægten fra dødsboskat udgøre 0,7 mio. kr. for 
Frederikshavn Kommune. 
 
Dødsboskatten kan svinge meget og vil være afhængig af størrelsen af de faktisk opgjorte dødsboer. Fra 
2012-2016 har indtægten for Frederikshavn Kommune udgjort beløb på mellem 0,4-4,8 mio. kr. I 
overslagsårene er dødsboskatten skønsmæssigt sat til 3,0 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 % betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. 
 
Kommunen kan blive omfattet af medfinansiering i 2017, hvis kommunen har eller sætter skatten op i forhold 
til 2007, og dens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 24,87 %. 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 8,2 mio. kr. i 2017. 
 
Renovationen  
Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2015 udgjorde 1,9 mio. kr. Tilgodehavendet 
forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken. 
 
Renovationen har i 2016 budgetteret med at bruge 0,5 mio. kr. af dette tilgodehavende. 
Der vil ligeledes i 2017-2020 blive budgetteret med et forbrug af tilgodehavendet. Forbruget og udviklingen i 
renovationens tilgodehavende fremgår af nedenstående opstilling. 
 
 

 2017 2018 2019 2020 

Udgifter 66.925.790 66.925.790 66.925.790 66.925.790 

Indtægter -66.422.330 -66.422.330 -66.662.140 -66.662.140 

Netto 503.460 503.460 263.650 263.650 

Tilgodehavende ultimo 1,4 mio. 0,9 mio. 0,7 mio. 0,4 mio. 

   
Såfremt kommunen budgetterer med et overskud for renovationen, skal overskuddet deponeres i 2 år. Det 
bliver således ikke aktuelt i 2017 til 2020. Hvis regnskaberne viser overskud, skal dette dog deponeres i 2 år. 
 
Kassebeholdning  
I nærværende budgetoplæg er der indregnet et forbrug af kassen i 2017 på 9,3 mio. kr., hvilket betyder at 
kommunen ved udgangen af 2017 vil have en negativ kassebeholdning på 9,6 mio. kr. 
Kasseforbruget kan opgøres således: 
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1.000 kr. 2017 

Kasseforbrug -9.337 

Kasseopsparing  

Ultimo beholdning -9.640 

 
Den gennemsnitlige kassebeholdning har fortsat sin stigning siden februar 2014, hvor vi nåede vores laveste 
niveau på 29,5 mio. kr. De første måneder af 2016 viste en stigning i gennemsnitslikviditeten, og denne har 
ved udgangen af juni 2016 nået et niveau på 128,2 mio. kr. Det forventes at den gennemsnitlige beholdning 
ved udgangen af 2016 vil ende på et niveau omkring 120 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen 
30.4.2016 vurderes det således, at den fastsatte målsætning om en gennemsnitsbeholdning på minimum 80 
mio. kr. vil blive opfyldt i 2016.  
 
Med det foreliggende budgetoplæg vil udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning i 2017 være 
uændret. Ultimo 2017 skønnes der således ligeledes at være en gennemsnitlig kassebeholdning på 127,8 
mio. kr.  
 
I den gennemsnitlige kassebeholdning indgår kommunens obligationsbeholdning, hvorimod de deponerede 
beløb ikke medregnes. 
 
Renteindtægter 
I nærværende budgetoplæg er der i 2017 indregnet en forrentning på 0,5 mio. kr. vedr. 
obligationsbeholdningen samt en renteudgift på 0,1 mio. kr. vedr. kreditten i banken. Endvidere er der i 
budgettet medtaget en udgift til kurstab på obligationsbeholdningen på 0,03 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. 31.12.2016 have deponeret 14,8 mio. kr., som specificeret nedenfor: 
 
   Udløb 
 Deponering vedr. salg af vejbelysning i Skagen og Sæby ---------------------  5.663.067 kr. 2019 
 Deponering vedr. Sundhedshus Sæby---------------------------------------------   10.621.153 kr. 2040 

I alt  -------------------------------------------------------------------------------------------------  14.868.452 kr. 
 
I 2017 er der blive indregnet følgende frigivelser i budgettet: 
 

 2017 

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. 
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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. 
 
Lånoptagelse  
Der er indregnet følgende i budgetoplægget: 
 

 2017

Lån til investeringer på de borgernære 
områder 

-1.000 Ansøgning

Lån til betaling af ejendomsskat  -2.500 Automatisk

Energirenoveringer  -4.230 Automatisk

Bådebroer -2.141 Automatisk

Ordinær lånepulje/nye lånepuljer -12.000 Ansøgning

Lånoptagelse i alt  -21.871

 
Der vil blive indsendt ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om at få del i diverse lånepuljer i 2017.  
 
Der er afsendt følgende ansøgninger: 
 
Ansøgning om lån fra den ordinære lånepulje  .....................................................................  64,8 mio. kr. 
 
Ansøgning om lån til investeringer med effektiviseringspotentiale ........................................  34,7 mio. kr. 
 
Ansøgning om lånedispensation til styrkelse af likviditeten ..................................................  0,0 mio. kr. 
 
Ansøgninger i alt ..................................................................................................  99,5 mio. kr. 
 
Salg af jord og bygninger  
Der er indregnet følgende salgsindtægter i budget 2016 og budgetoplæg 2017: 
 

 2016 2017 

Salgsindtægter jfr. korrigeret budget -27.864  

Salg af jord og bygninger, jfr. investeringsoversigt  ‐16.000 

       

 
For årene 2016 til 2017 er der således indregnet salgsindtægter på i alt 43,9 mio. kr. 
 
Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning 
Salgsindtægterne opgøres netto og det merprovenu der overstiger de budgetterede nettosalgsindtægter kan 
anvendes til finansiering af byggemodningsudgifter eller køb af jord og bygninger. Derudover kan 
merprovenuet anvendes til finansiering af salgsfremmende tiltag som f.eks. øget annoncering som kan 
medføre øgede salgsindtægter. Byggemodningsprojekter eller køb af jord og bygninger kan først igangsættes 
når det er konstateret et merprovenu på nettosalgsindtægterne. 
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Før et byggemodningsprojekt eller køb og salg af jord og bygninger kan igangsættes skal der via separat 
sagsbehandling søges Byrådet om optagelse af rådighedsbeløb i budgettet og der skal ligeledes søges om 
en anlægsbevilling. 
 
Anlægsudgifterne til byggemodning og køb af jord og bygninger der er finansieret af merprovenuet fra  
nettosalgsindtægterne medregnes ikke i forhold til målsætningen på 80 mio. kr. i kassefinansieret 
anlægsudgifter. (Da nettosalgsindtægterne ikke medregnes i opgørelsen af det kassefinansierede anlæg kan 
indregningen af udgifterne til byggemodning eller køb af jord og bygninger vanskeliggøre overholdensen af 
målsætningen på de 80 mio. kr.) 
 
Kommunal andel af boligprojekter (Indskud i Landsbyggefonden)  
 
 

Landsbyggefonden - "budget 2017" - inkl. ØKD fra 2016 samt projekter, som vi har fået 
henvendelser om fra LBF 

Beløb i 1.000 kr. Skema 
Antal 
2017 

Budget 
2017 

Antal 
2018 

Budget 
2018 

Antal 
2019 

Budget 
2019 

Antal 
2020 

Budget 
2020 

Projekter, som har været til behandling i byrådet                   

N = Nybyggeri      R = Renovering                   

  Frederikshavn Boligforening                  

R/N Afd. 1 Vinkelgården Foreløbig 14 2.800 0 300         

R Afd 3 Bakkegården A    -4 200         

R Afd. 14 Lindebo Foreløbig         -16 1.100     

R Afd. 34 Aalborgvej 431, Dybvad Foreløbig    -3 200         

R Afd. 4   Cloosparken* A -11 200             

R Afd. 28 Ringparken B                

N Ørnevejen skole, Køb og opførelse af 55 boliger   55 11.000             
                     

  Boligforeningen Vesterport                   

R Afd. 6 - Engparken - Helhedsplan B                

R Afd. 4 Mølleparken - P.Dresselsvej+Elius Andersensvej B                 

N Afd. 30 - 84 almene familieboliger C                

N Kilden, Lerstien 1. etape - 20 boliger A 20 4.152             

N Afd 5, ombygning af børnehave fregatvej fælledbo A 2 196             

N 
Afd 4, Ombygning af børnehave Mølleparken, 4 
lejligheder Foreløbig 4 675             

                      

  Skagen Boligforening                  

  Afd. 12 - Helhedsplan B                 
                     

  Boligselskabet Nordjylland                   

N Seatower A 36 6.903             
                     

  Total,  Behandlet i byrådet   120 25.926 -7 700 -16 1.100 0 0

  Uforbrugte midler/ØKD foregående år.   52 13.974 -16 4.549 43 9.349 111 13.749

  Budgetforslag 2016 - 2021   52 16.500 52 5.500 52 5.500 52 5.500

  Restbudgetbeløb til disponering   -16 4.549 43 9.349 111 13.749 163 19.249
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Projekter, som ikke har været til behandling i byrådet              

  Frederikshavn Boligforening                   

N Afd. 47 Saltebakken   45 8.500 45 8.500         

R Afd. 6 Koktved           -10 600     

N Solsbæksvej 2, Sæby        15 3.000         

R Afd. 8 Munkeparken, Rimmensalle           -20 1.000     

N Afdeling xx, Sæby Midtby / Havn       40 7.000 40 7.000     

N Afdeling xx Toftegårdsvej       24 4.300         

N Ørnevej forventet tilgang 2021               20 4.000

N Frederikshavn Midtby forventet tilgang 2021               40 8.000
                      

  Boligforeningen Vesterport             

N Strandby Havnefront 2, etape 1 – 40 boliger        40 8.000   

N Strandby Havnefront 2, etape 2 – 40 boliger           40 8.000

N Hjørringvej/Abildvej 35 familieboliger       35 7.000   

N Kilden, Lerstien 2. etape - 15 boliger    15 3.000       

N Kilden, Lerstien 3. etape - 45 boliger       45 9.000   

R Afd. 1, "Det gamle vesterport" - Foreløbig helhedsplan       0 1.000   
                 

  Skagen Boligforening             

R Afdeling 1       0 1.000   
                

  Boligforeningen Neptun             

R Afdeling 6       0 118   

R Afdeling 7       0 287   
                

  Boligforeningen Nordlys             

R Helhedsvej Skarpæsvej 137 J til 143 H       0 200   
                

  Total, ikke behandlet i byrådet   45 8.500 139 25.800 130 35.205 100 20.000

  Total i alt. (behandlet samt ikke behandlet)  165 34.426 132 26.500 114 36.305 100 20.000

Uforbrugte midler/ØKD foregående år.   52 13.974 -61 -3.951 -141 -24.951 -203 -55.756

Budgetramme   52 16.500 52 5.500 52 5.500 52 5.500

Rest budgetbeløb til disponering incl. øvrige planlagte ikke 
godkendte projekter   -61 -3.951 -141

-
24.951 -203 -55.756 -251 -70.256

N= Nybyggeri R=Renovering     
 
 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 2017-2020  
I 2017 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 2017.  
 
Der afsættes en pulje på 25 mio. kr. til reservation af servicerammen svarende til 1% af serviceudgifterne. 
Midlerne forventes ikke brugt og det skal løbende vurderes om puljen fortsat skal bevares i forhold til 
likviditet og overholdelse af måltal.  
 

Beløb i 1.000 kr. (2017-priser) 2017 

Pulje på 1% af serviceudgifterne 25.000 

Puljer til tværgående formål i alt 25.000 
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Opgørelse af servicerammen  
I de følgende afsnit beskrives opbygningen af rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter i budget 2017. 
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 ”tekniske rammer” for kommunerne.  
Service- og anlægsrammen 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 sanktioner i budgetsituationen i budget 2017, ligeledes er det her den samlede 
ramme for kommunerne under ét, som skal overholdes. 
 
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. 24. august 2016. Dette skøn skal anvendes 
ved borgmestermøde d. 1. september 2016. 
 
Servicerammen på landsplan  
Servicerammen for 2017 tager udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2016, reguleret med pris- og 
lønstigninger samt øvrige reguleringer. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviceudgifter mia. kr. 

Service budget 2016 (16-pl) 237,2 

Forskel fra budget 2016 til udgiftsloft 2017 -2,2 

Udgiftsloft 2017 (16-pl) 235,0 

Ændret PL i 2016 -0,2 

Korrigeret udgangspunkt (16-PL) 234,8 

PL fra 2016 til 2017 (2,1 %) 4,9 

Reduktion af omprioriteringsbidrag 2,2 

Effektivisering af administration -0,3 

Reduktion af sagsbehandlingstid 0,0 

Virksomhedsrettede tilbud jf. to-partsaftale 0,1 

Forbedring og udvidelse af BBR-data 0,0 

Kommunal sundhed 0,2 

Omlægning af puljer (dagtilbud og ældre (klippekort)) 0,4 

Nye digitaliseringsprojekter (strategier mv.) -0,1 

Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.) -0,1 

Serviceramme 2017 (17-PL) 242,2 
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Som det fremgår, er rammen på ca. 242.185 mio. kr. på landsplan. Den samlede stigning i servicerammen 
udgør 5,0 mia. kr. Det bemærkes, at der er tillagt 4,9 mia. kr. som følge af PL-stigning. 
 
Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme  
Den tekniske serviceramme for Frederikshavn Kommune er opgjort til 2.601,6 mio. kr. jf. KL´s 
Kommunalstatiske Meddelelser (KSM) tabel G. 1.12. Rammen er udregnet på følgende måde: 
 

Teknisk serviceramme i budget 2017:  (i mio. kr.) 

Serviceudgifter i budget 2016 (2016‐PL):  2.546,4 

Forskel fra budget 2016 til udgiftsloft 2017 -23,6 

Udgiftsloft 2017 (16-pl) 2.522,8 

Ændret PL i 2016 -2,5 

Korrigeret udgangspunkt (16-PL) 2.520,3 

PL fra 2016 til 2017 (2,1 %) 52,9 

Reduktion af omprioriteringsbidrag 23,6 

Effektivisering af administration -3,2 

Reduktion af sagsbehandlingstid 0,4 

Virksomhedsrettede tilbud jf. to-partsaftale 0,6 

Forbedring og udvidelse af BBR-data 0,4 

Kommunal sundhed 2,0 

Omlægning af puljer (dagtilbud og ældre (klippekort)) 4,3 

Nye digitaliseringsprojekter (strategier mv.) -1,0 

Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.) -0,8 

Lov- og cirkulæreprogram 2,0 

Teknisk serviceramme for 2017 (2017‐PL)  2.601,6 

 
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 81,2 mio. kr., set i forhold til den korrigerede serviceramme for 2016. 
Heraf udgøres langt størstedelen af PL-fremskrivningen, som udgør de 52,9 mio. kr., samt fjernelsen af 
omprioriteringsbidraget som betyder en forøgelse på 23,6 mio. kr. af servicerammen. 
  
Årets økonomiaftale tager for serviceudgifterne udgangspunkt i budgettet for 2016, som var højere end 
udgiftsloftet, hvorfor servicerammen reduceres med 23,6 mio. kr. servicerammen med 1,7 mio. kr. 
De nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2015 til 2016 betyder en reduktion på 2,5 mio. kr. i Frederikshavn 
Kommunes serviceramme.  
 
Den korrigerede 2016-servicerammen tillægges forventningen til pris- og lønstigninger fra 2016 til 2017 
hvilket betyder en forøgelse på 52,9 mio. kr. 
 
Herudover tillægges fjernelsen af omprioriteringsbidraget med 23,6 mio. kr., samt aftalen om en effektiviseret 
kommunal administrations, som betyder en reduktion af rammen på 3,2 mio. kr.  
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# 1373883 

Der reguleres med en række mindre beløb på mellem 0,4-0,6 mio. kr. Ændringerne vedrører en aftale 
mellem regeringen og KL, som udløb af økonomiaftalen fra 2015, om styrket indsats i forhold til 
erhvervsrettet myndighedssagsbehandling, som giver 0,4 mio. kr. Virksomhedsrettet indsats i forhold til 
integration af flygtninge, som giver 0,6 mio. kr. og endelig 0,4 mio. kr. til forbedring af BBR-data for at sikre et 
bedre grundlag for et nyt ejendomsvurderingssystem. 
 
I forhold til sundhedsområdet løftes servicerammen med 2,0 mio. kr. Heraf vedrører ca. halvdelen et løft af 
akutfunktionen i den kommunale hjemmesygepleje. Beløbet modtager kommunerne som et særtilskud. 
 
I forbindelse med omlægningen af klippekortsordningen på ældreområdet og puljen til mere personale i 
dagtilbud til at være en del af bloktilskuddet, så bortfalder indtægten for disse områder på driftssiden, og 
dermed stiger nettoudgifterne, hvilket betyder at servicerammen udvides. 
 
Aftalen mellem KL og regeringen om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi løfter niveauet med 1,0 mio. 
kr. 
 
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 2,0 
mio. kr. i Frederikshavn Kommune, mens det tidligere i de generelle bemærkninger er beskrevet, at lov- og 
cirkulæreprogrammet betyder en udgiftsreduktion på 5,8 mio. kr. Denne forskel skyldes, at en lang række af 
årets ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet vedrører overførselsudgifterne og ikke serviceudgifterne.  
 
Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme i 2017?  
I nedenstående er der foretaget en sammenligning mellem Frederikshavn Kommunes serviceramme og de 
serviceudgifter, som indgår i budgetforslaget jf. finansieringsoversigten 
 

Serviceudgifter – 2017 beløb i mio. kr. 

Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme 2.601,6 

Serviceudgifter indregnet i Direktionens budgetoplæg 2.579,9 

Mindreforbrug af servicerammen -21,7 

 
Som det fremgår af tabellen er der på nuværende tidspunkt 21,7 mio. kr. af Frederikshavn Kommunes 
tekniske serviceudgiftsramme, som ikke er anvendt i budgetoplægget 2017. Det skal understreges, at der 
ikke er tale om ledig finansiering, men udelukkende om mulighed for, at serviceudgifterne i budget 2017 kan 
forøges med 21,7 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. Der er i budgetoplægget afsat en pulje på 
25,0 mio. kr. under Tværgående Fællespuljer til reservation af servicerammen, og dette beløb indgår i 
opgørelsen.  
 
Den kommunefordelte serviceramme er et arbejdsredskab til kommunerne i forbindelse med den 
faseopdelte budgetlægningsproces, hvor kommunerne løbende 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. 
 
Opgørelse af anlægsrammen 
I økonomiaftalen er der aftalt en ramme for bruttoanlægsudgifterne på 16.300 mio. kr. I 2017 er der loft over 
de kommunale anlægsinvesteringer i budgettet, idet der er tilknyttet en sanktion på de kommunale 
anlægsbudgetter. 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 2017  
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 2017 heraf udgør Frederikshavn Kommunes andel ca. 31,5 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 2017 end afsat i servicerammen, vil der blive modregnet 
i balancetilskuddet. I budgetoplægget er det forudsat, at der ikke vil ske modregning i 2017 i Frederikshavn 
Kommunes balancetilskud.  
 
Der er på landsplan aftalt et anlægsniveau på 16,3 mia. kr. På anlægssiden udgør det betingede 
balancetilskud 1,0 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes andel udgør 10,5 mio. kr. Her kan der 
udelukkende iværksættes sanktioner i budgetsituationen. 
 
Driftsbalance 2017  
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.) 2017 2018 2019 2020 

Indtægter -3.895.959 -3.900.752 -3.976.456 -4.056.462 

Udgifter 3.754.994 3.776.748 3.819.600 3.885.871 

Driftsbalance -140.965 -124.005 -156.856 -170.591 

 
    
Som det fremgår, er der i 2017 et overskud på driftsbalancen på 141,0 mio. kr. I 2018 er der et overskud på 
124,0 mio. kr. stigende til 170,6 mio. kr. i 2020. 
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Budgetforslag 2017 - 2020
Oversigt over udvalgenes budgetrammer - (2017-priser)

2017 2018 2019 2020
Drift og refusion:
Økonomiudvalget 457.311.496 451.585.132 445.787.682 441.512.812
Arbejdsmarkedsudvalget 902.121.061 915.060.255 922.935.414 940.739.144
Socialudvalget 875.148.751 864.451.767 855.160.839 850.986.690
Sundhedsudvalget 342.977.251 344.344.389 346.279.487 347.081.262
Børne- og Ungdomsudvalget 871.598.765 848.265.330 824.821.739 806.786.767
Kultur- og Fritidsudvalget 223.107.823 221.486.062 219.083.565 217.305.312
Teknisk Udvalg 58.894.064 58.038.315 57.168.223 56.601.219
Plan- og Miljøudvalget 0 0 0 0
Tværgående Fælles puljer 25.000.000 0 0 0

Skattefinansieret i alt 3.756.159.211 3.703.231.250 3.671.236.949 3.661.013.206

Renovation 503.470 503.470 263.660 263.660

Takstfinansieret i alt 503.470 503.470 263.660 263.660

Drift og refusion i alt 3.756.662.681 3.703.734.720 3.671.500.609 3.661.276.866

Anlæg:
Økonomiudvalget 27.479.000 45.742.000 45.185.000 39.185.000
Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0
Socialudvalget 341.000 341.000 341.000 341.000
Sundhedsudvalget 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
Børne- og Ungdomsudvalget 7.376.000 7.376.000 7.376.000 7.376.000
Kultur- og Fritidsudvalget 3.018.000 3.018.000 3.018.000 3.018.000
Teknisk Udvalg 44.323.000 44.323.000 44.323.000 44.323.000
Plan- og Miljøudvalget 0 0 0 0

Skattefinansieret i alt 83.627.000 101.890.000 101.333.000 95.333.000

Renovation 0 0 0 0

Takstfinansieret i alt 0 0 0 0

Anlæg i alt 83.627.000 101.890.000 101.333.000 95.333.000
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Frederikshavn Kommune
Center for Økonomi og Personale

Den 11-08-2016

Budgetrammer 2017 - 2020
i 2017-prisniveau

2017 2018 2019 2020

SAMMENDRAG:

Skattefinansieret drift:
Økonomiudvalget 457.311.496 451.585.132 445.787.682 441.512.812
Arbejdsmarkedsudvalget 902.121.061 915.060.255 922.935.414 940.739.144
Det Sociale Udvalg 875.148.751 864.451.767 855.160.839 850.986.690
Sundhedsudvalget 342.977.251 344.344.389 346.279.487 347.081.262
Børne- og Ungdomsudvalget 871.598.765 848.265.330 824.821.739 806.786.767
Kultur- og Fritidsudvalget 223.107.823 221.486.062 219.083.565 217.305.312
Teknisk Udvalg 58.894.064 58.038.315 57.168.223 56.601.219
Plan- og Miljøudvalget 0 0 0 0
Tværgående Fælles Puljer 25.000.000 0 0 0
Skattefinansieret drift i alt 3.756.159.211 3.703.231.250 3.671.236.949 3.661.013.206

Takstfinansieret drift:
Renovation 503.470 503.470 263.660 263.660
Takstfinansieret drift i alt 503.470 503.470 263.660 263.660

Skattefinansieret anlæg:
Økonomiudvalget 27.479.000 45.742.000 45.185.000 39.185.000
Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0
Socialudvalget 341.000 341.000 341.000 341.000
Sundhedsudvalget 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
Børne- og Ungdomsudvalget 7.376.000 7.376.000 7.376.000 7.376.000
Kultur- og Fritidsudvalget 3.018.000 3.018.000 3.018.000 3.018.000
Teknisk Udvalg 44.323.000 44.323.000 44.323.000 44.323.000
Plan- og Miljøudvalget 0 0 0 0
Skattefinansieret anlæg i alt 83.627.000 101.890.000 101.333.000 95.333.000

Takstfinansieret anlæg:
Renovation 0 0 0 0
Takstfinansieret drift i alt 0 0 0 0

SPECIFIKATIONER:

Skattefinansieret drift:

Økonomiudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 440.496.820 431.930.690 426.211.220 426.211.220

Rammekorrektioner:
ØU 21.10.15 præmienedsættelse 616 tkr. andel lægges i kassen -315.585 -315.585 -315.585 -315.585
Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn -113.848 -113.848 -113.848 -113.848
BYR - 17.02-2016 - pkt. 1 - Demografiregulering -104.726 -202.900 -284.406 -358.621
ØU 09.03.16 - pkt. 1 -  Yderligere 1 % reduktion af serviceudgifterne i 2020 0 0 0 -4.205.037
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Udgifter og indtægter vedr. Buttervej flyttesbfra BUU 0 0 0 0
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - DUT-midler, herunder flexlønstilskud til KFU -579.894 -595.265 -610.637 -610.637
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Byggesager - manglende sammenhæng til DUT-regulering 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - 1 års evaluering af ungeenheden, midler fra KFU 407.197 407.197 407.197 407.197
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Nulstilling af pulje fra budgetforlig 2014 0 3.554.283 3.554.283 3.554.283
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Kontrakt med NOBR 210.000 210.000 210.000 210.000
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 8.982.615 8.804.843 8.659.687 8.552.792
BYR - 25.05.16 - pkt. 9 - Udgifter og indtægter vedr. taxa fra ØU til KFU 46.910 46.910 46.910 46.910
Erhvervsplaymaker ændring af bevilling -188.000 -188.000 -188.000 -188.000
Regulering af tjenetsemandspensioner 2.797.372 2.614.666 2.800.625 2.903.862
Fastholdelse af socialrådgivere 1.679.354 1.978.496 2.290.808 2.290.808
Administration af taleinstitut m.v. 500.000 500.000 500.000 500.000
Nye PL-skøn -902.947 -893.132 -883.129 -875.089
Lov og cirkulæreprogram 1.596.228 1.046.777 702.557 702.557

Rammekorrektioner i alt 16.814.676 19.654.442 19.576.462 15.301.592

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 457.311.496 451.585.132 445.787.682 441.512.812

De ændringer der er markeret med GULT er ændringer der er indarbejdet efter Økonomiudvalgets behandling i juni 2016

Side 1 Budgetrammer - budget 2017 - 2020 - Direktionens budgetoplæg
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Frederikshavn Kommune
Center for Økonomi og Personale

Den 11-08-2016

Arbejdsmarkedsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 927.951.820 927.781.230 922.057.300 922.057.300

Rammekorrektioner:
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Yderligere 1 % reduktion af serviceudgifterne i 2020 0 0 0 -67.138
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - 1 års evaluering af ungeenhedenmidler til BUU -1.184.303 -1.184.303 -1.184.303 -1.184.303
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Midler fra ydelsen til BUU -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 18.983.160 18.962.919 18.839.301 18.837.777
DIR 10.05.16 Regulering af budgetgarantede områder -15.006.380 1.980.620 15.231.920 27.187.030
Erhvervsplaymaker ændring af bevilling -188.000 -188.000 -188.000 -188.000
Regulering af beskæftigelsesudgifter 2017 -2.053.778 -2.053.778 -2.053.778 -2.053.778
Regulering af budgetgarantede områder -9.926.496 -10.552.382 -14.474.732 -8.522.508
Nye PL-skøn -4.477.389 -4.550.534 -4.555.632 -4.590.574
Lov og cirkulæreprogram -8.977.573 -12.135.517 -7.736.662 -7.736.662

Rammekorrektioner i alt -25.830.759 -12.720.975 878.114 18.681.844

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 902.121.061 915.060.255 922.935.414 940.739.144

Socialudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 860.529.080 856.042.430 854.429.350 854.429.350

Rammekorrektioner:
ØU - 10.02.2016 Pkt. 14 Omprioritering af rammer -9.842.520 -9.842.520 -9.842.520 -9.842.520
BYR - 17.02-2016 - pkt. 1 - Demografiregulering -4.220.899 -9.337.419 -16.112.381 -11.900.929
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Yderligere 1 % reduktion af serviceudgifterne i 2020 0 0 0 -8.291.710
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Midlertidig deponering -12.500.000 -12.500.000 -12.500.000 -12.500.000
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Ubalance vedr. ældreboligere, der adm. af boligforeninger 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - 1 års evaluering af ungeenheden, midler fra BUU 3.111.419 3.111.419 3.111.419 3.111.419
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 18.419.678 18.200.477 17.990.628 17.888.549
DIR 10.05.16 Demografimidler flyttes fra Socialudvalget til Sundhedsudvalget -1.385.301 -2.155.776 -2.155.776 -2.155.776
Klippekort på ældreområdet 1.629.000 1.629.000 1.629.000 1.629.000
Socialudvalget midlertidig deponering tbf 12.812.721 12.812.721 12.812.721 12.812.721
Socialpædagogisk bistand til voksne under Center for unge 6.250.267 6.218.858 6.187.450 6.187.450
Administration af taleinstitut m.v. -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Nye PL-skøn -1.741.419 -1.726.192 -1.709.420 -1.701.232
Flytning af midler vedr. Inkontinens 927.252 927.252 927.252 927.252
Lov og cirkulæreprogram 309.473 221.517 -456.884 -456.884

Rammekorrektioner i alt 14.619.671 8.409.337 731.489 -3.442.660

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 875.148.751 864.451.767 855.160.839 850.986.690

Sundhedsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 332.520.380 330.958.700 330.994.730 330.994.730

Rammekorrektioner:
BYR - 17.02-2016 - pkt. 1 - Demografiregulering -507.773 -1.191.849 -2.057.761 -1.158.238
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Yderligere 1 % reduktion af serviceudgifterne i 2020 0 0 0 -1.235.527
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 5.633.062 5.582.940 5.562.177 5.553.771
Demografimidler flyttes fra Socialudvalget til Sundhedsudvalget 1.385.301 2.155.776 2.155.776 2.155.776
Regulering af medfinansiering af sundhedsudgifterne 543.579 1.161.876 1.161.876 1.161.876
Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen 1.332.000 1.836.000 1.836.000 1.836.000
Nye PL-skøn 238.555 239.045 244.307 244.981
Tillbageregulering af PL samt tilretning vedr. akt. bestemt medfinansiering 1.371.658 3.220.681 4.450.541 5.596.052
Flytning af midler vedr. Inkontinens -927.252 -927.252 -927.252 -927.252
Lov og cirkulæreprogram 1.387.741 1.308.472 2.859.093 2.859.093

Rammekorrektioner i alt 10.456.871 13.385.689 15.284.757 16.086.532

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 342.977.251 344.344.389 346.279.487 347.081.262

Side 2 Budgetrammer - budget 2017 - 2020 - Direktionens budgetoplæg
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Frederikshavn Kommune
Center for Økonomi og Personale

Den 11-08-2016

Børne- og Ungdomsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 837.830.780 817.473.500 799.315.960 799.315.960

Rammekorrektioner:
ØU - 10.02.2016 Pkt. 14 Omprioritering af rammer 9.842.520 9.842.520 9.842.520 9.842.520
BYR - 17.02-2016 - pkt. 1 - Demografiregulering -124.187 -365.884 -897.294 -6.787.178
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Yderligere 1 % reduktion af serviceudgifterne i 2020 0 0 0 -7.853.050
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Udgifter og indtægter vedr. Buttervej flyttesbfra BUU 0 0 0 0
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - 1 års evaluering af ungeenheden, midler fra AMU 1.184.303 1.184.303 1.184.303 1.184.303
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - 1 års evaluering af ungeenheden, midler til SOU -3.111.419 -3.111.419 -3.111.419 -3.111.419
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Midler fra Ydelsen fra AMU 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 19.135.370 18.621.379 18.161.378 17.835.760
DIR 10.05.16 Udgifter til flere tosprogede elever 4.678.000 4.678.000 4.678.000 4.678.000
DIR 10.05.16 Forudsat kompensation fra staten vedr. udgifter til flere tosprogede -4.678.000 -4.678.000 -4.678.000 -4.678.000
Erhvervsplaymaker ændring af bevilling 376.000 376.000 376.000 376.000
BYR - 29.06-2016 - pkt. 9 - Ekstraordinær bevilling til Center for Familie 10.000.000 8.000.000 4.000.000 0
Mere pædagogisk personale 2.715.000 2.715.000 2.715.000 2.715.000
Fastholdelse af socialrådgivere -1.679.354 -1.978.496 -2.290.808 -2.290.808
Socialpædagogisk bistand til voksne under Center for unge -6.250.267 -6.218.858 -6.187.450 -6.187.450
Nye PL-skøn -1.547.622 -1.501.756 -1.456.854 -1.423.274
Lov og cirkulæreprogram 227.641 229.041 170.403 170.403

Rammekorrektioner i alt 33.767.985 30.791.830 25.505.779 7.470.807

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 871.598.765 848.265.330 824.821.739 806.786.767

Kultur- og Fritidsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 206.898.900 204.824.790 202.524.440 202.524.440

Rammekorrektioner:
Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn 113.848 113.848 113.848 113.848
BYR - 17.02-2016 - pkt. 1 - Demografiregulering -173.670 -365.349 -521.442 -671.493
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Yderligere 1 % reduktion af serviceudgifterne i 2020 0 0 0 -1.464.444
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Reduktion vedr. tilskud til filmmaskinen, tilbageføres anlæg -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - DUT-midler, herunder flexlønstilskud fra ØU 579.894 595.265 610.637 610.637
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - 1 års evaluering af ungeenheden, midler til ØU -407.197 -407.197 -407.197 -407.197
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 3.783.467 3.732.130 3.672.033 3.635.938
BYR - 25.05.16 - pkt. 9 - Udgifter og indtægter vedr. taxa fra ØU til KFU -46.910 -46.910 -46.910 -46.910
BYR - 25.05.16 - pkt. 9 - Etablering af kørselskontor fra PMU til KFU 12.939.470 12.804.689 12.669.415 12.538.315
BYR - 25.05.16 - pkt. 9 - Etablering af kørselskontor adm.  fra PMU til KFU 450.000 450.000 450.000 450.000
BYR - 25.05.16 - pkt. 9 - Etablering af kørselskontor adm.  fra PMU til KFU -68.676 -136.327 -203.979 -203.979
Nye PL-skøn -916.269 -910.790 -905.461 -902.024
Udbetaling Danmark - budgettet tilpasses betalingen til DK i 2017 2.124.933 2.871.799 2.901.063 2.901.063
Lov og cirkulæreprogram -1.769.967 -1.639.886 -1.372.882 -1.372.882

Rammekorrektioner i alt 16.208.923 16.661.272 16.559.125 14.780.872

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 223.107.823 221.486.062 219.083.565 217.305.312

Teknisk Udvalg:

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 57.111.970 56.275.470 55.424.950 55.424.950

Rammekorrektioner:
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Yderligere 1 % reduktion af serviceudgifterne i 2020 0 0 0 -554.250
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Nedsættelse af P-afgifter 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 834.985 814.058 792.780 778.914

BYR - 29.06.16 - pkt. 16 Salg af areal på Sæby Havn mistet lejeindtægt 66.000 66.000 66.000 66.000
Nye PL-skøn -118.891 -117.213 -115.507 -114.395

Rammekorrektioner i alt 1.782.094 1.762.845 1.743.273 1.176.269

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 58.894.064 58.038.315 57.168.223 56.601.219

Plan- og Miljøudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 13.187.480 12.989.690 12.790.020 12.790.020

Rammekorrektioner:
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Yderligere 1 % reduktion af serviceudgifterne i 2020 0 0 0 -127.900
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 133.314 128.672 125.416 122.216

BYR - 25.05.16 - pkt. 9 - Etablering af kørselskontor fra PMU til KFU -13.389.470 -13.254.689 -13.119.415 -12.988.315

BYR - 25.05.16 - pkt. 9 - Etablering af kørselskontor adm.  fra PMU til KFU 68.676 136.327 203.979 203.979

Rammekorrektioner i alt -13.187.480 -12.989.690 -12.790.020 -12.790.020

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 0 0 0 0
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Frederikshavn Kommune
Center for Økonomi og Personale

Den 11-08-2016

Tværgående Fælles Puljer

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 1.011.670 1.005.650 990.270 990.270

Rammekorrektioner:
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Yderligere 1 % reduktion af serviceudgifterne i 2020 0 0 0 -9.903
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - SOU midlertidig deponering 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 338.030 337.880 337.495 337.247

DIR 10.05.16 Pulje på 1% af serviceudgifterne 25.000.000 0 0 0

Nulstilling af pulje  - efterudd. af lærer og pædagoger -1.036.979 -1.030.809 -1.015.044 -1.004.893

Socialudvalget midlertidig deponering tbf -12.812.721 -12.812.721 -12.812.721 -12.812.721

Lov- og cirkulæreprogram 2017 -7.340.474 -10.545.960 -6.581.452 -6.581.452
Lov og cirkulæreprogram 7.340.474 10.545.960 6.581.452 6.581.452

Rammekorrektioner i alt 23.988.330 -1.005.650 -990.270 -990.270

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 25.000.000 0 0 0

Takstfinansieret drift

Renovation

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 503.470 503.470 263.660 263.660

Rammekorrektioner:

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 503.470 503.470 263.660 263.660

Skattefinansieret anlæg

Økonomiudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 27.333.000 27.333.000 25.313.000 25.313.000

Rammekorrektioner:
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - Tilbageførsel af tilskud vedr. filmmaskinen 400.000 400.000 400.000 400.000
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 727.521 725.036 674.500 674.500
DIR 10.05.16 Reduktion af salgsindtægter 11.248.494 12.974.124 12.974.124 12.974.124
DIR 10.05.16 Skolerenovering 5.000.000 4.500.000 0 0
Salg af Ørnevejens skole -13.000.223 0 0 0
Salg af Ørnevejens skole uforudsete udgifter 2.000.000 0 0 0
Nye PL-skøn -229.792 -190.160 -176.624 -176.624
Anlæg BBO udskydelse af betalingsplan fra 2017-2019 -6.000.000 0 6.000.000 0

Rammekorrektioner i alt 146.000 18.409.000 19.872.000 13.872.000

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 27.479.000 45.742.000 45.185.000 39.185.000

Arbejdsmarkedsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 0 0 0 0

Rammekorrektioner:

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 0 0 0 0

Socialudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 344.000 344.000 344.000 344.000

Rammekorrektioner:
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 1.033 1.033 1.033 1.033
Nye PL-skøn -4.033 -4.033 -4.033 -4.033

Rammekorrektioner i alt -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 341.000 341.000 341.000 341.000
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Frederikshavn Kommune
Center for Økonomi og Personale

Den 11-08-2016

Sundhedsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 1.065.000 1.065.000 1.065.000 1.065.000

Rammekorrektioner:
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 26.644 26.644 26.644 26.644
Nye PL-skøn -1.644 -1.644 -1.644 -1.644

Rammekorrektioner i alt 25.000 25.000 25.000 25.000

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000

Børne- og Ungdomsudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 7.220.000 7.220.000 7.220.000 7.220.000

Rammekorrektioner:
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 180.599 180.599 180.599 180.599
Nye PL-skøn -24.599 -24.599 -24.599 -24.599

Rammekorrektioner i alt 156.000 156.000 156.000 156.000

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 7.376.000 7.376.000 7.376.000 7.376.000

Kultur- og Fritidsudvalget:

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 2.994.000 2.994.000 2.994.000 2.994.000

Rammekorrektioner:
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 35.928 35.928 35.928 35.928
Nye PL-skøn -11.928 -11.928 -11.928 -11.928

Rammekorrektioner i alt 24.000 24.000 24.000 24.000

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 3.018.000 3.018.000 3.018.000 3.018.000

Teknisk Udvalg

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 43.599.000 43.599.000 43.599.000 43.599.000

Rammekorrektioner:
ØU 09.03.16 - pkt. 1 - PL 1.089.938 1.089.938 1.089.938 1.089.938
Nye PL-skøn -365.938 -365.938 -365.938 -365.938

Rammekorrektioner i alt 724.000 724.000 724.000 724.000

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 44.323.000 44.323.000 44.323.000 44.323.000

Plan- og Miljøudvalget

Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget 0 0 0 0

Rammekorrektioner:

Rammekorrektioner i alt 0 0 0 0

Korrigeret ramme i 2017-prisniveau 0 0 0 0
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Likviditetsudviklingen 

Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet i 2016 

Den gennemsnitlige likviditet har været stigende i hele 2016, og nåede sit højeste niveau i juni 
måned med 128,2 mio. kr. Ultimo juli måned er den gennemsnitlige likviditet på 128,0 mio. kr. 

Det er forventningen at vi herefter vil se den gennemsnitlige beholdning stabilisere sig på et niveau 
omkring 120 mio. kr. ultimo 2016.  

Udgangspunktet for forventningerne til likviditeten tager udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 
30. april 2016.

Den budgetterede likviditet i 2017 

Med et forbrug i budgetforslaget på 9,3 mio. kr. og en forudsætning om at reservepuljen til 
reservation af serviceramme på 25 mio. kr. ikke bruges, anslås det på nuværende tidspunkt i 
budgetlægningen, at der er en gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2017 på 127,8 mio. 
kr. (120 mio. kr. – 9,3 mio. kr./2 + 25,0 mio. kr./2) 
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Investeringsoversigt 2017 - 2020
Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg

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

2017 2018 2019 2020 følgende 2017 - 2020

Udvalg år

Anlæg

Økonomiudvalget 27.479 45.742 45.185 39.185 39.185 157.591

Socialudvalget 341 341 341 341 341 1.364

Sundhedsudvalget 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 4.360

Børne- og Ungdomsudvalget 7.376 7.376 7.376 7.376 7.376 29.504

Kultur- og Fritidsudvalget 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 12.072

Teknisk Udvalg 44.323 44.323 44.323 44.323 44.323 177.292

Nettoanlæg 83.627 101.890 101.333 95.333 95.333 382.183

Anlægsindtægter:

Salgsindtægter -16.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -23.500

Bruttoanlægsudgifter 99.627 104.390 103.833 97.833 97.833 405.683

Heraf

Lånefinansieret 19.371 19.371 19.479 19.589 19.701 77.811
Kassefinansieret 80.256 85.019 84.354 78.244 78.132 327.872
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Investeringsoversigt 2017 - 2020
Økonomiudvalget

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

2017 2018 2019 2020 følgende 2017 - 2020

Anlægsarbejdets navn: år

Økonomiudvalget:
Salg af jord og bygninger -16.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -23.500

Planlagt bygningsvedligeholdelse inkl. daginstitutioner 5.348 5.348 11.348 11.348 11.348 33.392

Samarbejdsportal 870 870 870 870 870 3.480

Energirenoveringer 4.230 4.230 4.230 4.230 4.230 16.920

Bæredygtigt Børneområde 15.725 20.956 6.000 0 0 42.681

Bygninger overgået til projektudvikling 1.547 1.547 1.547 1.547 1.547 6.188

Strategisk byudvikling Frederikshavn midtby 776 776
Energibyen, projektudvikling 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115 8.460

Pulje vedr. Knivholt hovedgård 779 779 779 779 779 3.116

Købstadsjubilæum Frederikshavn 2.066 2.066 4.132

Pulje til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 9.124

Skolevedligeholdelse 7.742 8.050 8.050 8.050 8.050 31.892

Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse 10.465 10.465 10.465 20.930

Økonomiudvalget i alt 27.479 45.742 45.185 39.185 39.185 157.591
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Investeringsoversigt 2017 - 2020
Socialudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i alt
2017 2018 2019 2020 følgende 2017 - 2020

Anlægsarbejdets navn: år
Socialudvalget:
Loftlifte i plejeboliger 341 341 341 341 341 1.364

Socialudvalget i alt 341 341 341 341 341 1.364

Investeringsoversigt 2017 - 2020
Sundhedsudvalget 

Alle beløb i 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i alt
2017 2018 2019 2020 følgende 2017 - 2020

Anlægsarbejdets navn: år
Sundhedsudvalget:
Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 4.360

Sundhedsudvalget i alt 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 4.360
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Investeringsoversigt 2017 - 2020
Børne- og Ungdomsudvalget

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

2017 2018 2019 2020 følgende 2017 - 2020

Anlægsarbejdets navn: år

Børne- og Ungdomsudvalget:
Administration af anlægsprojekter - skoleområdet 1.256 1.256 1.256 1.256 1.256 5.024

Administration af anlægsprojekter - daginstitutionsområdet 414 414 414 414 414 1.656

Digitalisering af skoleområdet 3.596 3.596 3.596 3.596 3.596 14.384
Udvikling af den digitale daginstitution 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 8.440

Børne- og Ungdomsudvalget i alt 7.376 7.376 7.376 7.376 7.376 29.504

Investeringsoversigt 2017 - 2020
Kultur- og Fritidsudvalget 

Alle beløb i 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i alt
2017 2018 2019 2020 følgende 2017 - 2020

Anlægsarbejdets navn: år
Kultur og Fritidsudvalget:
Anlægstilskud 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 4.284

Anlægsdel af tilskud til foreninger 1.947 1.947 1.947 1.947 1.947 7.788

Kultur- og Fritidsudvalget i alt 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 12.072
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Investeringsoversigt 2017 - 2020
Teknisk Udvalg 

Alle beløb i 1.000 kr. Budget Overslag Overslag Overslag Efter- i alt
2017 2018 2019 2020 følgende 2017 - 2020

Anlægsarbejdets navn: år
Teknisk udvalg:
Rekrative anlæg og tilgængelighed til naturen:
Aktivitetsområde Bangsbo 592 592 592 592 592 2.368

Bådebroer 2.141 2.141 2.141 2.141 2.141 8.564

Kystfodring, Skagen 1.182 1.182 1.182 1.182 1.182 4.728
Rekrative anlæg og tilgængelighed til naturen i alt 3.915 3.915 3.915 3.915 3.915 15.660
Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen:
Koordinerede belægningsrenoveringer 9.878 9.878 9.878 9.878 9.878 39.512

Matrikulære berigtigelser 192 192 192 192 192 768

Renovering af kørebaner 11.464 11.464 11.464 11.464 11.464 45.856

Vejprojekter 8.267 8.267 8.267 8.267 8.267 33.068

Renovering af vejbelysningsanlæg 2010 - 2027 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 6.084

Slidlag 6.695 6.695 6.695 6.695 6.695 26.780

Vejafvandingsbidrag 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 5.884

Broer, tuneller og underløb 858 858 858 858 858 3.432

Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen i alt 40.346 40.346 40.346 40.346 40.346 161.384

Forbedring af vejenes færdselssikkerhed m.v.:
Trafiksikkerhedskampagner 62 62 62 62 62 248

Forbedring af vejenes færdselssikkerhed m.v. i alt 62 62 62 62 62 248

Teknisk udvalg i alt 44.323 44.323 44.323 44.323 44.323 177.292
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Budgetteret låneoptagelse 2017 -2020
Overslag Overslag Overslag Overslag

2017 2018 2019 2020
Alle beløb i 1.000 kr.

Automatisk låneadgang:

Lån til betaling af ejendomsskat 2.500 2.500 2.500 2.500

Energirenoveringer (ØU) 4.230 4.302 4.375 4.449

Bådebroer (TU) 2.141 2.177 2.214 2.252

Lånepuljer:

Lån til større strukturelle investeringer på bl.a. borgernære omr. 1.000 1.000 1.000 1.000

Ordinær lånepulje/nye lånepuljer 12.000 12.000 12.000 12.000

Budgetteret låneoptagelse i alt 21.871 21.979 22.089 22.201
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Økonomiudvalget    Korte bemærkninger til budget 2017 

 

  1 
 

Økonomiudvalget 
 
Økonomiudvalgets budgetområde dækker over administration og tværgående opgaver for den samlede kom-
munale organisation. 
 
Udvalgets budgetramme er for 2017 på samlet 484,8 mio. kr. fordelt med 457,3 mio. kr. på driftssiden og 27,5 
mio. kr. på anlægssiden. 
 
Budgetforslag 2017-20 indeholder følgende ændringer.  
 

 
 
 
Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget (i 1.000 kr.) 

2017 

440.497

2018 
 
 

431.931 

2019 
 
 

426.211

2020 

426.211
     

Rammekorrektioner:     

 ØU 211015 – Præmienedsættelse 616 t.kr. Andel lægges i kassen -316 -316 -316 -316

 Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn -114 -114 -114 -114

 BYR 170216 pkt. 1 - Demografiregulering -105 -203 -284 -359

 ØU 090316 pkt. 1 – Yderligere reduktion af serviceudgifterne i 2020 0 0 0 -4.205

 ØU 090316 pkt. 1 – Udgifter og indtægter Buttervej flyttes fra BUU 0 0 0 0

 ØU 090316 pkt. 1 – DUT-midler, herunder flexlønstilskud til KFU -580 -595 -611 -611

 ØU 090316 pkt. 1 – Byggesager – mgl. sammenhæng til DUT-reg. 2.800 2.800 2.800 2.800
 ØU 090316 pkt. 1 – 1 års evaluering af Ungeenheden, midler fra 

KFU 407 407 407 407

 ØU 090316 pkt. 1 – Nulstilling af pulje fra budgetforlig 2014 0 3.554 3.554 3.554

 ØU 090316 pkt. 1 – Kontrakt med Nordjyllands Beredskab 210 210 210 210

 ØU 090316 pkt. 1 – Pris- og Lønskøn 8.983 8.805 8.660 8.553
 BYR 250516 pkt. 9 – Udgifter og indtægter vedr. taxa fra ØU til 

KFU 47 47 47 47

 Finansiering af Erhvervsplaymaker – andel ØU  -188 -188 -188 -188

 Regulering af tjenestemandspensioner 2.797 2.615 2.801 2.904

 Fastholdelse af socialrådgivere 1.679 1.978 2.291 2.291

 Administration af taleinstitut mv.  500 500 500 500
 Nye PL-skøn 
 Lov- og Cirkulæreprogrammet 2017 - 2020 

-903
1.596

-893 
1.047 

-883
703

-875
703

  

     

Rammekorrektioner i alt 16.815 19.654 19.576 15.302

     

Godkendt ramme i 2017-prisniveau  457.311 451.585 445.788 441.513
 
Økonomiudvalget har på møde den 16. juni 2016 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 
2017-2020. Økonomiudvalget har i budgetprocessen for budget 2017 vedtaget følgende væsentlige budget-
mæssige korrektioner.  
 

1. Reduktion vedrørende omprioriteringsbidraget på 2,3 mio. kr.  
2. 1 % budgettilpasning på 4,0 mio. kr.  

 
Budgettilpasning på 1 % er indarbejdet og håndteret af de enkelte centre.  
 
Økonomiudvalget besluttede, efter indstilling fra Direktionen, at reduktionen af omprioriteringsbidraget skulle 
fordeles forholdsvist på direktørområder i 2017. Reduktion af omprioriteringsbidraget er efterfølgende blevet 
forholdsvist centeropdelt efter beslutning af de enkelte direktører. Opdelingen er som følger.  
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Regnskabsår 2017 

Økonomiudvalget  
Omprioriteringsbidrag

Frederikshavn kommune 2.252.989

Kommunaldirektør Mikael Jentsch 277.911

Direktørens område 617

Center for Teknik og Miljø 136.463

Udvikling og Erhverv 132.253

Udvikling og Erhvervssekretariatet 123.444

Energibyen 8.809

Center for Park og Vej 8.579

Direktør Rikke Albrektsen 653.668

Handicapråd 1.171

Ældrerådet 1.709

Direktørens område 498

Ledelsessekretariat 124.746

Ledelsessekretariat 34.826

Kommunalbestyrelsen 59.285

Direktionen 39.919

Øvrige råd og nævn 516

Bevillingsnævn 52

Integrationsråd 657

Huslejenævn 447

Beboerklagenævn 223

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi 369.926

Social- og sundhedsmyndighed 114.131

Sundhed og Pleje 9.513

Handicap og Psykiatri 20.795

Direktør John Kristensen 635.373

Direktørens område 2.631

Økonomi og Personale 468.688

HR Løn og Personale 327.864

Økonomi 140.825

Ejendomscenteret 164.054

Direktør Heidi Becker-Rasmussen 425.372

BK-Administrationsafdeling 20.540

Direktørens område -765

Familie 115.169

Unge 51.710

Arbejdsmarked 238.718

Forsikring 82.954

Energiudgifter 177.710

 
Direktionen er af den opfattelse, at centrene kan lave et realistisk budget inden for den budgetramme, som er 
til rådighed i budgetår 2017 og øvrige overslagsår.  
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Arbejdsmarkedsudvalget 
 
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde dækker en bred vifte af opgaver herunder integration, 
førtidspensioner, ressourceforløb, jobafklaring, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp 
kontantydelse, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob, seniorjob, beskyttet beskæftigelse, forsikrede ledige, 
beskæftigelsesordninger og jobrotation.   
Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budgetramme i 2017 er på 902,1 mio. kr. Arbejdsmarkedscentret har i 
samarbejde med økonomiafdelingen udarbejdet et budgetforslag på følgende områder  
 
 
 
 
Integration                   30.900 

Førtidspensioner                316.521 

Ressourceforløb                   32.211 

Jobafklaringsforløb                   15.056 

Sygedagpenge                   87.300 

Kontanthjælp                   87.632 

Uddannelseshjælp                   34.383 

Kontantydelse                         800 

Revalidering                   10.075 

Ledighedsydelse                   23.613 

Skånejob                     1.150 

Fleksjob                101.316 

Jobtræning, servicejob                     3.500 

Seniorjob                   11.000 

Beskyttet beskæftigelse                     2.800 

Forsikrede ledige                118.131 

Beskæftigelsesordninger                   27.000 

Kontrolenhed                     3.000 

Jobrotation                     6.000 

Total                912.388 

 
 
Ud fra prognoser fra de enkelte afdelinger er der udarbejdet et budgetoplæg, der ligger 24,3 mio. kr. 
over den udmeldte ramme. Dette oplæg er administrativt reguleret ned med 14 mio. kr. med 
følgende tiltag: 
 

- Forudsætningen i budgetreguleringen er, at både et øget antal integrationsborgere og at et 
øget antal forsikrede ledige vil komme i ordinært arbejde hurtigere. Det forudsættes således, 
at de omtalte målgrupper vil fungere som erstatningsarbejdskraft, når seniorer forlader 
arbejdsmarkedet og at de vil få andel i den forventede jobtilvækst.  

 
- De indsatser der skal sikre realisering af ovenstående er tidlig, jobrettet indsats. 

Kompetenceløft ved behov og fortsat implementering af branchepakkerne.   
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- Det er ligeledes en forudsætning at antallet af sygemeldte borgere vil blive reduceret 
yderligere.  

 
- Det bærende princip i den indsats, der skal realiserede denne målsætning er tidlig screening 

at borgerne med henblik på iværksættelse af tidlig, jobrettet indsats, herunder øget 
anvendelse af delvis raskmelding og fortsat anvendelse af diverse mestringstilbud. 

 
- Det forudsættes endvidere, at den systematiske anvendelse af tidlig, jobfokuseret indsats vil 

medføre at antallet af personer, der omfattes af permanente overførselsindkomster vil blive 
reduceret. Konkret at antallet af førtidspensionister, antallet af borgere på fleksydelse og at 
antallet af borgere på fleksjob til blive reduceret.  

 
 
Hermed henstår der en budgetmæssig udfordring på 10,3 mio. kr.  
 
For at imødegå denne udfordring er der iværksat analyser af: 

- Er vi dyrere end andre kommuner på området? 
- Hvilke initiativer kan iværksættes for at nedbringe antallet af kontant- og 

uddannelseshjælpsmodtagere? 
- Hvad betyder reduktionen i satser for os? 

 
Det administrative budget for 2017 har endnu ikke været forelagt Arbejdsmarkedsudvalget. Næste 
møde i Arbejdsmarkedsudvalget finder sted mandag den 22. august 2016. Her vil status på 
ovennævnte analyser blive forelagt. 
 

41



Socialudvalget                     Korte bemærkninger til budget 2017 
 
 

1 
 

Socialudvalget 
 

Netto (kr. x 1.000) 
Budget 
2017 

Overslag 
2018 

Overslag 
2019 

Overslag 
2020 

  

Center for Handicap og Psykiatri 96.282 96.282 96.234 96.234 

  

Center for Social og Sundhedsmynd. 745.388 747.675 751.071 755.379 

  

Center for Sundhed og Pleje 37.579 37.587 37.587 37.587 

  

Direktørens område -4.100 -17.092 -29.732 -38.214 

  

I alt for Socialudvalget 875.149 864.452 855.160 850.986 

 
 
For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet 
besparelser på de enkelte udvalg både i 2017 og overslagsårene. 
Socialudvalgets andel af disse besparelser udgør i 2017 ca. 12,9 mio. kr. 
 
 
Visitationsenheden: 
De indregnede budgettilpasninger forventes effektueret som en fortsættelse af de positive resultater, 
der er blevet blev opnået i 2015, og med fortsat afsæt i de overordnede mål og strategier. De yderli-
gere tilpasninger på området kræver dog en endnu tættere opfølgning af visiteringer /revisiteringer 
og dermed et pres på enhedens personaleressource. Muligheden for at foretage løbende revisitering 
er en forudsætning for at indfri de vedtagne forudsætninger på området. 
 
Socialenheden: 
Den indlagte budgettilpasning på -6,0 mio. kr. vedr. køb/salg af pladser vil blive særdeles udfor-
drerne og kræve en meget tæt opfølgning af de bevilgede ydelser og gennemgang af området, idet 
der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.16 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger 
af det samlede område for køb/salg incl. særforanstaltninger og egne pladser, ses tegn på at budget-
tet i 2016 er under pres.. 
 
 
Socialudvalget besluttede på sit møde i Juni 16, besparelser på i alt 12,9 mio. kr. Af disse budgettil-
pasninger er der fundet finansiering på driftskontiene for i alt 6,7 mio. kr., de resterende midler fin-
des ved anvendelse af 6,2 mio. kr. af de tilførte midler fra statstilskuddet til værdig ældrepleje, og 
derved undgås at der skal foretages serviceforringelser på ældreområdet, hvilket er i tråd med inten-
tionerne i værdighedspolitikken. Værdighedsmidlerne der endnu ikke er modtaget forventes at ud-
gøre 13,7 mio. kr. 
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Center for Handicap og Psykiatri 
Handicapafdelingen 
Handicapafdelingen har tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til bor-
gere 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 113 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 (Koktved-
parken 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 voksne udviklingshæmmede. Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Ska-
gen, Gimle og Knivholt i Frederikshavn samt Aktiviteten og Røret i Sæby. Hjemmevejledningen er 
socialpædagogisk støtte til voksne udviklingshæmmede. Hjemmevejledningen yder fortrinsvis støt-
te i borgerens hjem og dækker hele kommunen. 
 
 

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling 
Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling har tilbud til borgere med en sindslidelse og til socialt ud-
satte. Der er følgende tilbud: 
 
Mariested er et socialpsykiatrisk døgntilbud beliggende i Sæby med i alt 42 pladser og 2 aflast-
ningspladser. 
 
De Socialpsykiatriske Støttecentre er aktivitets- og samværstilbud til Socialpsykiatriens målgrup-
pe. Der er tre støttecentre beliggende i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Alle støttecentrene har des-
uden 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 substitutions-
behandling af misbrugere og udredning af borgere, der ønsker misbrugsbehandling.  
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Center for Handicap og Psykiatris samlede nettobevilling for 2017 udgør 96,3 mio. kr. Dertil kom-
mer takstbaserede midler til SenhjerneskadeCenter Nord og Koktvedstien.  
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Center for Social- og sundhedsmyndighed 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed består af fire enheder: Visitationsenheden, Socialenhe-
den, 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 - SEL § 84  
Aflastningsophold - SEL § 84b  
Socialpædagogisk hjælp (fysisk og psykiske handicappede i eget hjem) - SEL § 85 
Socialpædagogisk hjælp til voksne (kommunikationsinstitutter) 
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. 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
I forbindelse med budgetlægning for 2017 er der for Center for Social- og Sundhedsmyndigheds 
ansvarsområde budgettilpasninger i alt -16,7 mio. kr.  
Tilpasningerne vedrører andel af endnu ikke effektueret besparelser for overslagsårene vedr. bud-
getlægningen for 2016 på Socialudvalgets ansvarsområde (-6,7 mio. kr.) samt beslutning om over-
førelse af budgetmidler til Børn og Ungeudvalget for budget 2017 og overslagsårene (-10,0 mio. 
kr.). 
Herudover er det besluttet at administration samt betaling for området kommunikationsinstitutter 
overføres fra Ungeenheden i BUU til Visitationsenheden i SOU, budgettet der er overført udgør 5,8 
mio. kr. 
 
Følgende områder er ændret på baggrund af ovenstående: 
 
Visitationsenheden: 
Visiterede ydelser Fritvalgsområdet  - 4,0 mio. kr. 
Demografi    - 6,7 mio. kr. 
Kommunikationsinstitutter   +5,8 mio. kr. 
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Socialenheden: 
Køb/salg af pladser, Handicap&Psykiatri - 6,0 mio. kr. 
 
 
Center for Social- og Sundhedsmyndigheds samlede budgetramme for 2017 udgør herefter 745,4 
mio. kr. netto, og fordeler sig således: 
 
Myndighedschefens område      0,3 mio. kr. 
Visitationsenheden   474,5 mio. kr. 
Socialenheden   212,7 mio. kr. 
Kontrakt og tilsynsenheden      2,7 mio. kr. 
Hjælpemiddelenheden     55,1 mio. kr. 
 
 
 
 
Center for Sundhed og Pleje 
Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med sygepleje, pleje og praktisk hjælp 
for Kommunens borgere, drift af de 13 plejeboligenheder og ældreboliger, aktivitets-, demens- og 
hverdagsrehabiliteringsområdet, samt Madservice. Herudover kommer administration af sundheds-
uddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker), ar-
bejdsmiljøarbejde og administration og samarbejdsaftale med den selvejende institution Caspershus. 
 
Fra 1.2.2016 er strukturen for hjemmesygeplejen og den kommunale hjemmepleje ændret, således 
at området er delt i 7 geografiske teams. I hvert team er der tilknyttet sygeplejersker, plejepersonale 
og 2 gruppeledere. Det forventes, at den nye struktur giver mere optimale betingelser for samarbej-
det mellem hjemmesygeplejen og hjemmeplejen.  
 
Center for Sundhed og Pleje er på Socialudvalgets område henholdsvis takst- og rammestyret, med 
undtagelse af Hjemmeplejen (frit-valg område) der er kontraktstyret.  
 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Budgetrammen i 2017 udgør 37,6 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 28,2 
mio. kr., samt øvrige områder med 9,2 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejeboliger, Cas-
pershus, aktivitetsområdet, Team Demens, LMIEL, Optur 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, ser-
vicearealer mv. 
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Sundhedsudvalget 
 

Netto (kr. x 1.000) 
Budget-

2017 
Overslag 

2018 
Overslag 

2019 
Overslag 

2020 
  

Center for Social og Sundhedsmynd. 225.520 227.369 228.599 229.745 

  

Center for Sundhed og Pleje 82.043 81.894 81.894 81.894 

  

Center for Familie 30.232 30.232 30.232 30.232 

  
Direktørens område 
 

5.182 4.849 5.555 5.210 

I alt for Sundhedsudvalget 342.977 344.344 346.280 344.081 

 
 
For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet 
besparelser på de enkelte udvalg både i 2017 og overslagsårene. Der er i 2017 indregnet besparelser 
for i alt 0,9 mio. kr. på Sundhedsudvalgets budgetområde. 
Herudover er Sundhedsudvalgets andel af omprioriteringsbidraget ligeledes indregnet, i 2017 udgør 
dette en reduktion på 0,6 mio. kr., i 2018 en reduktion på 1,3 mio. og fra 2019 en reduktion på 1,9 
mio. kr. 
 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed varetager myndighedsopgaver indenfor social- og sund-
hedsområdet. Myndighedsopgaverne på Sundhedsudvalgets område omfatter: 
 
Myndighedschefens område, Vederlagsfri fysioterapi SUL § 140a, 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.  
 
RESSOURCEFORBRUG: 
I forbindelse med budgetlægning for 2017 er Center for Social- og Sundhedsmyndigheds ansvarsom-
råde reduceret med -2,2 mio. kr. netto jfr. udvalgsbeslutning. Heraf er 0, 9 mio. kr. vedr. demografi-
midler medgået til diverse dispositioner på Sundhedsudvalgets område. Området vedr. Vederlagsfri 
fysioterapi er tilført 0,5 mio. kr. og området vedr. Medfinansiering og finansiering af Sundhedsudgifter 
er reduceret med -1,8 mio. kr., som er anvendt til forebyggende tiltag der, som minimum, forventes at 
generere tilsvarende mindreudgifter på området.. 
 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed samlede budgetramme for 2017 udgør herefter 225,5 mio. 
kr. netto, og fordeler sig således: 
 
 
Myndighedschefens område       0,0 mio. kr. 
Medfinansiering og finansiering af Sundhedsudgifter  215,3 mio. kr. 
Vederlagsfri Fysioterapi      10,2 mio. kr. 
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Center for Sundhed og Pleje 
 
1.1.2016 fusionerede træningscentrene og sundhedscentrene. Det betyder, at de nu er under samme 
ledelse, og det forventes at skabe synergieffekter ved at de to områder er samlet 
 
Center for Sundhed og Pleje varetager væsentligst følgende opgaver på Sundhedsudvalgets område: 
 
Sundhed, Træning og Aktivitet 
Sundheds- og træningscentrene varetager kommunens opgaver i forhold til sundhedsfremmende og 
forebyggende indsatser jf. sundhedslovens § 119 og servicelovens § 79 a, samt træning efter ser-
vicelovens § 86 og sundhedslovens § 140. 
 
På sundhedscentrene arbejdes der med sundhedsfremme og forebyggelse. Der er borgerrettede til-
bud som er åben for alle samt patientrettede tilbud der fordrer henvisning fra læge. Herudover vare-
tages Kommunes forebyggende hjemmebesøg fra Sundhedscentrene. 
På Træningscentrene udføres genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsydelser på baggrund af 
visitering fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed, med afsæt i kvalitetskataloget på området. 
Derudover udføres bl.a. fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vejledning og instruktion, samt sund-
hedsfremmende holdtræning til udvalgte målgrupper. 
 
Sygepleje 
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for al sygepleje i relation til Kommunens borgere jf. Sundheds-
lovens § 139, § 264 og § 265, både i eget hjem og på sygeplejeklinikker.  
Sygeplejen er organiseret sammen med Hjemmeplejen i 7 geografiske teams, som dækker hele 
Kommunen. 
 
Desuden varetages opgaven med administration af puljerne jf. Servicelovens § 18 og § 79 m.fl. 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Center for Sundhed og Plejes samlede budgetramme for 2017 udgør 82,0 mio. kr. som fordeler sig 
således: 
 
Sundhed, Træning og Aktivitet 39,1 mio. kr. 
Sygepleje 38,8 mio. kr.  
Centerchefens område 4,1 mio. kr. 
 
I forbindelse med realisering af de indregnede budgettilpasninger er budgettet til Center for Sund-
hed og Pleje reduceret med 0,36 mio. kr. Herudover er området tilført 0,15 mio. kr. til projekt 
”Grænseland”.  
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Center for Familie 
 
Center for Familie varetager det forebyggende og behandlende kommunale tandplejetilbud, samt 
sundhedsfaglige opgaver i sundhedstjenesten målrettet mod spædbørn, småbørn, skolebørn, konsu-
lentfunktion i dagpleje, institutioner mv. 
 
Sundhedstjenesten: 
Sundhedstjenesten er opdelt efter fire distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), hvor hvert distrikt har til-
knyttet småbørns- og skolesundhedsplejersker. 
Skolesundhedsplejerskerne har kontor på de skoler, hvor de er tilknyttet. Småbørns sundhedsplejer-
sker er placeret på henholdsvis Sæby Rådhus og Skagen Rådhus. Sundhedstjenesten varetager opga-
ver i forbindelse med forebyggende og sundhedsfremme ift. spædbørn, småbørn og skolebørn. Lige-
ledes varetages opgaver som telefonisk rådgivning til forældre eller akutte hjemmebesøg hos små-
børn.  
Herudover tilbyder sundhedstjenesten screening for efterfødselsreaktioner af forældre. Sundhedstjene-
sten indgår i forældreuddannelse sammen med medarbejdere fra Familiehuset og det nystartet tilbud 
til, særligt visiterede gravide og spædbørns forældre – Minding the Baby. 
 
Tandplejen: 
Tandplejen er placeret med adresse i Frederikshavn og Skagen. Specialklinikken Smila er ligeledes 
placeret i Frederikshavn.  
Tandplejen varetager de opgaver der inden for det kommunale tandplejetilbud. Herunder blandt andet 
forebyggende arbejde og tandbehandling af børn og uge i mellem 0-18 år. Ligeledes varetages opga-
ver som akutte tandskader, opfølgning på tandskader og udbedring af eventuelle skader.  
Tandplejen udføre desuden tandregulering for børn, hvis det viser sig, at det kan skabe problemer 
fremadrettet i livet. Der tages udgangspunkt i sundhedsstyrelsens retningslinjer.  Tandplejen tager sig 
desuden af tandpleje hos fysisk eller psykisk handicappede borgere og ældre borgere visiteret til om-
sorgstandplejen – alle borgere som ikke kan gøre brug af tilbud om tandpleje i privat regi. Herudover 
er der opgaver knyttet til undervisning af plejepersonale og andre professionelle omkring ældre og 
handicappede. 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Den samlede budgetramme for 2017 udgør 30,2 mio. kr. 
Ved budgetlægningen for 2017 er der tilført 1,5 mio. kr. til følgende områder: 
 
Tandplejen 0,5 mio. kr. 
Sundhedstjenesten 1,0 mio. kr.  
Heraf 0,5 mio. kr. til yderligere sundhedstjeneste i folkeskolen og 0,5 mio. kr. til sundhedsindsats for 
unge efter folkeskolen. 
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Børne- og Ungdomsudvalget    Korte bemærkninger til budget 2017 
 
 

1 
ID 1360568 

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 2017 er på 871,6 mio. kr., og er organiseret i Center 
for Børn og Skole, Center for Kultur og Fritid, Center for Familie samt Center for Unge. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 29. juni 2016 behandlet det administrativt udarbejdede 
budgetforslag for 2017-2020, som indeholdt idéforslag til indfrielse af det samlede reduktionskrav på 23,5 
mio. kr. til udvalgets budget 2017.  
 
På den baggrund har Børne- og Ungdomsudvalget vedtaget Budgetforslag 2017, der indeholder følgende 
reduktioner til budgettet:    
 

Nr. Beskrivelse 
Drift   
2017 

  
BUU  IT service / IT- konsulent og bibliotekskonsulent 700 
BUU  Indtægtskrav døgnplads 400 
BUU  Socialrådgiver i dagtilbud 800 
BUU  Administration, ledelse, konsulenter m.v. generelt 1.200 
BUU  Rammebesparelse 700 
I ALT  3.800 
 
 
Reduktioner udover de 3,8 mio. kr. vil medføre konsekvenser, som ligger udover, hvad flertallet af udvalget 
ser sig i stand til at tage ansvaret for alene. 
 
IT service / IT-konsulent og bibliotekskonsulent 
En nedjustering på serviceniveauet til IT inden for folkeskolerne, vil betyde at eleverne og ansatte ikke har 
alle de programmer til rådighed, som de tidligere har haft. Besparelsen kan evt. medføre, at der ikke er mu-
lighed for at reparere udstyr og elever og ansatte dermed ikke kan arbejde med IT. 
En konsekvens af at nedlægge stillingerne vil være, at konsulenternes arbejdsopgaver skal løses af medar-
bejdere på skolerne, ligesom der vil være opgaver, som ikke længere bliver løst 
 
Indtægtskrav døgnplads 
På baggrunde af erfaringer fra tidligere år, budgetteres der med et indtægtskrav ift. salg af en halv helårs-
plads på Døgncenter Frederikshavn til andre kommuner. 
 
Socialrådgiver i dagtilbud 
Socialrådgiver i Dagtilbud har siden 2013 været en del af den kommunale tilbudsvifte. Tilbuddet bestod i, at 
socialrådgivere ude i distrikterne ydede konsultativ bistand til dagtilbuddene samt tilbød råd og vejledning ud 
fra et forebyggelsesperspektiv.  
 
Administration, ledelse, konsulenter m.v. generelt 
Reduktion på 1,2 mio. kr. til fordeling. 
 
Rammebesparelse 
Rammebesparelsen på 0,700 mio. kr. fordelt med 0,491 mio. kr. til Center for Børn og Skole, 0,015 mio. kr. 
til Center for Kultur og Fritid, 0,131 mio. kr. til Center for Familie samt 0,063 mio. kr. til Center for Unge  
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Center for Kultur- og Fritid    Korte bemærkninger 2017 
 

Kultur- og Fritidsudvalget 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde dækker borgerservice, fritidslivet, kulturlivet og folkeoplysningen i 
Frederikshavn Kommune. Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme i 2017 er på 223,1 mio. kr. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget er organiseret i Center for Bibliotek og Borgerservice, der varetager mangeartede 
vejlednings- og myndighedsopgaver indenfor borgerservice, kørselskontoret, kontrolenheden, Stadsarkivet, 
centerdrift, kulturformidling og biblioteksopgaver. 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 arrangementer. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 8. juni 2016 behandlet det administrativt udarbejdede 
budgetforslag for 2017-2020, som indeholdt idéforslag til indfrielse af det samlede reduktionskrav på 2,163 
mio. kr. til udvalgets budget 2017. 
 
Taksterne på de lovbestemte områder følger lovgivningens fastsatte beløb, mens de ikke lovbestemte takster 
er reguleret med 2 %. 
 
På den baggrund har Kultur- og Fritidsudvalget vedtaget Budgetforslag 2017 – der indeholder følgende 
reduktioner: 
 

Nr. Beskrivelse Drift 2017 Drift 2018
KFU  Budgettilpasning på stadion og idrætsanlæg 303 303
KFU  Rammereduktion på Folkeoplysningsområdet 1.100 1.100
KFU Demografiregulering 174 365
KFU Rammereduktion på 1,5% på udvalget kommunale områder 222 222
KFU Tidsbestilling på pas og kørekort 50 50
KFU Selvbetjent fotoautomat til ansøgning om pas og kørekort 100 100
KFU Optimering af kommunens kørselsordninger 530 530
KFU Rammebesparelse centerdrift Bibliotek og Borgerservice 300 300
KFU Rammereduktion minus Center for Bibliotek og Borgerservice 100 100
KFU Filmmaskinen 2017 – 2019 -700 -700
I alt  2.179 2.370

 
I 2017 er lov- og cirkulærer indenfor Kultur- og Fritidsudvalget på i alt -1.769.967 kr. Midlerne er reguleret 
under Bibliotek- og Borgerserviceområdet. 
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Teknisk udvalg 
 

Netto (i 1.000 kr.) 

Budget- 
forslag 
2017 

Overslag
2018 

Overslag 
2019 

Overslag 
2020 

          
Direktørens område         
- Direktørens pulje 
- 1 % effektivisering, ØU 9-3-16

149
0

149
0

149 
0 

149 
-567 

- Omprioriteringsbidrag -295 -590 -882 -882 
          
Center for Tenik og Miljø         
- Centerchefens område 2.605 2.605 2.605 2.605 
- Miljø og Natur 851 823 823 823 
          
Ejendomscentret         
- Havne diverse 2.785 2.785 2.785 2.785 
- Skagen Lystbådehavn -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 
- Sæby Havn -1.097 -1.097 -1.097 -1.097 
          
Center for Park og Vej         
- Drift 35.760 35.227 34.648 34.648 
- Teknisk Udvalgs Pulje 3.231 3.231 3.231 3.231 
- Vintertjeneste 16.573 16.573 16.573 16.573 
          

Driftsramme i alt 58.894 58.038 57.168 56.601 

 
  

Anlæg 

Netto (i 1.000 kr.) 

Budget- 
forslag 
2017 

Overslag
2018 

Overslag 
2019 

Overslag 
2020 

          
Center for Teknik og Miljø 192 192 192 192 
          
Ejendomscentret 2.141 2.141 2.141 2.141 
          
Center for Park og Vej 41.990 41.990 41.990 41.990 
          

Anlægsramme i alt 44.323 44.323 44.323 44.323 
 
 
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 
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Center for Teknik og Miljø vil i 2017 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. Centret vil 
ligeledes arbejde videre med Trafikterminalen. Overførsel af eventuelle ubrugte projektmidler 
til 2017 vil ske i forbindelse med overførselssagen til budget 2017. 
 
 
Ejendomscentret 
Budgetområdet Havne ligger under Teknisk Udvalg. De rekreative Havne er en del af 
Ejendomscentret. 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 – foreningsdrevet 
Rønnerhavnen, kommunalt ejet – foreningsdrevet 
Sæby Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet 
Voerså Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet 
 
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. 
 
De 5 havne har ca. 1.200 faste pladser, derudover genererer gæstesejlere ca. 50.000 
overnatninger om året  
 
 
Center for Park og Vej 
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 ny-anlæg samt en række kontraktopgaver inden for det grønne område 
såsom pleje af boldbaner og græsarealer. 
 
Center for Park & Vej udfører også renoveringsopgaver for forsyningsselskaberne. Dette er 
opgaver som løses i bud og i samarbejde med entreprenører. 
 
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. 
 
 
Vintertjeneste  
Center for Park & Vej forestår kommunens vintervedligeholdelse, der omfatter snerydning og 
glatførebekæmpelse på de kommunale veje og stier. 
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Vintervedligeholdelsen indebærer selve snerydningsarbejdet, glatførebekæmpelse samt 
oprydnings-indsatsen med evt. bortkørsel af sne, fornyelse af ødelagte vejskilte samt 
vedligeholdelse af opkørte rabatter. Sæsonen løber fra 1. oktober til 1. april. 
 
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 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. Budgettet for 2017 udgør 16,6 mio. kr. netto 
 
 
 
 
 

Anlæg 
 

Netto (i 1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 

Teknisk Udvalgs Anlæg I alt 44.323 44.323 44.323 44.323

Center for Teknik og Miljø 192 192 192 192
Matrikulære berigtigelser 192 192 192 192
Center for Park og Vej 41.990 41.990 41.990 41.990
Aktivitetsområde Bangsbo Botaniske have 592 592 592 592
Broer, tunneller og underløb 858 858 858 858
Koordinerende belægningsarbejder 9.878 9.878 9.878 9.878
 - Koordinerende belægningsarbejder 7.163 7.163 7.163 7.163
- Mindre vejanlæg 1.198 1.198 1.198 1.198
- Renovering fortov Lundevej 319 319 319 319
- Skagavej, renov. fortov ifm. trafiksik. 1.198 1.198 1.198 1.198
Kystfodring 1.182 1.182 1.182 1.182
Renovering af kørebaner 11.464 11.464 11.464 11.464
Renovering af vejbelysningsanlæg 2010-27 1.521 1.521 1.521 1.521
Slidlag 6.695 6.695 6.695 6.695
Trafiksikkerhedsarbejde 62 62 62 62
Vejafvandingsbidrag 
 1.471 1.471 1.471 1.471
Vejprojekter 8.267 8.267 8.267 8.267
Ejendomscentret 2.141 2.141 2.141 2.141
Bådebroer 2.141 2.141 2.141 2.141

 
 Kystfodring foretages kun hvert andet år. I 2016 og 2018.  
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Drift

Regnskabsår 2017

Budgetforslag
P2 (Budgetårets priser)

1 kr.

Version 517

Udgiftsbaseret

Kapitalmidler DKK

81300200020 Frederikshavn kommune 3.756.662.671

   81300201030 Økonomiudvalget 457.311.496

       81300200020 Økonomiudvalget 457.311.496

81300201 Kommunaldirektør Mikael Jentsch 56.132.815

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 206.648

0025 Faste ejendomme 206.648

002510 Fælles formål 206.648

03 Undervisning og kultur 2.164.009

0335 Kulturel virksomhed 2.164.009

033564 Andre kulturelle opgaver 2.164.009

06 Fællesudgifter og administration m.v 53.762.158

0645 Administrativ organisation 41.497.100

064551 Sekretariat og forvaltninger 35.004.528

064554 Naturbeskyttelse 3.321.607

064555 Miljøbeskyttelse -779.706

064556 Byggesagsbehandling 3.950.671

0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 14.659.819

064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -1

064862 Turisme 6.234.729

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 7.805.126

064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 619.965

0652 Lønpuljer m.v. -2.394.761

065270 Løn- og barselspuljer -2.394.761

81300206 Direktør Heidi Becker-Rasmussen 87.689.429

06 Fællesudgifter og administration m.v 87.689.429

0645 Administrativ organisation 88.038.342

064551 Sekretariat og forvaltninger 39.348.898

064553 Jobcentre 48.689.444

0652 Lønpuljer m.v. -348.913

065270 Løn- og barselspuljer -348.913

81300203 Direktør Rikke Albrektsen 131.480.616

03 Undervisning og kultur 1.052.743

0322 Folkeskolen m.m. 464.508

032201 Folkeskoler 464.508

0332 Folkebiblioteker 407.506

033250 Folkebiblioteker 407.506

0335 Kulturel virksomhed 180.729

033564 Andre kulturelle opgaver 180.729

06 Fællesudgifter og administration m.v 130.427.873

0642 Politisk organisation 12.098.381
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064240 Fælles formål 670.290

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8.222.129

064242 Kommissioner, råd og nævn 957.103

064243 Valg m.v. 2.248.859

0645 Administrativ organisation 118.934.256

064550 Administrationsbygninger 368.847

064551 Sekretariat og forvaltninger 40.040.749

064552 Fælles IT og telefoni 70.325.288

064553 Jobcentre 2.110.185

064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 6.089.187

0652 Lønpuljer m.v. -604.764

065270 Løn- og barselspuljer -604.764

81300205 Direktør John Kristensen 129.904.338

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 13.617.715

0022 Jordforsyning -1.261.110

002201 Fælles formål -1.261.110

0025 Faste ejendomme -1.185.595

002510 Fælles formål 1.992.097

002513 Andre faste ejendomme -5.300.538

002515 Byfornyelse 928.355

002518 Driftssikring af boligbyggeri 1.194.491

0028 Fritidsområder -100.245

002820 Grønne områder og naturpladser -100.245

0032 Fritidsfaciliteter 743.427

003231 Stadion og idrætsanlæg 743.427

0058 Redningsberedskab 15.421.238

005895 Redningsberedskab 15.421.238

03 Undervisning og kultur 4.857.827

0322 Folkeskolen m.m. 4.505.448

032201 Folkeskoler 4.305.100

032205 Skolefritidsordninger 200.348

0335 Kulturel virksomhed 352.379

033564 Andre kulturelle opgaver 352.379

04 Sundhedsområdet 369.853

0462 Sundhedsudgifter m.v. 369.853

046290 Andre sundhedsudgifter 369.853

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.238.277

0525 Dagtilbud til børn og unge 4.716.806

052510 Fælles formål 4.091.812

052513
Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter 
mind

318.267

052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 306.727

0532 Tilbud til ældre og handicappede 5.213.995

053230 Ældreboliger 470.237

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 4.743.758

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 1.307.476

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 872.076

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 418.385

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 17.015

06 Fællesudgifter og administration m.v 99.820.666
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0642 Politisk organisation 12.164

064242 Kommissioner, råd og nævn 12.164

0645 Administrativ organisation 66.427.741

064550 Administrationsbygninger 149.610

064551 Sekretariat og forvaltninger 66.214.228

064553 Jobcentre 63.903

0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 774.870

064862 Turisme 121.605

064863 Udvikling af menneskelige ressourcer 653.265

0652 Lønpuljer m.v. 32.605.891

065270 Løn- og barselspuljer -1.330.073

065272 Tjenestemandspension 33.935.964

1010 Forsikring 16.597.562

1020 Energiudgifter 35.506.736

813002015 Arbejdsmarkedsudvalget 902.121.061

81300200020 Frederikshavn kommune 902.121.061

81300206 Direktør Heidi Becker-Rasmussen 902.121.061

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.537

0025 Faste ejendomme 41.537

002511 Beboelse 41.537

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 902.079.524

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 2.709.348

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 2.709.348

0546 Tilbud til udlændinge 40.304.151

054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -1.234.348

054661
Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf 
integrationsprogramme

41.366.292

054665 Repatriering 172.207

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 268.226.187

054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 9.645.889

054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 258.580.308

054870
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - 
tilken

-10

0557 Kontante ydelser 346.821.346

055771 Sygedagpenge 93.451.876

055772 Sociale formål 1.335.883

055773 Kontant- og uddannelseshjælp 105.141.923

055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -10

055775
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og 
ud

-21.873

055778 Dagpenge til forsikrede ledige 144.916.552

055779
Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og 
kontantydelses

1.996.995

0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 176.056.008

055880 Revalidering 21.865.374

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 93.093.425

055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 42.637.991

055883 Ledighedsydelse 18.459.218

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 67.962.484

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 19.817.898
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056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 19.303.580

056895
Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige 
ud

4.085.215

056897 Seniorjob til personer over 55 år 10.801.280

056898 Beskæftigelsesordninger 13.954.511

813002020 Socialudvalget 875.148.751

81300200020 Frederikshavn kommune 875.148.751

81300203 Direktør Rikke Albrektsen 875.148.751

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 134.102

0025 Faste ejendomme 134.102

002511 Beboelse 54.921

002518 Driftssikring af boligbyggeri 79.181

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 867.841.980

0522 Central refusionsordning -21.358.939

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -21.358.939

0532 Tilbud til ældre og handicappede 748.729.338

053230 Ældreboliger 4.186.994

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 455.403.406

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 230.332.768

053234 Plejehjem og beskyttede boliger 8.874.680

053235
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 
befordring

46.776.339

053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 3.155.151

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 131.106.644

053842
Botilbud for personer med særlige sociale problemer 
(pgf. 10

3.010.788

053844
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor 
alkoholskadede (sund

291.201

053845
Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 
sundh

8.061.513

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 27.381.982

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 47.871.209

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 3.129.465

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 2.939.765

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 38.420.721

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 9.776.904

054867 Personlige tillæg m.v. 9.776.904

0557 Kontante ydelser 564.599

055772 Sociale formål 564.599

0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so -976.566

057299 Øvrige sociale formål -976.566

06 Fællesudgifter og administration m.v 7.172.669

0645 Administrativ organisation 9.955.088

064551 Sekretariat og forvaltninger 9.955.088

0652 Lønpuljer m.v. -2.782.419

065270 Løn- og barselspuljer -2.782.419

813002025 Sundhedsudvalget 342.977.251

81300200020 Frederikshavn kommune 342.977.251

81300203 Direktør Rikke Albrektsen 312.744.792

04 Sundhedsområdet 264.434.959

0462 Sundhedsudgifter m.v. 264.434.959
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046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 208.614.000

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 23.880.082

046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 10.192.163

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 18.441.175

046290 Andre sundhedsudgifter 3.307.539

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 48.309.853

0532 Tilbud til ældre og handicappede 46.253.580

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 38.757.112

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4.240.403

053235
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 
befordring

3.256.065

0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 2.056.273

057299 Øvrige sociale formål 2.056.273

06 Fællesudgifter og administration m.v -20

0645 Administrativ organisation -20

064551 Sekretariat og forvaltninger -20

81300206 Direktør Heidi Becker-Rasmussen 30.232.459

04 Sundhedsområdet 30.232.459

0462 Sundhedsudgifter m.v. 30.232.459

046285 Kommunal tandpleje 18.466.127

046289 Kommunal sundhedstjeneste 11.766.332

813002030 Børne- og Ungdomsudvalget 871.598.765

81300200020 Frederikshavn kommune 871.598.765

81300206 Direktør Heidi Becker-Rasmussen 871.598.765

03 Undervisning og kultur 480.196.700

0322 Folkeskolen m.m. 455.418.394

032201 Folkeskoler 369.454.245

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -613.809

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 20.873.757

032205 Skolefritidsordninger 19.925.152

032207 Specialundervisning i regionale tilbud 992.218

032210 Bidrag til statslige og private skoler 30.201.330

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 8.524.144

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.897.169

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 164.184

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 4

0330 Ungdomsuddannelser 19.531.169

033044 Produktionsskoler 3.729.522

033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.493.474

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 14.308.173

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 5.247.137

033876 Ungdomsskolevirksomhed 5.247.137

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 391.402.065

0522 Central refusionsordning -3.309.411

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.309.411

0525 Dagtilbud til børn og unge 191.305.694

052510 Fælles formål 47.151.955

052511 Dagpleje 38.655.257
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052513
Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter 
mind

-4.235.516

052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 90.577.290

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 10.688.689

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.832.840

052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 4.635.179

0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 149.950.052

052820 Opholdssteder mv. for børn 24.171.636

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 41.299.408

052822 Plejefamilier 54.495.580

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 20.687.180

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.506.521

052825 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 5.789.727

0532 Tilbud til ældre og handicappede 7.561.856

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 7.561.856

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 21.937.610

053842
Botilbud for personer med særlige sociale problemer 
(pgf. 10

1.445.104

053845
Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 
sundh

4.069.748

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 16.422.760

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) -1

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) -1

0557 Kontante ydelser 16.185.312

055772 Sociale formål 16.147.287

055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 38.025

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 7.770.952

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 7.627.969

056898 Beskæftigelsesordninger 142.983

813002035 Kultur- og Fritidsudvalget 223.107.823

81300200020 Frederikshavn kommune 223.107.823

81300206 Direktør Heidi Becker-Rasmussen 223.107.823

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 18.998.817

0025 Faste ejendomme 7.352

002513 Andre faste ejendomme 7.352

0032 Fritidsfaciliteter 18.991.465

003231 Stadion og idrætsanlæg 18.991.465

02 Transport og infrastruktur 12.823.069

0232 Kollektiv trafik 12.823.069

023231 Busdrift 12.823.069

03 Undervisning og kultur 96.309.196

0322 Folkeskolen m.m. 16.432.196

032206 Befordring af elever i grundskolen 16.432.196

0332 Folkebiblioteker 24.150.107

033250 Folkebiblioteker 24.150.107

0335 Kulturel virksomhed 30.317.520

033560 Museer 10.666.477

033562 Teatre 914.130

033563 Musikarrangementer 6.415.719
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033564 Andre kulturelle opgaver 12.321.194

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 25.409.373

033870 Fælles formål 789.940

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 2.630.409

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 10.694.232

033874 Lokaletilskud 11.294.792

04 Sundhedsområdet 5.871.027

0462 Sundhedsudgifter m.v. 5.871.027

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 2.223.598

046290 Andre sundhedsudgifter 3.647.429

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57.667.927

0525 Dagtilbud til børn og unge 519.315

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 519.315

0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 241.948

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 241.948

0532 Tilbud til ældre og handicappede 2.879.274

053235
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 
befordring

2.879.274

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 520.592

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 520.592

0557 Kontante ydelser 53.192.785

055772 Sociale formål 1.588.032

055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 33.937.646

055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 17.667.107

0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 314.013

057299 Øvrige sociale formål 314.013

06 Fællesudgifter og administration m.v 31.437.787

0642 Politisk organisation 153.890

064242 Kommissioner, råd og nævn 153.890

0645 Administrativ organisation 29.166.783

064551 Sekretariat og forvaltninger 19.158.150

064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 10.008.633

0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter -46.804

064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -46.804

0652 Lønpuljer m.v. 2.163.918

065270 Løn- og barselspuljer 2.163.918

813002040 Teknisk Udvalg 58.894.064

81300200020 Frederikshavn kommune 58.894.064

81300201 Kommunaldirektør Mikael Jentsch 58.873.367

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.743.309

0028 Fritidsområder 14.895.062

002820 Grønne områder og naturpladser 14.895.062

0032 Fritidsfaciliteter 51.150

003235 Andre fritidsfaciliteter 51.150

0038 Naturbeskyttelse 4.542.170

003850 Naturforvaltningsprojekter 2.506.377

003853 Skove 1.063.932

003854 Sandflugt 971.861

0048 Vandløbsvæsen 6.404.058
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004870 Fælles formål 3.974.408

004871 Vedligeholdelse af vandløb 2.429.650

0052 Miljøbeskyttelse m.v. 850.869

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 850.869

02 Transport og infrastruktur 30.928.493

0222 Fælles funktioner -6.270.976

022201 Fælles formål 5.708.211

022203 Arbejder for fremmed regning -12.388.712

022205 Driftsbygninger og -pladser 3.237.840

022207 Parkering -2.828.315

0228 Kommunale veje 37.199.469

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 2.021.118

022812 Belægninger m.v. 3.580.549

022814 Vintertjeneste 16.572.808

022822 Vejanlæg 14.232.161

022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 792.833

03 Undervisning og kultur 431.710

0335 Kulturel virksomhed 431.710

033564 Andre kulturelle opgaver 431.710

06 Fællesudgifter og administration m.v 769.855

0645 Administrativ organisation 769.855

064551 Sekretariat og forvaltninger 769.855

81300205 Direktør John Kristensen 20.697

02 Transport og infrastruktur 20.697

0222 Fælles funktioner 10

022201 Fælles formål 10

0235 Havne 20.687

023540 Havne 3.712.309

023541 Lystbådehavne m.v. -3.691.622

813002090 Puljer til tværgående formål 25.000.000

81300200020 Frederikshavn kommune 25.000.000

81300203 Direktør Rikke Albrektsen 25.000.000

06 Fællesudgifter og administration m.v 25.000.000

0652 Lønpuljer m.v. 25.000.000

065276 Generelle reserver 25.000.000

813002095 PMU - takstfinansieret 503.460

81300200020 Frederikshavn kommune 503.460

81300201 Kommunaldirektør Mikael Jentsch 503.470

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 503.470

0138 Affaldshåndtering 503.470

013860 Generel administration 1.501.930

013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald -1.396.850

013864 Ordninger for farligt affald 557.900

013865 Genbrugsstationer -159.510

81300205 Direktør John Kristensen -10

01 Forsyningsvirksomheder m.v. -10

0122 Forsyningsvirksomheder -10

012206 Andre forsyningsvirksomheder -10
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Beløb i 1.000 kr. Andel 2017 2018 2019 2020

Råderum til fordeling 7.862,0        15.726,0      23.590,0      18.165,0      

Børne- og Ungdomsudvalget 7.862,0        7.862,0        7.862,0        7.862,0        

Rest råderum til fordeling 0,0 7.864,0        15.728,0      10.303,0      

Økonomiudvalget 17,6% 0,0 1.384,1        2.768,1        1.813,3        

Arbejdsmarkedsudvalget 0,3% 0,0 23,6             47,2             30,9             

Socialudvalget 35,1% 0,0 2.760,3        5.520,5        3.616,4        

Sundhedsudvalget 5,0% 0,0 393,2           786,4           515,2           

Børne- og Ungdomsudvalget 33,1% 0,0 2.603,0        5.206,0        3.410,3        

Kultur- og Fritidsudvalget: 6,6% 0,0 519,0           1.038,0        680,0           

Teknisk Udvalg 2,3% 0,0 180,9           361,7           237,0           

I alt fordelt 0,0 7.864,0        15.728,0      10.303,0      

Samlet råderum 100% 7.862,0        15.726,0      23.590,0      18.165,0      

Forslag til fordeling af nettoresultat af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag og indførelse af 

moderniserings- og effektiviseringsprogram
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Oversigten viser hvilke ændringer, der er inden for de enkelte bevillinger. 

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

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

der er nævnt nedenfor.

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

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

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

Lb.nr. Bevillingsændringer: Beløb

1 Midtvejsregulering 2016 -6.376.145

I forbindelse med årets økonomiaftale indgås der ligeledes aftale om

Midtvejsregulering af 2016.

Midtvejsreguleringen indeholder følgende emner:

- Regulering som følge af lov- og cirkulæreprogram -13.595.700

- Efterregulering af medfinansieringsudgifter for 2015 9.467.700

- Afregning vedr. det skrå skatteloft -7.932.000

- Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2015 7.896.000

- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2016 -7.584.000

- Midtvejsregulering af særligt tilskud - dårlig udvikling i ledigheden -216.000

- Modregning i statstilskud vedr. parkeringsindtægter -1.416.000

- Efterregulering af kompensation vedr. refusionsomlægning -288.000

- Tilskud til akut funktioner i hjemmesygeplejen 684.000

I alt skal vi afregne til staten -12.984.000

Vedr. modregningen for parkeringsindtægter er der medio 2016, foretaget

en tilretning af parkeringsafgiften, således at der fremover ikke skulle

blive modregnet vedr. for meget opkrævet parkeringsindtægter.

Der er imidlertid allerede medtaget budgetposter for dele af midtvejs-

reguleringen i det vedtagne budget for 2016, ligesom der er poster der

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

listet de bevillingsmæssige ændringer der følger af midtvejsreguleringen.

- Lov- og cirkulæreprogram, udmøntning på udvalgsområder -13.277.145 Reduktion af driftsudgifter

- Det skrå skatteloft, yderligere afregning i forhold til budgetteret 1.069.000 Yderligere skatteudgift

- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud udmøntes til AMU -7.584.000 Reduktion af driftsudgifter

- Midtvejsregulering af særligt tilskud - dårlig udvikling i ledigheden

   udmøntes til AMU -216.000 Reduktion af driftsudgifter

- Endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet 2015, udmøntes til AMU 7.896.000 Forøgelse af driftsudgifter

- Tilskud til akut funktioner i hjemmesygeplejen udmøntes til SUU 684.000 Forøgelse af driftsudgifter

- Midtvejsregulering af tilskud udligning 5.052.000 Reduktion af indtægt vedr. 

tilskud og udligning

I alt en yderligere kasseopsparing på 6.376.145 Yderligere kasseopsparing

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen -7.703.846

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi mellem regeringen 

og KL aftales også på hvilket niveau prisudviklingen vil være fra 2015 og 

frem. Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at kommunen som 

udgangspunkt følger udmeldingerne om pris- og lønfremskrivningsprocenterne.

Der er sket en ændring i forventningen til pris- og lønudviklingen fra 2015

til 2016. Det betyder, at budgetterene for drift og anlæg i 2016 kan 

reduceres med 7,7 mio. kr. Det er specielt fremskrivningen vedr. brændsel

og drivmidler, overførsler til personer og øvrige tilskud og overførsler der

udgør reduktionen.

Bevillingsændring 2016
Pr. august 2016



3 Flytning af midler vedr. Beskæftigelsesindsatsen 3.000.000

Det foreslås at der flyttes midler fra Arbejdsmarkedsudvalgets budget til 

Børne- og Ungdomsudvalgets budget for med et øget fokus på 

beskæftigelsesindsatsen i Center for Unge at opnå lavere udbetaling af

ydelser i Center for Arbejdsmarked.

Flytningen er indarbejdet i budgetoplægget for budget 2017.

4 Flytning af midler til Ungeenheden som følge af evaluering 3.694.172

I forbindelse med 1 års evalueringen af ungeenheden og dermed

præcisering af ungeenhedens målgruppe, er der enighed om, at

flytte specialpædagogisk bistande til voksne fra Center for Unge til Center

for Social- og Sundhedsmyndighed fra 1. januar 2016. Det afsatte beløb

til foranstaltningen flyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget budget til

Socialudvalgets budget.

Flytningen er indarbejdet i budgetoplægget for budget 2017.

5 Manglende afsættelse af midler i forbindelse med overførselssagen 300.000

I forbindelse med udarbejdelse af sagen om overførsel af over-/underskud, 

er Børne- og Ungdomsudvalget anmodning om, at 300.000 af overskud fra 

Skole fællesområde skulle flyttes over på anlæg til projektet "Bangsbo 

indskoling", ikke blevet udmøntet i beslutningen. Da midlerne ikke er afsat

er de tilgået kassen. Det foreslås at midlerne afsættes og at de finansieres

af pulje til reservation af serviceramme.

6 Udmøntning af pulje afsat til ekstraord. indsats på Børne og Ungeområdet 1.000.000

I forbindelse med budgetforliget for 2016, blev der afsat en pulje på anlæg

under Børne- og Ungdomsudvalget på 1 mio. kr. til "Ekstraordinær indsats

på Børne- og Ungeområdet". På Børne- og Ungdomsudvalget møde den 

21. januar 2016 er der godkendt forslag til udmøntning af puljen. 

Det foreslås at puljen bruges til følgende tiltag:

- Mindre vakance ved ledige stillinger i folkeskole- og dagtilbudsregi 300.000

- Imødekommelse af ferielukning i distrikter hvor det er nødvendigt at holde 

tilbud åben 150.000

- Sikre helårsvirkning ved omlægning af tilbud inden for Børne- og Unge-

området 350.000

- Budgetmidler til klubberne til sikring af helårsbesparelserne 200.000

I alt forslag 1.000.000

Lb.nr. Bevillingsændringer: Beløb Bevilling 

i alt

DRIFT

Økonomiudvalg

1 Midtvejsregulering 2016 (Lov- og cirkulæreændringer) 1.475.600

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen -1.911.012 -435.412

Arbejdsmarkedsudvalg

1 Midtvejsregulering 2016 (Lov- og cirkulæreændringer) -15.061.667

1 Midtvejsregulering 2016 (Beskæftigelsestilskud 2016) -7.584.000

1 Midtvejsregulering 2016 (Dårlig udvikling i ledigheden) -216.000

1 Midtvejsregulering 2016 (Beskæftigelsestilskud 2015) 7.896.000

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen -2.155.085

3 Flytning af midler vedr. Beskæftigelsesindsatsen -3.000.000 -20.120.752

Socialudvalget



1 Midtvejsregulering 2016 (Lov- og cirkulæreændringer) 434.000

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen -482.618

4 Flytning af midler til Ungeenheden som følge af evaluering 3.694.172 3.645.554

Sundhedsudvalget

1 Midtvejsregulering 2016 (Lov- og cirkulæreændringer) 379.750

1 Midtvejsregulering 2016 (Akutfunktioner i hjemmeplejen) 684.000

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen -492.630 571.120

Børne- og Ungdomsudvalg

1 Midtvejsregulering 2016 (Lov- og cirkulæreændringer) -174.988

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen -127.956

3 Flytning af midler vedr. Beskæftigelsesindsatsen 3.000.000

4 Flytning af midler til Ungeenheden som følge af evaluering -3.694.172

6 Udmøntning af pulje afsat til ekstraord. indsats på Børne og Ungeområdet 1.000.000 2.884

Kultur- og Fritidsudvalget

1 Midtvejsregulering 2016 (Lov- og cirkulæreændringer) -329.840

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen -1.859.622 -2.189.462

Teknisk udvalg

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen -788.230 -788.230

Plan-og Miljøudvalget

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen -2.174 -2.174

Tværgående fællespulje

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen 16.867

5 Manglende afsættelse af midler i forbindelse med overførselssagen -300.000 -283.133

ANLÆG

Økonomiudvalg

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen 82.412 82.412

Socialudvalget

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen 12.196 12.196

Sundhedsudvalget

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen 6.319 6.319

Børne- og Ungdomsudvalg

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen 26.198

5 Manglende afsættelse af midler i forbindelse med overførselssagen 300.000

6 Udmøntning af pulje afsat til ekstraord. indsats på Børne og Ungeområdet -1.000.000 -673.802

Kultur- og Fritidsudvalget

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen -69.641 -69.641

Teknisk udvalg

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen 36.728 36.728

Plan - og Miljøudvalget

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen 4.402 4.402

BALANCEFORSKYDNINGER OG FINANSIERING



Tilskud udligning

1 Midtvejsregulering 2016 (Afregning) 5.052.000 5.052.000

Skatter

1 Midtvejsregulering 2016 (Det skrå skatteloft) 1.069.000 1.069.000

Likvide midler

1 Midtvejsregulering 2016 (Kasseopsparing) 6.376.145

2 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen 7.703.846

Samlet påvirkning af likvide midler (opsparing til kassen) 14.079.991 14.079.991

Balance 0 0
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Til Frederikshavn Byråd 
 
1 Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2015 
 
1.1 Indledning 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 17. juni 2016 afsluttet revisionen af Frederikshavn 
Kommunes regnskab for året 2015. 
  
I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Frederikshavn Kommune afgives 
hermed beretning om den udførte revision. 
 
Revisionen har omfattet siderne 9 – 11, 13, 52, 55 – 59, 62 - 64 i Kommunens Årsberetning 2015 og 

siderne 79, 84 – 86, 98 – 128 og 132 - 140 i ”Bilag til årsberetning 2015”. 
  
Hovedtallene udviser (mio. kr.): 
 

 Oprindeligt 
 budget 

Regnskab 

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)    

Resultat af ordinær driftsvirksomhed ............................  
Resultat af det skattefinansierede område......................  
Resultat af forsyningsvirksomhederne ............................  

150,4 
58,8 
0,5 

146,9 
43,7 
0,2 

Balance Ultimo 2014 Ultimo 2015 

Aktiver .................................................................  
Egenkapital ............................................................  

4.767,7 
2.407,8 

4.795,5 
2.513,7 

Positive tal = overskud/tilgodehavender/positiv egenkapital.  
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 2015, som vi har modtaget den 17. juni 2016. 
 
1.3 Ikke-korrigerede forhold 
 
I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i 
årsregnskabet. 
 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015 er der ikke konstateret forhold, som ikke er korrigeret 
i årsregnskabet. 
 
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:  
 
” Til byrådet i Frederikshavn Kommune 
 
Vi har revideret årsregnskabet for Frederikshavn Kommune for regnskabsåret 1. januar til 31. december 
2015. Årsregnskabet jf. siderne 9 – 11, 13, 52, 55 – 59, 62 - 64 i Kommunens Årsberetning 2015 og 

siderne 79, 84 – 86, 98 – 128 og 132 - 140 i ”Bilag til årsberetning 2015” omfatter anvendt regnskabs-
praksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kra-
vene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. med følgende hovedtal: 
 

 Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 146,9 mio. kr. 

 Resultat af det skattefinansierede område på 43,7 mio. kr. 

 Aktiver i alt på 4.795,5 mio. kr. 
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 Egenkapital (positiv) i alt på 2.513,7 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 regnskabsmæs-
sige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Herudover er det ledelsens ansvar, 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. 
 
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 yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisions-
regulativ. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 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 omstændighe-
derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision 
omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regn-
skabsmæssige 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 overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter 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 2015 i alle væ-
sentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i 
bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes vores opfat-
telse, 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 be-
slutninger, 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 regnskabs-
væsen, revision mv. medtaget det af byrådet godkendte resultatbudget for 2015 som sammenligningstal 
i årsregnskabet for 2015. 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. 
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Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives 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 anses for tvivlsom 

 der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kon-
trolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konsta-
terede mangler 

 foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt 

 udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigts-
mæssig måde 

 
1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2015 
 
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. Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste 
revisionsberetning. 
 
 
2 Vurdering af kommunens økonomi 
 
Vi har foretaget en overordnet analyse af forhold med betydning for den økonomiske udvikling i Frede-
rikshavn 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 2016, som vi har modtaget fra kommunen.  

 

 
 
Som det fremgår af ovenstående figur har Frederikshavn Kommune været i stand til at overholde det 
oprindelige budget for 2015, hvilket kan tillægges dels en stram økonomistyring – herunder stor indsats 
fra de decentrale enheder i forhold til sikring af budgetoverholdelse - og dels politisk vilje til at over-
holde budgetterne.  
 
For at få et billede af hvor godt det realiserede resultat er for det enkelte år skal disse sammenholdes 
med de overførte driftsbevillinger – jf. nedenstående tabel - til det efterfølgende år. 
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Overførslen er reelt udtryk for et bevilget men endnu ikke realiseret forbrug og ville således, hvis ud-
giften havde været afholdt i det oprindelige budgetår have belastet resultatet for dette år. F.eks. skal 
det realiserede resultat på drift for 2015 vurderes ud fra, at der overføres 34,0 mio. kr. til regnskabsår 
2016, og at en stor del af disse midler – 17,4 mio. kr. – er låst og dermed ikke umiddelbart kan anven-
des. 
 
Byrådet har i forbindelse med behandling af overførslerne til 2016 udlignet en række underskud på ud-
valgsniveau ved at udvalg, som havde overskud af uforbrugte bevillinger har dækket disse underskud.  
 
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 driftsvirksom-
hed (økonomisk råderum) over en årrække, at der er plads til at dække afdrag på lån og anlæg, som 
ikke kan lånefinansieres. 
 
Frederikshavn Kommune har en målsætning om, at overskuddet på den ordinære drift skal minimum 
være på 150 mio. kr. Dette tal er sat ud fra følgende hovedtal – afdrag udgør ca. 70 mio. kr. og skatte-
finansierede anlæg udgør ca. 80 mio. kr.  
 
I nedenstående tabel er der i B2016 ikke taget højde for overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 
2015.  
 

 

 
Vi har valgt at tage regnskabsårene 2012 – 2014 med i oversigten, for at illustrere, at Frederikshavn 
Kommune igennem en længere årrække ikke har haft balance i det økonomiske råderum, som i stor ud-
strækning er blevet finansieret ved træk på likviditet og låneoptagelse, jf. nedenstående tabel. 
 
Kommunen har derimod for 2015 fået balance, hvorved at resultatet fra driften har kunne dække an-
læg og afdrag på lån. Denne positive udvikling forudsættes også at være i budget for 2016, mens over-
slagsårene viser, at her kan overskud på drift ikke dække udgifter til anlæg og afdrag.  
 
Kommunen har anlagt en forsigtig budgettering af indtægter i overslagsårene, hvorved der bl.a. ikke er 
indregnet indtægter for ekstraordinær finansieringstilskud eller tilskud som særlig vanskelig stillet 
kommune.  

 
 

Overførsel af uforbrugte budgetmidler (mio. kr.) Fra 2012 Fra 2013 Fra 2014 Fra 2015

til 2013 til 2014 til 2015 til 2016

Overførte driftsbevillinger 0,4 12,3 19,7 34,0

Overførte anlægsbevillinger 95,4 63,0 99,7 41,4

I alt overførte bevillinger netto 95,8 75,3 119,4 75,4

R2012 R2013 R2014 R2015 B2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019

Resultat af ordinær 

driftsvirksomhed* 141,2 98,8 59,8 147,0 151,1 87,8 103,1 93,7

Nettoanlægsudgifter fratrukket 

optaget lån (excl. likviditetslån) -102,7 -132,9 -71,5 -42,1 -61,7 -58,4 -59,3 -58,3

Afdrag på lån -81,4 -64,3 -39,8 -62,6 -69,9 -73,9 -76,6 -79,3

Netto -42,9 -98,4 -51,5 42,3 19,5 -44,5 -32,8 -43,9

* incl. prisfremskrivning fra 2017

Rådighedsberegning (mio. kr.)
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Ovenstående tabel viser, at den langfristede gæld er steget frem til og 2016, hvorefter det forudsæt-
tes, at der vil blive afdraget mere på langfristet gæld end der optages lån, hvorved den langfristede 
gæld vil falde frem til 2019. 
 
Sammenfattende konklusion 
Frederikshavn Kommune har for 2015 haft et godt resultat, som ligger meget tæt på det oprindelige 
budget – målt på den ordinære driftsvirksomhed, hvilket kan tilskrives, bl.a. at kommunen har haft en 
meget stram økonomistyring, hvor det bl.a. er lykkedes at få realiseret store besparelser.   

Kommunens likviditet – såvel den gennemsnitlige, men også likviditeten målt ultimo regnskabsåret - har 
været stigende i 2015, hvilket primært kan henføres til det positive resultat på den ordinære driftsvirk-
somhed og tilbageholdenhed på anlæg. 
 
 
3 Revisionsmetodik og -strategi 
 
Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretnings-
gange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes 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 hensigtsmæssig måde. 
 
Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien 
skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af 
betydning for årsregnskabet. 
 
Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øv-
rigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2015 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 års-
regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser. 
  
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgel-
ser af formodede besvigelser. 
  
Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser. 
 
  

R2012 R2013 R2014 R2015 B2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019

Langfristet gæld ult. Regnskabsåret (excl. 

leasingforpligtigtigelse og lån til ældreboliger) -1.069,6 -1.058,2 -1.161,8 -1.213,3 -1.214,7 -1.166,0 -1.115,2 -1.061,8

Gennemsnitlig likviditet 82,5 29,5 56,4 98,6

Tallene for 2016 - 2019 er beregnet på baggrund af kommunens forventet låneoptagelse og afdrag
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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 regnskabsaflæggelsen i kommunen. 
 
Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområ-
derne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuse-
ret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedu-
rer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sam-
menhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæs-
sig forvaltning af området. 
 
3.3 Lovpligtig forvaltningsrevision 
 
Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision og løbende forvaltnings-
revision. 
 
Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lov-
mæssige og væsentlige områder.  
  
Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og 
rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal mv. samt analyser af bud-
getafvigelser. 
  
I det omfang vores vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, 
har vi vurderet, om ressourcer mv. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. 
 
Forvaltningsrevision i 2015 har omfattet vurdering og opfølgning på de administrative forretningsgange 
og kontrolprocesser, som kommunen har implemneteret.  
 
Vores forvaltningsrevision har i 2015 blandt andet omfattet vurdering af: 
 

 Vurdering af kommunens økonomi 

 Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller 

 Forretningsgange på lønområdet 

 Betaling for servicepakker 

 Forretningsgange for områder med statsrefusion  
 
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 økonomiske resultat og 
stilling. 
 
 
4 Revision af kommunens interne it-kontroller 
 
Omfang 
Revisionen har omfattet kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller for de it-
systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. 
 
Vi har tilrettelagt revisionen efter et rotationsprincip, således at ikke alle områder revideres i samme 
omfang hvert år. I 2015 har revisionen omfattet følgende områder: 

 Procedurer og kontroller for anskaffelse, ændring og vedligeholdelse af kommunens centrale 
økonomistyringssystem.  

 Adgangssikkerhed til økonomistyringssystem, herunder brugeradministration, brugerrettighe-
der, adgangskontrol og systemadministration. 
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 Outsourcing af centrale it-systemer, herunder kommunens egne kontroller samt indhentelse og 
vurdering af revisorerklæringer fra it-serviceleverandører. 

 Udvalgte applikationskontroller i økonomistyringssystemet. 
 
Revisionen har desuden omfattet krav i henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regn-
skabsvæsen, revision mv. i forhold til it-anvendelsen samt elementer af forvaltningsrevision inden for 
it-organisation, it-politikker og it-risikovurderinger. Endvidere har revisionen 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 kontroller, her-
under 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-syste-
merne, som KMD er ansvarlig for i henhold til aftale med kommunen. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæs-
sige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af 
data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. 
 
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 beskriver og implementerer procedurer for ændringsstyring i kommunens 

centrale økonomistyringssystem, herunder risikovurdering og dokumentation af ændringerne. Æn-
dringer, der foretages af kommunen, eksempelvis parameterændringer og ændringer til roller og 
rettigheder, styres p.t. ikke efter konsekvente retningslinjer eller dokumenteres. 
 

2. Vi anbefaler, at der periodisk foretages en dokumenteret revurdering af tildelte brugerrettigheder 
til KMD Opus. 

 
3. Vi anbefaler, at kommunen skærper den logiske adgangskontrol til netværket ved at anvende kom-

plekse passwords. I vores anbefaling har vi henset til, at kommunen anvender Single Sign On til sit 
økonomistyringssystem KMD OPUS. 

 
Vi vurderer, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden kan forbedres ved, at gennemføre 
følgende anbefalinger: 
 
1. Vi anbefaler, at kommunen ajourfører sin it-sikkerhedspolitik med reference til en anerkendt stan-

dard.  
  
Vi er opmærksomme på, at kommunen har udarbejdet en projektplan for det videre arbejde, hvil-
ket vi finder tilfredsstillende. 
  
Anbefalingen er videreført fra 2013 og 2014. 
 

2. Vi anbefaler, at kommunen prioriterer arbejdet med og udførelsen af sit interne tilsyn med overhol-
delse af informationssikkerhedspolitikken. 
 
Vi er bekendt med, at kommunen har påbegyndt en opdatering af sin informationssikkerhedspolitik, 
som vil indeholde ansvarsbeskrivelser for det fremtidige interne tilsyn. 
 

Vores øvrige anbefalinger er meddelt it-afdelingens ledelse i forbindelse med afslutningen af vores it-
revision. 
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5 Regnskabsføring og interne kontroller 
 
5.1 Regler for økonomisk styring  
 
Vi har gennemgået kommunens regler for økonomisk styring og herunder vurderet om regulativet fort-
sat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen 
mv. udøves i praksis. 
 
Konklusion 
Det er fortsat vores opfattelse, at regler for økonomisk styring i fornødent omfang beskriver rammen og 
reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og le-
delsestilsynet. 
 
I de følgende afsnit har vi efterprøvet, om konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomisty-
ring 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 vedta-
get 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 
manuelle udbetalinger, som kræver attestation af 2 personer, forinden der kan ske udbetaling. 
 

 Den ledelsesmæssige kontrol af øvrige bilag er integreret i de budgetansvarliges almindelige le-
delsestilsyn ud fra en afvejning af risiko og væsentlighed. Det fremgår af økonomistyringsregula-
tivet, at de budgetansvarlige har pligt til at tilrettelægge, beskrive, udføre og dokumentere et 
økonomisk ledelsestilsyn.  
 

 Økonomicenteret bistår fagforvaltningerne ved at foretage kontroller med overholdelsen af for-
retningsgangene 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 arbejdsområde. Endvidere 
har brugerne ikke adgang til at ændre i betalingsstrømmen på elektroniske fakturaer, og opret-
telse af nye leverandører i systemet, hvilket betyder at betaling til en ikke Nem-Konto kræver 
godkendelse af 2 personer.  

 
Vi har undersøgt, om bilagsbehandlingen følger disse regler og i det hele taget er tilrettelagt hensigts-
mæssigt og betryggende. 
  
Der er ikke etableret en fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kon-
trollerende 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 ledelsestilsyn, sy-
stemansvarliges kontroller af indberetninger og kontrol af om der anvendes bilag, som er særlig risiko-
fyldte. 
 
Konklusion 
Sammenfattende er det vores vurdering, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed 
er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Dette begrunder vi bl.a. med, at Økonomi-
centeret har etableret et tæt tilsyn med bilagsbehandlingen i de enkelte bogføringsenheder. Herigen-
nem opsamler økonomicenteret løbende viden om kvaliteten i bilagsbehandlingen. 
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5.3 Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter 
 
Vi har foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn pr. 12. oktober 2015, som har omfattet kontrol af til-
stedeværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, fejlkonti og ventende remitte-
ring.  
 
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 dokumenterer sal-
doen på øvrige konti.  
 
Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang for afstemning af balan-
cens konti, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprø-
ver på udvalgte balanceposter. 
 
5.4 Decentralt besøg 
 
Vi har i december 2015 aflagt revisionsbesøg ved Familiehuset. 
 
Ved besøget har vi blandt andet undersøgt følgende områder: 
 

 Behandlingen og afstemningen af likvide beholdninger 

 Forretningsgange for indtægter 

 Bilagsbehandling og decentral bogføring 

 Moms- og afgiftsforhold 

 Procedure for budgetopfølgning 

 Decentral indberetning af løn  
 
Konklusion 
Besøget har ikke givet anledning til kommentarer, hvorfor det er vores vurdering, at der på de under-
søgte områder er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange. 
 
5.5 Bilagsrevision på udvalgte områder 
 
Vi har gennemgået en stikprøve af regnskabsbilag inden for områderne:  
 

 Folkeskolen 

 Dagtilbud mv. til børn og unge 

 Tilbud til ældre og handicappede 
 
Formålet med gennemgangen er at påse, at der sker korrekt kontering, og at foretage en vurdering af 
de udgifter, som udgiftsføres på disse områder.  
 
Konklusion 
Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer.  
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6 Løn- og personaleområdet 
 
6.1 Forretningsgange og sagsrevision 
Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision for regnskabsår 2015. 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 væsent-
lig betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vurdering, har vi ud-
valgt lønsager til test af forretningsgangene. 
 
De kontrollerede lønsager er primært udvalgt blandt ny-ansættelser på kommunens driftsområder. 
  
I lønsagerne har vi bl.a. påset, 
   

 at der foreligger underskrevet ansættelsesbrev, 

 at lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overens-
komst, 

 at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn,  

 at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse, 

 at den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats. 
 
Konklusion 
Det er aftalt med kommunens lønkontor, at der fremadrettet bliver udført en stikprøvevis og dokumen-
teret kontrol af tilgangssager. I forbindelse med vores gennemgang af området for 2016 vil vi følge op 
på den indførte kontrol. 
 
Herudover er det vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadmini-
strationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssig. Vi har ikke fundet fejl eller mangler i de gen-
nemgåede stikprøver. 
 
6.2 Vederlag mv. til politikere 
 
Vi har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsfor-
mænd og byrådsmedlemmer.  
 
Konklusion 
Gennemgangen af udbetalt vederlag mv. har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gæl-
dende regler og kommunens bestemmelser i øvrigt. 
 
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 stikprø-
vevis gennemgået. 
 
Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet. 
 
Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det er kon-
trolleret, 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.  
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Gennemgangen af lønudbetalingen til den administrative ledelse samt Løn- og personalekontorets per-
sonale 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. 
 
 
7 Revision af årsregnskabet  
 
7.1 Årsregnskabets opbygning og indhold 
 
Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkra-
vene i Social- og Indenrigsministeriets gældende regler. 
 
Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2014 er foretaget ændringer i kommunens regn-
skabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af byrådet. Det er endvidere vurderet, om de fore-
tagne ændringer er i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets regler, og om de er til-
strækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen.  
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med 
formkravene udmeldt af Social- 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 regnskabsaflæggelse ved hjælp af 
procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre sty-
ringssystemer. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse har fungeret tilfreds-
stillende.  
 
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 gæl-
dende regler.   
 
Konklusion 
Det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med de gældende regler. 
 
Regnskabets resultat af ordinær driftsvirksomhed viser et mindreforbrug på 28,0 mio. kr. i forhold til 
det korrigerede budget, hvoraf der er overført 34,0 mio. kr. til 2016.  
 
7.4 Tilskud, udligning og skatter 
 
Tilskuds- og udligningsbeløb er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Social- og Indenrigsministe-
riet, 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 kon-
teringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. 
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Konklusion 
Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regnskabet. 
 
7.5 Refusion af købsmoms  
 
Vi har ved den afsluttende revision påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gæl-
dende regler. Ved gennemgangen af området har vi blandt andet undersøgt, hvorvidt kommunen har 
iagttaget den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendte orienteringsskrivelse af 1. januar 2011, 
hvoraf fremgår, at momsrefusionsordningen tilpasses på grund af SKAT’s regelændring, så der fra 2011 
skal tillægges moms på salg af byggegrunde. 
 
Ministeriet har i den forbindelse præciseret, at såfremt købsmomsudgifter kan godtgøres via SKAT, skal 
der ske tilbagebetaling af hjemtaget momsrefusion. Dette gælder også, selvom tilbagebetalingen ved-
rører momsudgifter, der er ældre end den normale forældelsesfrist på 5 år. 
 
I forbindelse med indførelse af moms på salg af byggegrunde blev der vedtaget en overgangsordning, 
hvorefter momsudgifter afholdt før 2011 først kunne refunderes hos SKAT i forbindelse med salg af 
grundene, dog således at moms, der kan henføres til grunde, der ikke er solgt pr. ultimo 2015, kan an-
meldes til refusion senest i forbindelse med sidste afregningsperiode for 2015. 
 
Konklusion 
Kommunen har ikke fået etableret en forretningsgang, som sikrer, at tilskud til momsregistrerede til-
skudsmodtagere, der har fuld fradragsret for moms hos SKAT, ikke anmeldes til momsrefusion, og føl-
ger således ikke Økonomi- og Indenrigsministeriets orienteringsbrev herom. 
 
Kommunen har oplyst, at de forventer at gennemgå området i 2016, hvor der vil blive fulgt op på regn-
skabsårene 2014 og 2015. 
 
I forhold til ministeriets udmelding om at moms af byggegrunde, der kan hjemtages hos SKAT, skal til-
bagebetales til refusionsordningen, er det vores vurdering, at kommunen, i det omfang det har været 
muligt at hjemtage momsudgifter hos SKAT, også har tilbagebetalt de momsudgifter, som tidligere er 
refunderet af den kommunale momsrefusionsordningen. 
 
7.6 Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver 
 
Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regnskab, 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. 
 
7.7 Betaling for servicepakker 
 
Vi har gennemgået kommunens procedurer for borgeropkrævning af såkaldte servicepakkebetalinger 
ved ophold på kommunale bo- og plejetilbud for ældre og funktionshæmmede. Servicepakkerne omfat-
ter bl.a. madservice, rengøringsartikler samt vaske- og linnedservice. 
 
Vi har påset, at betalinger opkræves i henhold til gældende bekendtgørelse. Vi har herunder påset, at 
prisloft ved madservicebetaling iagttages, og vi har vurderet procedurerne ved takstberegningerne, 
herunder grundlag for og opdatering af beregningerne. 
 
Konklusion 
Taksterne for rengøringsartikler samt vaske- og linnedservice på ældreområdet hviler ikke på aktuelle 
priskalkulationer, men alene på prisfremskrivning af historiske opkrævningsbeløb. Vi anbefaler, at disse 
borgeropkrævninger bringes til at hvile på et aktuelt beregningsgrundlag. 
 
Vores gennemgang af de øvrige områder, som indgår i servicepakken, har ikke givet anledning til kom-
mentarer. 
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7.8 Personsager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov  
 
Vi har efterprøvet om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretnings-
gange, interne kontrolprocedurer og procedurer for sagsbehandlingen) er hensigtsmæssig og fungerer 
på betryggende vis.  
Revisionen har omfattet sager, der vedrører tilbud til børn og unge med særlige behov.  
 
Konklusion  
Det er vores vurdering, at der er behov for øget fokus på sagsadministrationen.  
 
Der er foretaget gennemgang af 7 sager som har givet anledning til kommentarer i alle sager. Kommen-
tarerne kan henføres til følgende: 
 

 Manglende oplysninger i handleplan om forventet varighed - konstateret i 3 sager 

 Manglende opfølgning/vurdering af handleplan - konstateret i 5 sager 

 Manglende rettidig handleplan - konstateret i 3 sager 

 Manglende tilbud om støtteperson, jf. SEL § 54 stk. 1 - konstateret i 2 sager 

 Manglende undersøgelse vedr. støtteperson, jf. SEL § 68b stk. 1 - konstateret i 3 sager 
 
På trods af ovenstående er det vores indtryk, at der har været iværksat foranstaltninger i de revide-
rede sager.  
 
Iværksatte tiltag til forbedring af sagsadministrationen  
Vi har fået oplyst, at der i den nærmeste fremtid vil blive sat fokus på de gennemgående fejl/fremti-
dige opmærksomhedspunkter, og der vil blive foretaget en vurdering af genopretningsbehovet samt ud-
arbejdet en plan herfor.  
 
7.9 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 kommunens kasse- og regnskabsregulativ over-
holdes. 
 
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 overensstemmelse 
med gældende regler og kommunens retningslinjer. 
 
7.10 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 kommu-
nale aktiviteter. Forsyningsområdet omfatter affaldshåndtering. 
 
Vi har ved revisionen påset, at 

 udgifter og indtægter er registreret i henhold til Budget-og regnskabssystemets autoriserede 
krav 

 administrationsudgifter er opgjort tilstrækkeligt objektivt  

 renter af mellemværender med forsyningsvirksomheden er beregnet og bogført i overensstem-
melse med gældende krav  

 mellemværenderne med forsyningsvirksomheden er korrekt optaget i balancen  
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Konklusion 
Det er vores vurdering, at den samlede økonomiske styring af forsyningsområdet er indrettet med hen-
blik på at opfylde lovkrav, byrådets beslutninger samt at sikre, at de etablerede forretningsgange på 
væsentlige områder er betryggende i kontrolmæssig henseende samt hensigtsmæssigt tilrettelagt. 
 
Det er vores vurdering, at forsyningsvirksomhederne over tid “hviler i sig selv”. Driften og mellemvæ-
rende med forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i regnskabet. 
 
7.11 Indberetning til Forsyningssekretariatet mv.   
 
De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er henholdsvis pr. 18. 
december 2006 (Frederikshavn Vand A/S) og pr. 22. juni 2006 (Frederikshavn Spildevand) omdannet til 
aktieselskaber med 100 % kommunalt ejerskab.  
 
I forbindelse med kommunens indberetning og erklæring for perioden 2015, i henhold til bekendtgø-
relse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vand-
forsyninger eller spildevandsforsyninger, skal vi i henhold til § 3 i bekendtgørelsen afgive erklæring om 
rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning og erklæring i henhold til § 2 i bekendt-
gørelsen. 
 
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. 
 
Vi har afgivet erklæring på kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet. Erklæringen er afgivet 
med forbehold, da der på tidspunktet for afgivelse af erklæring ikke var aflagt årsrapport for Frederiks-
havn Forsyning samt datterselskaber for 2015, og vi havde derfor ikke et fuldstændigt grundlag for at 
udtale os om registreringspligtige uddelinger og vederlag.   
 
7.12 Balancen 
 
Vi har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om ba-
lancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retnings-
linjerne 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 afstemning 

 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 værdian-
sættelse, herunder i overensstemmelse med eksternt dokumentationsmateriale 

 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 kom-
muner og kommunens regnskabspraksis 

 materielle og immaterielle anlægsaktiver er optaget i overensstemmelse med anlægskartote-
kets oplysninger, 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 gældende reg-
ler 

 gældsforpligtelser er korrekt indregnet og periodiseret. 
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Konklusion 
Det er vores opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretnings-
gange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne. 
 
Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at balancen giver et retvisende billede af kommunens 
aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommu-
ner og kommunens regnskabspraksis. 
 
7.13 Lånoptagelse 
 
Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at 
denne følger Social- og Indenrigsministeriets regler på området. 
 
Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af 
udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger.  
 
Konklusion 
Kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i overensstemmelse med gældende regler. 
 
 
8 Revision af de sociale regnskaber - områder 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 revisionens om-
fang og resultater såvel generelt som mere detaljeret. 
 
8.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer 
 
I bekendtgørelse nr. 1613 af 10. december 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse 
og revision på Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- 
og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder (revisionsbe-
kendtgørelsen) 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, ligestil-
ling, 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 interne kontroller i 
systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. 
 
Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller 
tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end 
den dataansvarlige kommune. 
 
Konklusion  
Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi henviser til de 
den 14. april 2016 og 19. april 2016 udarbejdede erklæringer for 2015, som kommunen har fået frem-
sendt fra KMD. 
 
8.2 Løbende revision  
 
8.2.1 Generelt  
 
De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som 
er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er opdelt i overens-
stemmelse med den autoriserede kontoplan på hovedfunktionsniveau.  
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8.2.2 Formål  
 
Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, 
herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de soci-
ale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.  
 
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bekendtgørelse nr. 1345 af 
12. december 2014 og nr. 552 af 28. april 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeri-
ets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder.  
 
8.2.3 Revisionens omfang og udførelse  
 
Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige 
vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø mv.  
 
Antallet af gennemgåede sager skal ses i sammenhæng med de anvendte revisionsmetoder, test af kon-
troller og substansrevision.  
 
Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlig-
hed 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 sa-
gerne.  
 
Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger mv. 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 decisionsmyndigheder og ankeinstanser inden 
for de forskellige områder.  
 
Vi har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølgninger har 
udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder i fornø-
dent omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det formål at sikre, at der ikke 
udbetales uforenelige ydelser.  
 
8.2.4 Forretningsgange mv. 
 
I henhold til regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på områder med statsrefusion og tilskud skal kom-
munen have tilrettelagt interne kontroller til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen.  
 
Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretnings-
gange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) inden for føl-
gende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis:  
 

 Tilbud til udlændinge (herunder integrationsprogram og introduktionsforløb og ydelser til ud-
lændinge omfattet af integrationsloven)  

 Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, enkeltydelser, 
SEL §§ 41 og 42 samt beboerindskudslån) 

 Revalidering (herunder ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjob/fleks-
løntilskud)  

 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder indsatsen for forsikrede ledige og modtagere af mid-
lertidig arbejdsmarkedsydelse)  

 
Vi har foretaget test af kontroller af 103 personsager, for at efterprøve kommunens forretningsgange, 
kvalitetskontrol og andre interne kontroller.  
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Konklusion  
Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange 
mv. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. 
 
I Center for Familie har vi dog konstateret, at administrationsgrundlaget for SEL § 41 og § 42 ikke er i 
overensstemmelse med den ændret organisationsstruktur, som er indført pr. 1. august 2015, og efter-
som KMD-Aktiv anvendes til udbetaling af ydelser, bør der fastsættes og udføres kontrol af personer 
med indberetningsadgang til KMD-Aktiv samt kontrol af alternative modtager ved anvendelsen af KMD-
Aktiv. 
 
Vi har endvidere konstateret, at der i forbindelse med udførelsen af ledelsestilsynet, jf. SEL § 41 og § 
42, ikke foretages kontrol af beregninger og konteringer, ligesom der ikke udarbejdes konklusioner på 
de udførte kontroller samt hvilke tiltag ledelsestilsynet har afstedkommet. 
 
Vi har fået oplyst, at administrationsgrundlaget snarest vil blive ajourført. 
 
 
8.2.5 Personsager  
På baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko er der foretaget gennemgang af personsager.  
 
Personsagsgennemgangen er foretaget som kombination af test af kontroller samt juridisk kritisk revi-
sion inden for følgende områder:  

 Tilbud til udlændinge (herunder integrationsprogram og introduktionsforløb og ydelser til ud-
lændinge omfattet af integrationsloven)  

 Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, enkeltydelser, 
SEL §§ 41 og 42 samt beboerindskudslån) 

 Revalidering (herunder ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjob)  

 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder indsatsen for forsikrede ledige)  
 
Sammenfattende konklusion på personsagsgennemgang  
På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagerne generelt administreres i 
overensstemmelse med gældende regler.  
 
Sagsgennemgangen har omfattet 14 delområder, hvor der efter vores vurdering er behov for øget fokus 
på sagsadministrationen på følgende områder: 
 
Integration: 
Der er foretaget gennemgang af 5 sager, og der er konstateret fejl og mangler i alle sager. 
Fejlene kan henføres til manglende ansøgning og bevilling af hjælp i særlig tilfælde. 
 
Tidligere har integrationsteamet haft en samarbejdsaftale med Ydelsen om bevilling af hjælp i særligt 
tilfælde. Dette samarbejde blev stoppet i en periode, da en medarbejder fra ydelsen fratrådte og her-
ved har praksissen ikke fungeret i en periode. Der er efterfølgende udarbejdet ny arbejdsgang i inte-
grationsafdelingen, der sikrer den fornødne bevilling.  
 
Uddannelseshjælp: 
Der er foretaget gennemgang af 6 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 5 sager. 
Fejlene kan henføres til: 

 manglende samtaler inden for de første 3 måneder 

 manglende rettidig tilbud 

 manglende læse-, skrive- og regnetest 
 
Fleksjob: 
Der er foretaget gennemgang af 4 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 2 sager. 
Fejlene kan henføres til manglende vurdering af fortsat berettigelse til fleksjob i forbindelse med op-
følgning. 
 
Jobafklaringsforløb: 
Der er foretaget gennemgang af 4 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 2 sager. 
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Fejlene kan henføres til: 

 behandling i rehabiliteringsteamet foretages senere end 4 uger efter ophør af sygedagpenge 

 manglende opfølgning på det individuelle kontaktforløb 
 
Forsikrede ledige: 
Der er foretaget gennemgang af 8 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 1 sag. 
Fejlen kan henføres til manglende rettidig afholdelse af første samtale. 
 
Merudgifter til børn: 
Der er foretaget gennemgang af 6 sager som har givet anledning til følgende kommentarer: 
 

 Manglende dokumentation for foretaget vurdering af merudgiften/ej merudgift - konstateret i 
3 sager 

 Manglende begrundelse for aflastning efter § 41 (subsidiærprincippet) - konstateret i 4 sager 
 
Tabt arbejdsfortjeneste:  
Der er foretaget gennemgang af 6 sager som har givet anledning til følgende: 
 

 Forkert beregning af Tabt arbejdsforjeneste/udbetalt for meget - konstateret i 4 sager 

 Forkert beregning af pensionsbidrag - konstateret i 5 sager heraf for meget beregnet i 4 sager 
og for lidt beregnet i 1 sag 

 Manglende dokumentation for vurderingen af sparede udgifter/ikke sparede udgifter - konsta-
teret i 5 sager 

 Manglende begrundelse for fuld tid - konstateret i 2 sager 
 
 
Iværksatte tiltag i Center for Familie til forbedring af sagsadministrationen til merudgifter (SEL § 
41) og tabt arbejdsfortjeneste (SEL § 42) 
Vi har fået oplyst, at de konstaterede fejl af regneteknisk art vedr. SEL § 42 er ved at blive rettet.  
 
I forhold til bevilling af aflastning arbejdes der med at ændre proceduren således at subsidiaritet jf. 
SEL § 41 bliver vurderet. Der vil endvidere blive foretaget en gennemgang af alle sager med bevillinger 
efter SEL § 41 og § 42 med henblik på målgruppevurdering. Gennemgangen vil være efter den model, 
som blev indført i forvaltningen for over 1 år siden. 
 
Der henvises til bilag 1 og 2, hvor der fremgår en mere detaljeret redegørelse for resultatet af den ud-
førte personsagsgennemgang, herunder fravalg samt den tværministerielle oversigt og opfølgning på 
decisionsskrivelse vedrørende 2014 og tidligere år. 
 
8.3 Afsluttende revision 
 
8.3.1 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion 
 
Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har endvi-
dere stikprøvevist undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusions-
anmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet. 
 
Vi har ligeledes kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere 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.  
 
8.3.2 Fokusrevision – jobrotation - forvaltningsrevision 
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på vegne af Beskæftigelsesministeriet i mail af 25. 
september 2015 meddelt, at Beskæftigelsesministeriet, som et supplement til den årlige revisionsbe-
retning i 2015, gennemfører en fokusrevision vedrørende jobrotation som forvaltningsrevision. 
 
Vi har foretaget denne fokusrevision i overensstemmelse med aftalen om arbejdshandlingerne af 19. 
oktober 2015 mellem BDO og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.  
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Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte arbejdshand-
linger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, og 
arbejdet er opsummeret som følger: 
 

 at jobrotationsvikaren og den beskæftigede, der vikarieres for, har tilknytning til det danske ar-

bejdsmarked,  

 at der er tale om et reelt vikarforhold, hvor vikaren indtræder i den beskæftigedes sted, og  

 at den beskæftigede midlertidigt deltager i uddannelse.  
 
Forvaltningsrevisionen sigter dermed på at belyse, om kommunerne har skriftlige forretningsgange og 
kontrol- og tilsynsrutiner, der i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang sikrer, at der forvaltes i overens-
stemmelse med reglerne, og at kommunen følger de skitserede forretningsgange. Resultatet af fokusre-
visionen skal munde ud i en række anbefalinger og forslag til udvikling af administrationsgrundlaget i 
styrelsens vejledningsmateriale til brug for kommunernes administration af ordningen.    
 
Vi har foretaget denne fokusrevision – forvaltningsrevision - og har afgivet en erklæring til Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering til deres brug. 
 
8.3.3 Socialt bedrageri 
 
I bekendtgørelse nr. 1613 af 10. december 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse 
og revision på Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- 
og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder (revisionsbe-
kendtgørelsen) 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 betryggende 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 myn-
digheder, private samt gennemførte virksomhedskontroller og elektroniske eller manuelle kon-
troller. 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 forretningsgang 
til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser.  
 
 
9 Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser mv. 
 
9.1 Revisionsberetninger afgivet til Frederikshavn byråd 
 
Der er ikke ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet afgivet yderligere delberet-
ninger. 
 
 
9.2 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 driftsoverens-
komst. 
 
 

 Aalborg, den 17. juni 2016 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torben Rohde Pedersen 
Statsautoriseret revisor 

 

 Jan Hansen 
Registreret revisor 
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BILAG 1, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 
 
 
1 Tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision 2015 
 

 
Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets områder - regnskabsåret 2015 

 
 

Kommunenavn: Frederikshavn 
 
Revideret af: BDO 
 
Beskæftigelsesministeriet 
Funktion Sagsområde Regler Antal ud-

valgte sa-
ger 

Væsentlige 
fejl uden 
refusions-
mæssig be-
tydning 
 
 
 
(Antal note-
res) 

Væsentlige 
fejl med re-
fusions-
mæssig be-
tydning 
 
 
 
(Antal note-
res) 

Systema-ti-
ske / gene-
relle fejl 
uden refu-
sions-mæs-
sig betyd-
ning 
 
(Ja/Nej) 

Systema- 
tiske / gene-
relle fejl 
med refusi-
onsmæssig 
betydning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kommen-
tarer 
vedr. 
konsta- 
terede 
fejl 
 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området ad-
ministreres 
generelt i 
overensstem- 
melse med 
gældende reg-
ler  
 
(Ja/Nej) 

Revisions 
bemærknin-
ger  
 
 
 
 
 
(Noteres ved 
angivelse af 
samme num-
merering, 
som fremgår 
af revisions-
beretningen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal no-
teres) 

Funktion 
5.57.73,  
samt 5.57.75 

Kontant-og uddannelses-
hjælp. 
Udbetaling, beregning og 
kontering. Rådighedsvurde-
ring og sanktionering. 

LAS  10 3 0 nej nej Afsnit 
1.3.1 

Nej Ja * 0 

Funktion 
5.57.75 

Aktivering, kontaktforløb, 
jobplaner mv. 
 

LAB  5 2 0 nej nej Afsnit 
1.3.1 

Nej Ja * 0 

Funktion 
5.57.75 samt 
5.58.80 

Revalidering inkl. forrevalide-
ring  
 

LAS kap. 6 
 

5 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 
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Funktion  
5.58.80, 
5.58.81, 
5.68.91 og 
5.68.98 

Tilskud til udgifter til hjælpe-
midler, mentor, befordrings-
godtgørelse mv. samt tilskud 
til jobrotation og voksenlær-
linge, løntilskud mv. 
 
 

LAB kap. 9 
b, 12, 14 
og 15 samt 
kap. 18 

4 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 

Funktion 
5.68.90 

Driftsudgifter LAB kap. 
10 mv. 

5 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 

Funktion 
5.58.81 

Fleksjob 
 

LAB §§ 69 - 
75  

4 2 0 Nej Nej Afsnit 
1.3.2 

Nej Ja * 0 

Funktion 
5.58.81 

Ledighedsydelse og særlig 
ydelse 
 
 

LAS kap. 7 5 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 

Funktion 
5.57.71 og 
8.51.52 

Sygedagpenge 
 

Lov om 
syge- dag-
penge  

6 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 

Funktion 
8.51.52 

Fleksydelse  
 

Lov om 
fleksydelse 
 
 
 

0 * * * * * ja * * 0 

Funktion 
8.51.52 

Delpension Lov om 
delpension 

0 * * * * * ja * * 0 

Funktion 
5.68.97 

Seniorjob Lov om se-
niorjob 

3 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 
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Funktion 
5.68.96 
 

Servicejob (løntilskud) 
 

Lov om op-
hævelse af 
lov om ser-
vicejob 

1 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 

Funktion 
5.57.78, 
5.68.90 og 
5.68.91 
 

Forsikrede ledige 
(medfinansiering af a-dag-
penge, opfølgning kontaktfor-
løb og tilbud) 
 

§ 82 a i lov 
om ar-
bejdsløs-
hedsfor-
sikring mv. 
og LAB  

6 1 0 nej nej Afsnit 
1.3.3 

Nej Ja * 0 

Funktion 
5.58.82 
 

Forsørgelse og aktivering af 
personer i ressourceforløb, 
der modtager ressourcefor-
løbsydelse. 

LAB kapital 
12 a 

0 * * * * * ja * * 0 

Funktion 
5.58.82 
 

Forsørgelse og aktivering af 
personer i jobafklaringsfor-
løb, der modtager ressource-
forløbsydelse. 

LAB kapital 
12 b. 

3 2 0 nej nej Afsnit 
1.3.4 

Nej Ja * 0 

Funktion 
5.57.79 
 

Særlig uddannelsesydelse til 
ledige, hvis dagpengeperiode 
udløb i 2013 samt dertilhø-
rende aktiveringsudgifter. 

Lov om ud-
dannelses-
ordning til 
ledige, 
som har 
opbrugt 
deres dag-
pengeret. 

0 * * * * * ja * * 0 
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Funktion  
5.57.78 og 
5.57.79 

Midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse (medfinansiering af 
midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse og tilhørende aktive-
ringsudgifter) 

LAB kapi-
tel 13 d og 
lov om ar-
bejdsløs-
hedsfor-
sikring § 52 
o. 

0 * * * * * ja * * 0 

Funktion 
5.57.79 

Kontantydelse og dertilhø-
rende aktiveringsudgifter  

Lov om 
kontant-
ydelse 

0 * * * * * ja * * 0 

Funktion 
5.57.72 

Hjælp i særlige tilfælde (en-
keltudgifter, sygebehandling, 
samværsret med børn, flyt-
ning) 
 

LAS kap. 
10 

3 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 

Funktion 
5.57.72 
 

Efterlevelseshjælp 
 

LAS kap. 
10 a 

0 * * * * * ja * * 0 

Funktion 
8.32.23/8.51.5
2 

Beboerindskudslån Lov om in-
dividuel 
boligstøtte 

5 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 
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Funktion 
5.48.67 

Personlige tillæg til pensioni-
ster 
 

Lov om so-
cial pen-
sion kap. 2 
og Be-
kendtgø-
relse af lov 
om høje-
ste, mel-
lemste, 
forhøjet 
almindelig 
og almin-
delig før-
tidspen-
sion mv. 
kap. 2 

0 * * * * * 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 

 
 

 
 

Peter Barslund 
Udfyldt af: ________________________________________________ 

(revisors navn) 
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1.1 Indledning 
 
Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de særlige rapporte-
ringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1613 af 10. december 2015 om statsrefusion og tilskud 
samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetnin-
gen for 2015 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Beskæftigelsesministe-
riets ressortområde.  
 
Bilaget indeholder:  

• Opfølgning på decisionsskrivelse vedr. 2014 og tidligere år 
• Den tværministerielle oversigt 
• Redegørelse for personsagsgennemgang 
• Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager 

 
1.2 Opfølgning på decisionsskrivelser for 2014 og evt. tidligere 
 
Jfr. decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af 17. december 2015 ses føl-
gende forhold til opfølgning: 
 
Beboerindskudslån: 
Ministeriet kan konstatere at f.s.v.a. sagsområdet beboerindskudslån efter lov om individuel bolig-
støtte, fremgår resultatet af revisionen ikke af beretningen. Ministeriet skal bede revisor følge op på 
dette forhold i næste års beretning. 
 
Revisionen af beboerindskudslån er fravalgt i 2014. Der er foretaget revision af området i 2015 i.h.t. 3 
årig turnusplan. 
 
1.3 Personsagsgennemgang 
 
I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af 
personsagerne. 
 
1.3.1 Kontanthjælp, uddannelseshjælp og aktivering 
 
Der er ved gennemgangen konstateret 5 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbeta-
lings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 

 I 2 sager vedrørende uddannelseshjælp er der manglende samtaler inden for de første 3 måne-

der. 

 I 1 sag vedrørende uddannelseshjælp er der ikke foretaget læse- skrive- og regnetest inden for 
1 måned fra henvendelsen 

 I 2 sager vedrørende aktivering er tilbud ikke givet rettidig 
 
1.3.2 Fleksjob 
 
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbeta-
lings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 

 I 2 sager vedrørende fleksjob er der manglende vurdering af fortsat berettigelse til fleksjob i 
forbindelse med opfølgning. 

 
1.3.3 Forsikrede ledige 
 
Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbeta-
lings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 

 I 1 sager vedrørende forsikrede ledige er der manglende rettidig opfølgning på det individuelle 
kontaktforløb ved afholdelse af jobsamtale. 
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1.3.4 Jobafklaringsforløb 
 
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbeta-
lings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 

 I 2 sager vedrørende jobafklaringsforløb er behandling i rehabiliteringsteamet foretaget senere 
end 4 uger efter ophør af sygedagpenge 

 I 1 sag vedrørende jobafklaringsforløb er der manglende opfølgning på det individuelle kontakt-
forløb. 

 
1.4 Fravalg af personsagsgennemgang 
 
Vi har for 2015 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: 

 Fleksydelse (senest revideret i 2014) 

 Delpension (ingen udgifter de seneste 3 år) 

 Ressourceforløb (senest revideret i 2014) 

 Særlig uddannelsesydelse til ledige, hvis dagpengeperiode udløb i 2013 samt tilhørende aktive-
ringsudgifter (senest revideret i 2013) 

 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (senest revideret i 2014) 

 Kontantydelse og dertilhørende aktiveringsudgifter (ingen udgifter i 2014 og 2015) 

 Efterlevelseshjælp (uvæsentlige udgifter de seneste 3 år) 

 Personlige tillæg til pensionister (senest revideret i 2013) 
 
Vi har i 2015 fravalgt personsagsgennemgang på delpension, særlig uddannelsesydelse til ledige, kon-
tantydelse og efterlevelseshjælp, da området ikke har væsentlig økonomisk betydning.  
 
Vedrørende områderne fleksydelse, ressourceforløb, midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt personlige 
tillæg til pensionister er personsagsgennemgang fravalgt, da området ikke har givet anledning til fejl 
og mangler tidligere år og vil indgå i 3 års planen.  
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BILAG 2, SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET 
 
2 Tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision 2015 
 

Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Social- og Indenrigsministeriets områder - regnskabsåret 2015 
 
 

Kommunenavn: Frederikshavn 
 
Revideret af: BDO 
 
Social- og Indenrigsministeriet 
Funktion Sagsområde Regler Antal ud-

valgte sager 
Væsentlige 
fejl uden re-
fusionsmæssig 
betydning 
 
 
 
 
(Antal note-
res) 

Væsentlige 
fejl med 
refusions-
mæssig be-
tydning 
 
 
 
(Antal note-
res) 

Systema-tiske 
/ generelle 
fejl uden 
refusions-
mæssig be-
tydning 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema-tiske 
/ generelle 
fejl med 
refusions-
mæssig be-
tydning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kommentarer 
vedrørende 
konstaterede 
fejl 
 
 
 
 
(henvisning 
til afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området admini- 
streres generelt i 
overensstem-
melse med gæl-
dende regler  
 
 
 
(Ja/Nej) 

Revisionsbe-
mærkninger 
 
 
 
 
 
 
(Noteres ved 
angivelse af 
samme num-
merering, 
som fremgår 
af revisions-
beretningen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal no-
teres) 

Funktion 
5.22.07 

Statsrefusion – Sær-
ligt dyre enkeltsager 
 

SEL § 176 12 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 

 Hjælp til flygtninge 
(Udgifter med 100 % 
statsrefusion) 

SEL § 181 5 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 

Funktion 
5.57.72 
 

Merudgiftsydelse 
 

SEL § 41 6 0 6 nej nej Afsnit 2.3.1 nej ja * 0 

Funktion 
5.57.72 
 

Tabt arbejdsfortje-
neste 
 

SEL § 42 6 0 6 Nej Nej Afsnit 2.3.2 nej ja * 0 

Funktion 
5.28.20 

Advokatbistand, 
aktindsigt mv. 
 

SEL § 72  0 * * * * * ja * * 0 

Funktion 
5.57.72 
 

Dækning af nødven-
dige merudgifter 
 

SEL § 100 0 * * * * * ja * * 0 

Funktion 
5.38.42 

Botilbud  
 

SEL § 109 1 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 
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Funktion 
5.38.42 

Botilbud 
 

SEL § 110 3 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 

SEL - Lov om social service 
 
 
 

 Ja Nej 

Er der manglende afstemninger på Social- og 
Indenrigsministeriets område 

 X 

 
 
 

 
 
 
 
 

Peter Barslund 
Udfyldt af: ________________________________________________ 

(revisors navn) 
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2.1 Indledning 
 
Dette bilag er en særskilt redegørelse til Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af de særlige rap-
porteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1613 af 10. december 2015 om statsrefusion og til-
skud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberet-
ningen for 2015 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Social-og Integrati-
onsministeriets ressortområde.  
 
Bilaget indeholder:  

 Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2014 og tidligere år 

 Den tværministerielle oversigt 

 Redegørelse for personsagsgennemgang 

 Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager 
 
2.2 Opfølgning på decisionsskrivelser vedrørende 2014 og tidligere år 
 
Jfr. decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen af 19. februar 2016 er der ingen forhold til opfølgning. 
 
2.3 Personsagsgennemgang 
 
I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af 
personsagerne. 
 
2.3.1 Merudgiftsydelse 
 
Der er ved gennemgangen konstateret 6 fejl i de udvalgte sager med udbetalings- og/eller refusions-
mæssig betydning, der kan henføres til: 

 Manglende dokumentation for foretaget vurdering af merudgiften/ej merudgift - konstateret i 
3 sager 

 Manglende begrundelse for aflastning efter § 41 (subsidiærprincippet) - konstateret i 4 sager 
 
2.3.2 Tabt arbejdsfortjeneste 
 
Der er ved gennemgangen konstateret 6 fejl i de udvalgte sager med udbetalings- og/eller refusions-
mæssig betydning, der kan henføres til: 

 Forkert beregning af TA/udbetalt for meget - konstateret i 4 sager 

 Forkert beregning af pensionsbidrag - konstateret i 5 sager heraf for meget beregnet i 4 sager 
og for lidt beregnet i 1 sag 

 Manglende dokumentation for vurderingen af sparede udgifter/ikke sparede udgifter - konsta-
teret i 5 sager 

 Manglende begrundelse for fuld tid - konstateret i 2 sager 
 
2.4 Fravalg af personsagsgennemgang 
 
Vi har for 2015 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: 

 Advokatbistand (senest revideret i 2014) 

 Dækning af nødvendige merudgifter SEL §100 (senest revideret i 2013) 
 
Personsagsgennemgang på advokatbistand og dækning af nødvendige merudgifter SEL §100 er fravalgt, 
da området ikke har givet anledning til fejl og mangler tidligere år og vil indgå i 3 års planen. 
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BILAG 3, UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET 
 
3 Tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision 2015 
 

Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets områder - regnskabsåret 2015 
 
 

Kommunenavn: Frederikshavn 
 
Revideret af: BDO 
 
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 
Funktion Sagsområde Regler Antal ud-

valgte sager 
Væsentlige fejl 
uden 
refusionsmæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal noteres) 

Væsentlige fejl 
med refusions-
mæssig betyd-
ning 
 
 
 
(Antal noteres) 

Systema-ti-
ske / gene-
relle fejl 
uden refusi-
onsmæssig 
betydning 
 
(Ja/Nej) 

Systema- 
tiske / ge-
nerelle fejl 
med refusi-
onsmæssig 
betydning 
 
(Ja/Nej) 

Kommentarer 
vedrørende 
konstaterede 
fejl 
 
 
 
(henvisning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området ad-
mini- 
streres generelt 
i overensstem- 
melse med gæl-
dende regler  
 
(Ja/Nej) 

Revisions 
bemærkninger  
 
 
 
 
 
(Noteres ved an-
givelse af samme 
nummerering 
som fremgår af 
revisionsberet-
ningen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
(Antal no-
teres) 

 
 

Udarbejdelse af integrati-
onskontrakt inden for 1 må-
ned  

IL § 19 5 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 

 Løbende opfølgning på in-
tegrationskontrakten 

IL § 20 4 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 

Funktion 
5.46.60 

Tilbud om integrationspro-
gram, herunder aktive be-
skæftigelsesrettede tilbud 
og tilbud om ordinær 
danskuddannelse 
 

IL Kapitel 4 4 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 

Funktion 
5.46.60 

Tilbud om introduktionsfor-
løb, herunder aktive be-
skæftigelsesrettede tilbud, 
tilbud om arbejdsmarkeds-
rettet danskundervisning og 
ordinær danskuddannelse 

IL Kapitel 4a 0 * * * * * ja * * 0 
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Funktion 
5.46.61 

Udbetaling af kontanthjælp 
og integrationsydelse til 
udlændinge omfattet af in-
tegrationsprogrammet og 
udbetaling af integrations-
ydelse til øvrige 
 

LAS kapitel 4 5 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 

5 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 

Funktion 
5.46.60 

Henvisning til danskuddan-
nelse efter danskuddannel-
sesloven 

Danskuddan-
nelses-lovens 
§§ 2, 2a og 2b 

0 * * * * * ja * * 0 

Funktion 
5.46.61 

Hjælp i særlige tilfælde 
 

IL kapitel 6 5 5 0 nej nej Afsnit 3.3.1 
 

Nej Ja * 0 

Funktion 
5.46.60  

Grundtilskud, tilskud til 
uledsagede mindreårige  

IL § 45 1 0 0 nej Nej * Nej Ja * 0 

Funktion 
5.46.65 

Udbetaling af repatrierings-
støtte mv. 
 

Repatrierings-
lovens §§ 7-8 

0 * * * * * ja * * 0 

 
IL – Lov om integration af udlændinge i Danmark 
LAS – Lov om aktiv socialpolitik 
 
 

 Ja Nej 

Er der manglende afstemninger på Udlæn-
dinge-, Integrations- og Boligministeriets om-
råde 

 X 

 
 

Peter Barslund 
Udfyldt af: ________________________________________________ 

(revisors navn) 
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3.1 Indledning 
 
Dette bilag er en særskilt redegørelse til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på baggrund af 
de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1613 af 10. december 2015 om stats-
refusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til 
revisionsberetningen for 2015 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Ud-
lændinge-, Integrations- og Boligministeriets ressortområde.  
 
Bilaget indeholder:  

• Opfølgning på decisionsskrivelse vedr. 2014 og tidligere år 
• Den tværministerielle oversigt 
• Redegørelse for personsagsgennemgang 
• Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager. 

 
3.2 Opfølgning på decisionsskrivelser for 2014 og evt. tidligere 
 
Jfr. decisionsskrivelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet af 11. april 2016 ses ingen for-
hold til opfølgning. 
 
3.3 Personsagsgennemgang 
 
I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af 
personsagerne. 
 
3.3.1 Hjælp i særlige tilfælde 
 
Der er ved gennemgangen konstateret 5 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbeta-
lings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 

 I 5 sager vedrørende hjælp i særlige tilfælde mangler ansøgning og bevilling. 
 
Tidligere har integrationsteamet haft en samarbejdsaftale med Ydelsen om bevilling af hjælp i særligt 
tilfælde. Dette samarbejde blev stoppet i en periode da medarbejder fra ydelsen fratrådte og derfor 
har praksis ikke fungeret i en periode. Der er efterfølgende udarbejdet ny arbejdsgang i integrationsaf-
delingen der sikrer den fornødne bevilling.  
 
 
3.4 Fravalg af personsagsgennemgang 
 
Vi har for 2015 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: 

 Tilbud om integrationsforløb 

 Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven 

 Repatrieringsstøtte (senest revideret i 2013). 
 

Vi har i 2015 fravalgt personsagsgennemgang på repatrieringsstøtte, da områderne ikke har givet anled-
ning til fejl og mangler tidligere år og vil indgå i 3 års planen.  

 
Vedrørende områderne introduktionsforløb efter ITL kapitel 4a samt henvisning til danskuddannelse er 
der ikke foretaget sagsrevision, men området er revideret som en del af refusionsopgørelsen. 
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BILAG 4, OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV 
 
Vi har efterfølgende beskrevet den udførte revision på øvrige områder med særlige rapporteringskrav, 
hvor der ikke i forvejen er afgivet særskilt revisionsberetning.  
 
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 
 
Byfornyelse 
 
Der er ikke foretaget revision af endnu ikke afsluttede sager. Der er alene foretaget udbetalingskontrol 
af refusionsberettigede udgifter. 
 
Øvrige ministerier 
 
Projektregnskaber med tilhørende revisionsprotokol 
Vi har i løbet af regnskabsåret 2015 forsynet følgende projektregnskaber med vores revisionserklæring 
samt afgivet en revisionsprotokol til tilskudsyderen: 
 

 Jobrotationsprojekter for perioden 15. april 2015 – 2. juli 2015 

 Jobrotationsprojekter for perioden 3. juli 2015 – 3. november 2015 

 Fleksjob født med progression 

 Funktionsudbud inden for inkontinensområdet 

 Pulje til uddannelsesløft 

 Regionale uddannelsespulje 

 Styrket indsats for og samarbejde med socialøkonomiske virksomheder 

 Forebyggende magtanvendelse, Mariested 

 Pulje til digitale læremidler 
 
Alle projektregnskaber er forsynet med vores erklæring om, at tilskudsopgørelsen efter vores opfat-
telse i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsyders tilskudsbrevs bestemmel-
ser, 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 Styrel-
seslov og er således ikke udsendt til de enkelte byrådsmedlemmer, men alene fremsendt til tilskuds-
yder samt kommunens administration. 
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BILAG 5, PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER 
 
Oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for 2015 
 
Vi har revideret og påtegnet følgende opgørelser og indberetninger: 
   
 Statsrefusion  
 Boliglån  
 Særlige dyre enkeltsager  
 Saldoopgørelse af momsrefusion  
 Revisorerklæring vedrørende kommunens administration af 

og indberetning til BOSSINF 
Kommunale bruttodriftsindtægter og bruttodriftsomkostnin-
ger vedrørende betalingsparkering 
Opgørelse over børneteaterforestillinger 
Afregning af uhævede feriepenge – optjeningsår 2013 

 

 Musikskoleregnskab 
Enhedstimebetaling for 2015 
Stoplovserklæring for 2015 
Frederikshavn Krisecenter – takst 2015 

 

 Anlægsregnskaber  
 
Øvrige opgaver 
På følgende væsentlige områder har vi ydet kommunen bistand: 
 

 Analyse af drift i Skagen Kultur- og Fritidscenter 

 Gennemgang af en familiesag 
 

Forinden accept af ovennævnte arbejder har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores uaf-
hængighed.  
 
Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med 
gældende bestemmelser om revisors uafhængighed.  
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Bemærkninger til revisionens beretning nr. 7

I nedenstående tekst er der uddrag af revisionsberetning nr. 7 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:

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 regnskabsaflæggelsen. 

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 beskriver og implementerer procedurer for ændringsstyring i kommunens 

centrale økonomistyringssystem, herunder risikovurdering og dokumentation af ændringerne. Ændringer, 

der foretages af kommunen, eksempelvis parameterændringer og ændringer til roller og rettigheder, styres 

p.t. ikke efter konsekvente retningslinjer eller dokumenteres. 

2. Vi anbefaler, at der periodisk foretages en dokumenteret revurdering af tildelte brugerrettigheder til 

KMD Opus. 

3. Vi anbefaler, at kommunen skærper den logiske adgangskontrol til netværket ved at anvende komplekse 

passwords. I vores anbefaling har vi henset til, at kommunen anvender Single Sign On til sit 

økonomistyringssystem KMD OPUS. 

Vi vurderer, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden kan forbedres ved, at gennemføre følgende 

anbefalinger: 

1. Vi anbefaler, at kommunen ajourfører sin it-sikkerhedspolitik med reference til en anerkendt standard. 

Vi er opmærksomme på, at kommunen har udarbejdet en projektplan for det videre arbejde, hvilket vi 

finder tilfredsstillende. 

Anbefalingen er videreført fra 2013 og 2014. 

2. Vi anbefaler, at kommunen prioriterer arbejdet med og udførelsen af sit interne tilsyn med overholdelse 

af informationssikkerhedspolitikken. 
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Vi er bekendt med, at kommunen har påbegyndt en opdatering af sin informationssikkerhedspolitik, som vil 

indeholde ansvarsbeskrivelser for det fremtidige interne tilsyn. 

Vores øvrige anbefalinger er meddelt it-afdelingens ledelse i forbindelse med afslutningen af vores it-

revision.

Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi forholder sig til revisionens anbefalinger og har svaret 

følgende:

”Økonomiudvalget i Frederikshavn kommune har i februar 2016 godkendt en ny Informationssikkerhedspolitik 

og der er efterfølgende udarbejdet en informationssikkerhedshåndbog baseret på ISO 27002 standarden. I 

sidstnævnte er der fastlagt regler og kontroller for bl.a. komplekse passwords, kontrol af rettigheder mv. Selve 

organiseringen af sikkerhedsfunktionen i Frederikshavns kommune tager afsæt i ISO 27001.

Der igangsættes et arbejde med at etablere dokumentationsmateriale for de sammensatte roller der anvendes i 

KMD Opus til Økonomi, Løn og Debitor. Dokumentationsmaterialet skal dokumentere indholdet i rollerne samt 

tiltænkt funktion som anvendere, samt dokumentere ændringer til rollerne samt hvem der har godkendt disse. 

Herudover skal der etableres en vurdering af de ændringer som KMD gennemfører, og som påvirker 

handlingsmulighederne i systemet. Vurderingen skal dokumenteres på de kritiske ændringer.

Der foretages i dag allerede skærpet tilsyn med de medarbejdere der har fået tildelt nødrollen i KMD Opus 

Økonomi. Den ønskede revurdering skal foretages af nærmeste leder, hvorfor der før det er muligt, skal 

etableres et system som dels kan udsende oversigt over roller til disse ledere, samt opbevare dokumentation for 

revurdering og kontrol har fundet sted. P.t. findes der ikke et sådant system, og det vurderes at en manuel 

arbejdsgang vil være forholdsvis ressourcekrævende i forhold til den risiko der er tilstede, idet der bliver 

foretages kontroller af medarbejdernes handlinger gennem det økonomiske ledelsestilsyn.

Der pågår i øjeblikket et arbejde med at udarbejde årshjul for kommunens interne tilsyn med 

sikkerhedspolitikken og sideløbende hermed udarbejdes et uddannelses- og informationsprogram til 

uddannelse af medarbejderne i sikkerhedspolitikken”

Afsnit 7.7: Revision af betaling for servicepakker.

Revisionens konklusion:

Taksterne for rengøringsartikler samt vaske- og linnedservice på ældreområdet hviler ikke på aktuelle 

priskalkulationer, men alene på prisfremskrivning af historiske opkrævningsbeløb. Vi anbefaler, at disse 

borgeropkrævninger bringes til at hvile på et aktuelt beregningsgrundlag.

Center for Økonomi og Personale forholder sig til revisionens anbefalinger og har svaret følgende:

”Revisionens anbefaling er taget til efterretning, der vil til næste budgetlægning (budget 2018), der udarbejdes i 

foråret 2017, blive lavet en omkostningsbestemt priskalkulation i overensstemmelse med revisionens 

anbefaling”
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Afsnit 8.2.5: Revision af personsager.

Uddrag af revisionens sammenfattende konklusion og anbefaling:

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagerne generelt administreres i 

overensstemmelse med gældende regler. 

Sagsgennemgangen har omfattet 14 delområder, hvor der efter vores vurdering er behov for øget fokus på 

sagsadministrationen på følgende områder: 

o Integration
o Uddannelseshjælp 

o Fleksjob 

o Jobafklaringsforløb 

o Forsikrede ledige 

o Merudgifter til børn 

o Tabt arbejdsfortjeneste 

Vedrørende Revisionens anbefalinger for områderne Merudgifter til børn og Tabt arbejdsfortjeneste uddyber 

revisionen endvidere:

Iværksatte tiltag i Center for Familie til forbedring af sagsadministrationen til merudgifter (SEL § 41) og tabt 

arbejdsfortjeneste (SEL § 42) 

Vi har fået oplyst, at de konstaterede fejl af regneteknisk art vedr. SEL § 42 er ved at blive rettet. 

I forhold til bevilling af aflastning arbejdes der med at ændre proceduren således at subsidiaritet jf. SEL § 41 

bliver vurderet. Der vil endvidere blive foretaget en gennemgang af alle sager med bevillinger efter SEL § 41 og 

§ 42 med henblik på målgruppevurdering. Gennemgangen vil være efter den model, som blev indført i 

forvaltningen for over 1 år siden.

Center for arbejdsmarked har foretaget besvarelse for områderne Integration, uddannelseshjælp, Fleksjob, 

jobafklaringsforløb og forsikrede ledige.

”Angående opfølgning på revisionsbemærkninger i f.h.t. 8.2.5 Personsager kan det oplyses, at der er i forhold til 

de områder, der omhandler integration og beskæftigelsesområdet er taget initiativ til i et samspil mellem 

ledelse, faglige koordinatorer og medarbejdere at opstramme administrative forretningsgange og procedurer, 

således at sagsadministrationen tilsigter at de konstaterede fejl undgås”

Center for familie er efterfølgende anmodet om besvarelse af revisionens anbefalinger, og tilføjer følgende.

”Det er vores vurdering, at de tiltag er er beskrevet i revisionsberetningen er tilstrækkelige til af afhjælpe, og vi 

er i fuld gang. Medarbejdergruppen og koordinator på området indgår sammen med afdelingslederen i at få 

rettet fejl og ændret procedurer”
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