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1 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan Å-dige til klimasikring af Elling by 
og kommuneplantillæg 15.14
Sags ID: GEO-2015-21334

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 22. december 2015 til den 16. 

februar 2016, hvilket har givet anledning til enkelte indsigelser/bemærkninger, som det 

fremgår af indsigelsesnotat af 22. februar 2016. Indsigelserne omfatter ønske om, at å-

digerne udformes i et naturligt udtryk og ud fra størst mulig hensyntagen til det 

eksisterende å-forløb, og at der ved anlæggelse af diger tages de nødvendige hensyn til 

jernbanen og statsvejen. I lokalplanen er der derfor indføjet præciseringer ift. eventuelle 

anlæg ved statsvej og jenbane samt supplering af afsnit 5.8 vedr. principper for 

udformning af å-digerne ud fra overordnede naturhensyn.

Lokalplanen afgrænser et ca. 1 ha stort område umiddelbart syd og øst for Elling by og 

muliggør etablering af å-diger samt mulighed for et rekreativt stiforløb/område omkring 

digerne. 

I forbindelse med planforslagenes udarbejdelse er der foretaget en miljøscreening som 

fastslog, at der ikke skulle gennemføres en miljøvurdering. Denne afgørelse er blevet 

påklaget og behandles nu i Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen har som udgangspunkt 

ikke opsættende virkning for vedtagelse af lokalplanen, men såfremt klager får medhold, 

kan det medføre en suspension af den endelige vedtagelse af lokalplanen og dermed en 

senere uafklaret situation i forhold til anlæg, som måtte blive etableret i medfør af 

lokalplanen og inden klagesagen er afgjort. 

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

lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages endeligt med de beskrevne ændringer i 

forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 01-03-2016
Der blev på mødet uddelt et revideret indsigelsesnotat.
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 09-03-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.



Frederikshavn Byråd - 16-03-2016 19:00 Side 4 af 24

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Helle Madsen og Pia Karlsen. 
I stedet mødte Steen Jensen, Lisbeth Erlandsen og John Christensen.

Bilag

 Lokalplan Å dige ved Elling by 230216R (1257342 - GEO-2015-21334)
 Revideret bilag - Indsigelsesnotat vedr. lokalplanforslag Å dige til 

klimasikring af Elling by   (1275859 - GEO-2015-21334)
 Indsigelsesnotat vedr. lokalplanforslag Å dige til klimasikring af Elling 

by  290216 (1261317 - GEO-2015-21334)
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2 (Åben) Trafiksikkerhedsplan 2016
Sags ID: GEO-2013-18484

Sagsbehandler: Rikke Løgtved Bruus

Ansvarligt center: Vej

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Trafiksikkerhed eller risikoen for at komme til skade i trafikken har en stor betydning for 

den enkelte borgers dagligdag. Trafiksikkerhed spiller en vigtig rolle for, hvor attraktivt, 

det er at bo i kommunen. Det er vigtigt, at skoleelever selv kan cykle eller gå i skole, og at 

ældre føler, det er sikkert at bevæge sig rundt i trafikken. En positiv sidegevinst ved

trafiksikkerhedsarbejdet er, at sparede antal trafikuheld og tilskadekomne har en positiv 

indvirkning på kommunens økonomi. Derfor er trafiksikkerhed et vigtigt indsatsområde, 

som kommunen vil arbejde målrettet med i de kommende år.

Arbejdet med trafiksikkerhed skal koordineres med kommunens arbejde omkring 

sundhed og tilgængelighed. 

Frederikshavn Kommune tilslutter sig Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i 

handlingsplanen 2013-2020. Det betyder, at antallet af dræbte og tilskadekomne på 

kommunens veje inden 2020 er reduceret til 19. 

For at kunne arbejde systematisk og sammenhængende med trafiksikkerhed, har 

Frederikshavn Kommune udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan. Planen skal bruges som 

et redskab til at harmonisere og fastlægge det fremtidige arbejde med kommunens 

trafiksikkerhed, trafikdata og etablering af nye samarbejdsrelationer internt og eksternt i 

forhold til andre aktører på trafiksikkerhedsområdet. Trafiksikkerhedsplanen skal også 

fungere som information til kommunens borgere. Her kan de læse om, hvilke planer 

kommunen har omkring nye tiltag på trafiksikkerhedsområdet.

Årsagerne til trafikuheld er ofte komplekse og meget forskellige fra hinanden. Dette 

skaber et krav om, at trafiksikkerhedsplanen skal rumme en bred vifte af initiativer, som 

spænder fra fysiske ombygninger af veje og stier, kampagne- og kontrolarbejde til 

forbedring af driftsrutiner.

Det er målet med trafiksikkerhedsarbejdet, at alle kommunens borgere skal kunne færdes 

sikkert og trygt på vej- og stinettet. Det opnås ved:

 Fokus på trafiksikkerhed.

 Koordinere det lokale trafiksikkerhedsarbejde, så borgernes involvering og 

engagement sikres. 

 Sikre bredt samarbejde på tværs af kommunens centre.

 Sikre dialog og samarbejde mellem skoler, institutioner, politi, organisationer, 

politikere og den tekniske administration.

 Vurdere trafiksikkerhedsmæssige hensyn i projekter. 
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 Motivere til en mere trafiksikker adfærd blandt borgerne. 

Baggrundsmaterialet for udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen er en statusrapport, som 

indeholder en uheldsanalyse, en sortpletudpegning samt borgerhenvendelser fra det 

internetbaserede spørgeskema, der har været aktivt i perioden fra 17. marts til 20. april 

2014. På baggrund af statusrapporten er der udpeget trafiksikkerhedsmæssige 

problemstillinger, som der fremadrettet kan arbejdes videre med. 

Der er behov for en øget indsats fremover, hvis det skal lykkes at nedbringe antallet af 

uheld i Frederikshavn Kommune. Med denne trafiksikkerhedsplan har kommunen skabt 

grundlaget og rammerne for det fremtidige trafiksikkerheds arbejde og det er nødvendigt, 

at alle aktører bidrager aktivt for at nå trafiksikkerhedsplanens mål – se vedlagte 

rapporter. 

Der bør over de næste år afsættes 5 mio. kr. årligt for at gennemføre de udvalgte 

projekter, særligt med henblik på sikring af skoleveje.   

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, 

at godkende Trafiksikkerhedsplan 2016

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 07-03-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 09-03-2016
Anbefales.
Jens Ole Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Helle Madsen og Pia Karlsen. 
I stedet mødte Steen Jensen, Lisbeth Erlandsen og John Christensen.

Bilag

 Statusrapport 2016 (1260669 - GEO-2013-18484)
 Konkrete projekter - februar 2016 (1260665 - GEO-2013-18484)
 Trafiksikkerhedsplan 2016 (1260663 - GEO-2013-18484)
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3 (Åben) Anmodning om kommunal garantistillelse for lån -
Boligforeningen Vesterport, Fladstrandsparken, Frederikshavn 
Sags ID: GEO-2010-04001

Sagsbehandler: Gitte Slotved

Ansvarligt center: Kommunaldirektør Mikael Jentsch

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 26. august 2015 byggeregnskab (Skema C) for Boligforeningen 

Vesterports opførelse af 84 almene familieboliger, Fladstrandsparken, Frederikshavn.

Låneoptagelsen i realkreditinstitut er nu endeligt på plads, og der anmodes derfor om 

kommunal garantistillelse for lån på i alt 130.974.000 kr., svarende til 91 % af 

anskaffelsessummen. 

Realkreditinstituttet har beregnet garantistillelsen til 65,01 % for den samlede belåning.

Der skal således stilles kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 65,01 % af 

den til enhver tid værende restgæld på lånene. 

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 

godkende, at der stilles kommunal garanti for lånene som anført i sagsfremstillingen. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 09-03-2016
Anbefales.
Jens Ole Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutninger:
Brian Kjær forlod mødet som inhabil.

Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Helle Madsen og Pia Karlsen. 
I stedet mødte Steen Jensen, Lisbeth Erlandsen og John Christensen.

Bilag
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4 (Åben) Anlægsregnskab 2015 - projekt "sikring af skoleveje”
Sags ID: EMN-2016-00446

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Under Økonomiudvalgets budgetområde er anlægsprojektet ” sikring af skoleveje” 

afsluttet i 2015. Projektet er en del af de samlede investeringer, som hører til Bæredygtig 

Børneområde. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet. Revisionen har den 22. 

januar 2016 godkendt regnskabet.

Projekt Forbrug kr. Budget kr. Afvigelse

Sikring af 

skoleveje

3.103.072 3.103.072 0

Anlægsprojektet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 

godkende anlægsregnskabet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 09-03-2016
Anbefales.
Jens Ole Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Helle Madsen og Pia Karlsen. 
I stedet mødte Steen Jensen, Lisbeth Erlandsen og John Christensen.

Bilag

1. Anlægsprojekt 2015 Bæredygtig Børneområde - projekt Sikring af 
Skolevej (1235990 - EMN-2016-00446)

2. Revisionserklæring anlægsprojekt Sikring af skoleveje (1235992 -
EMN-2016-00446)

3. Ledelsens regnskabserklæring  Siking af skolevej.docx (1235991 -
EMN-2016-00446)
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5 (Åben) Godkendelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen i den 
kommunale selvstyrehavn Skagen Havn
Sags ID: EMN-2016-00480

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd skal hvert år på baggrund af det foregående kalenderårs 

omsætningstal beslutte, hvorledes havnebestyrelsens medlemmer skal vederlægges.

Det er oplyst, at Skagen Havns landingsværdier i 2015 udgjorde 917 mio. tons, hvilket 

medfører, at bestyrelsesmedlemmerne kan få maksimalt vederlag, som udgør 45.873 kr. 

årligt i grundbeløb pr. 1.oktober 2011 (med regulering). Samtlige bestyrelsesmedlemmer, 

bortset fra formanden, skal modtage det samme vederlag.

Byrådet skal fastsætte formandens vederlag. Dette vederlag kan udgøre indtil 25 % af 

borgmesterens vederlag.

Til stedfortrædere ydes diæter og tabt arbejdsfortjeneste.

Der ydes befordringsgodtgørelse til alle medlemmer, godtgørelse for fravær fra hjemsted 

og godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med fysisk handicap, 

pasning af syge nære pårørende og børnepasning til alle bestyrelsesmedlemmer, 

svarende til reglerne for byrådsmedlemmer efter den kommunale styrelseslov § 16 a, stk. 

6, jf. § 16, stk. 10.

Byrådet kan beslutte, at der ydes udgiftsgodtgørelse som ovenfor i forbindelse med 

medlemmernes deltagelse i kurser mv., der af byrådet anses for at have betydning for 

varetagelse af hvervet.

Udgifter til vederlag mv. afholdes af Skagen Havn.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at 

1. der i 2016 ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer, bortset fra bestyrelses 

formand, i henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 3, med det i sagsfremstillingen 

nævnte grundbeløb.

2. der i 2016 ydes vederlag til bestyrelsens formand, svarende til 25 % af 

borgmesterens vederlag, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2

3. der ydes udgiftsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer i forbindelse med kurser 

mv. jf. bekendtgørelsens § 4.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Bjarne Kvist forlod mødet som inhabil.

Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Helle Madsen og Pia Karlsen. 
I stedet mødte Steen Jensen, Lisbeth Erlandsen og John Christensen.

Bilag
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6 (Åben) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen i den kommunale 
selvstyrehavn, Frederikshavn Havn
Sags ID: EMN-2016-00481

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd skal hvert år på baggrund af det foregående kalenderårs 

omsætningstal beslutte, hvorledes havnebestyrelsens medlemmer skal vederlægges.

Det er oplyst, at Frederikshavn Havns landingsværdier i 2015 udgjorde 2,4 mio. ton, 

hvilket medfører, at bestyrelsesmedlemmerne kan få maksimalt vederlag, som udgør 

45.873 kr. årligt i grundbeløb pr. 1.oktober 2011 (med regulering). Samtlige 

bestyrelsesmedlemmer, bortset fra formanden, skal modtage det samme vederlag.

Byrådet skal fastsætte formandens vederlag. Dette vederlag kan udgøre indtil 25 % af 

borgmesterens vederlag.

Til stedfortrædere ydes diæter og tabt arbejdsfortjeneste.

Der ydes befordringsgodtgørelse til alle medlemmer, godtgørelse for fravær fra hjemsted 

og godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med fysisk handicap, 

pasning af syge nære pårørende og børnepasning til alle bestyrelsesmedlemmer, 

svarende til reglerne for byrådsmedlemmer efter den kommunale styrelseslov § 16 a, stk. 

6, jf. § 16, stk. 10.

Byrådet kan beslutte, at der ydes udgiftsgodtgørelse som ovenfor i forbindelse med 

medlemmernes deltagelse i kurser mv., der af byrådet anses for at have betydning for 

varetagelse af hvervet.

Udgifter til vederlag mv. afholdes af Frederikshavn Havn.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at

1. der i 2016 ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer, bortset fra bestyrelsens 

formand, i henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 3, med det i sagsfremstillingen 

nævnte grundbeløb

2. der i 2016 ydes vederlag til bestyrelsens formand, svarende til 25% af 

borgmesterens vederlag, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2
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3. der ydes udgiftsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer i forbindelse med kurser 

mv, jf. bekendtgørelsens § 4.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anders Broholm og Jens Hedegaard Kristensen forlod mødet som inhabile.

Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Helle Madsen og Pia Karlsen. 
I stedet mødte Steen Jensen, Lisbeth Erlandsen og John Christensen.

Bilag
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7 (Åben) Kommunal selvskyldnerkaution for driftskreditter i Skagen Havn
Sags ID: EMN-2015-01237

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
På baggrund af beslutning på bestyrelsesmødet den 18. oktober 2015, søger Den 

kommunale selvstyrehavn, Skagen Havn, om en kommunal selvskyldnerkaution for en 

driftskredit i havnens pengeinstitut på 7,5 mio. kr.

Udover ansøgningen om kommunal selvskyldnerkaution for en driftskredit, søger Skagen 

Havn om en anlægskredit til mellemfinansiering af låneberettigede anlægsudgifter på 7,5 

mio. kr.

Kommunale selvstyrehavne er underlagt reglerne i ”Bekendtgørelse om kommunernes 

låntagning og meddelelse af garantier m.v.” samt ”Lov om havne”.

De centrale paragraffer fra bekendtgørelsen og loven, vedr. lån og garantier for en 

Kommunal Selvstyrehavn, er nævnt efterfølgende:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.:

Kapitel 1, § 2 stk. 18: En kommunes (i dette tilfælde havnen) adgang til i det enkelte 

regnskabsår at optage lån, svarer til summen af følgende kommunale nettoudgifter:

”Udgiften til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne”.

Kapitel 2, § 9stk. 2: Kassekreditter for kommunale fællesskaber, interessentskaber, 

andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende med bestemmende 

kommunal indflydelse må maksimalt andrage 125 kr. pr indbygger. Ved anlægsarbejder, 

der efter afslutning kan finansieres ved optagelse af lån, kan der dog foretages yderligere 

træk på kassekreditten inden for et beløb, der svarer til det samlede provenu af de 

forventede endelige lån, under forudsætning af, at konverteringen gennemføres snarest 

muligt efter arbejdets afslutning.

Havneloven:

§ 9, stk. 3 hedder det: Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling 

godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber samt beslutninger om optagelse af lån

og om ansættelse og afskedigelse af havnechef. 
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Af ovenstående følger, at kommunalbestyrelsen skal godkende, at havnen har en 

driftskredit. Driftskreditten må maksimalt være på 125 kr. pr. indbygger svarende til 7,5 

mio.kr. for Skagen Havn.

Derudover skal kommunalbestyrelsen godkende at Skagen Havn har en kredit til 

mellemfinansiering af låneberettigede anlægsudgifter.

En lignende sag for Frederikshavn Havn, blev godkendt på Byrådets møde i juni 2015.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at Frederikshavn 

Kommune i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse og Lov om havne, indestår 

som selvskyldnerkautionist for de forpligtigelser som den kommunale selvstyrehavn, 

Skagen Havn, forpligtiger sig for ved at optage en driftskredit på maksimalt 7,5 mio. kr., 

og en kredit til mellemfinansiering af låneberettigede anlægsudgifter på maksimalt 7,5 

mio. kr. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 09-03-2016
Anbefales.
Jens Ole Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Helle Madsen og Pia Karlsen. 
I stedet mødte Steen Jensen, Lisbeth Erlandsen og John Christensen.

Bilag
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8 (Åben) Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetområde
Sags ID: EMN-2015-01099

Sagsbehandler: Anni Lena Lanzky Markfoged

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
I forbindelse med beslutningen af omlægning af tilbud indenfor Børne- og 

Ungdomsudvalget betyder dette en ændring af taksterne i SFO I og II samt en ny takst for 

SFO I og II vedrørende mulighed for køb af et 100% forældrefinansieret aftenmodul fra kl. 

16.30 til kl. 17.00 mandag til torsdag og fra kl. 16.00 til 16.30 om fredagen.

Når taksterne ændres midt i et budgetår, er det ikke lovpligtigt, men god forvaltningsskik, 

at informere forældre om takstændringer 3 måneder før de nye takster træder i kraft.

Taksterne pr. 1. august 2016 er følgende:

Budget 2016 

(01.01.16 –

31.07.2016)

Nye takster

(01.08.16 –

31.12.16)

Skolefritidsordninger (SFO)

Fra 0. – 3. kl. (SFO I)

 Morgenplads pr. måned 350 375

 Eftermiddagsplads pr. måned 1.075 1.100

 Fuldtidsplads pr. måned 1.425 1.475

 Aftenmodul pr. måned 0 359

Fra 4. klasse (SFO II)

 Morgenplads pr. måned 350 375

 Eftermiddagsplads pr. måned 890 390

 Fuldtidsplads pr. måned 1.240 765

 Aftenmodul pr. måned 0 359

Fritidscentre

3. kl. Skagen, Frederikshavn og Sæby

 Eftermiddagsplads pr. måned 0 1.100
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at godkende de nye takster for SFO og 

Fritidscentre pr. 01.08.2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 03-03-2016
Indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 09-03-2016
Et flertal anbefaler indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde indstillingen, da det er en urimelig forskel i forældrebetaling for 
samme tilbud for 3. klasseelever og andre elever.

Jens Ole Jensen deltog ikke i behandlingen

Beslutninger:
Et flertal godkender indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde indstillingen, da det er en urimelig forskel i forældrebetaling for 
samme tilbud for 3. klasseelever og andre elever.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Helle Madsen og Pia Karlsen. 
I stedet mødte Steen Jensen, Lisbeth Erlandsen og John Christensen.

Bilag

1. Sag og bilag vedr omlægning af tilbud på børneområdet (1259374 -
EMN-2015-01099)
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9 (Åben) Kvalitetsrapport, skoleåret 2014-15
Sags ID: EMN-2015-01118

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU/BR

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte 

en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som 

grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Et centralt omdrejningspunkt for arbejdet med Kvalitetsrapporten, herunder også 

Trivselsmålingerne er de systematiske samtaler mellem skolernes ledelser og chef for 

”Børn og skole”.

- To gange årligt er der samtaler, hvor fokus er på resultaterne af de nationale 

Trivselsmålinger samt hvilke handlinger, der skal iværksættes for at øge 

elevernes trivsel på udvalgte områder.

- Årligt er der en samtale om skolernes arbejde med handleplanerne fra 

Kvalitetsrapporten.

- En årlig samtale, hvor skolernes ledelse og skolechef taler om, hvilke områder de 

enkelte skoler skal have fokus på i den kommende tid. Fokusområderne findes 

bl.a. på baggrund af de resultater som skolerne har trukket fra 

Undervisningsministeriets Ledelsesinformationssystem(LIS).

Sammenfattende helhedsvurdering 

Med udgangspunkt i dataene fra Kvalitetsrapporten, er hovedresultaterne for 

Frederikshavn Kommune:

Afgangsprøverne 

- Alle skoler i Frederikshavn Kommune har i en 3-årig periode et 

karaktergennemsnit ved afgangsprøven, som enten er forventeligt eller bedre 

end forventeligt når de socioøkonomiske referencer medregnes.

- I 2014-2015 har gennemsnitskaraktererne for dansk og matematik i 

Frederikshavn Kommune ligget lidt under landsgennemsnittet. I perioden har der 

været en positiv udvikling i de opnåede resultater på henholdsvis 5 

skoleafdelinger for danskfagets vedkommende og 6 skoler for matematiks 

vedkommende.

Faglige måltal(nationale test):

- Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test jf. 

de nationale måltal. 
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I Frederikshavn Kommune ligger vi et stykke fra de nationale måltal når det drejer 

sig om de opnåede resultater i læsning. Måltallene for henholdsvis 2., 4., 6. og 8. 

klasse ligger på 72 %, 70 %, 71 % og 79 %.

I matematik er vi derimod næsten i mål på dette område idet tallene for 

henholdsvis 3. klasse og 9. klasse ligger på 80 % og 79 %. 

- Andelen af de dygtigste elever skal stige år for år. 

I Frederikshavn Kommune er andelen af de allerdygtigste læsere faldet eller 

været stabil de seneste år.

I matematik er andelen af de allerdygtigste elever derimod steget fra, at der i

skoleåret 2013-14 var 3 % blandt de allerdygtigste til der i skoleåret 2014 -15 er 

6-7 % i denne gruppe.

På baggrund af de opnåede resultater i læsning har alle skoler udarbejdet handleplaner 

der beskriver, hvordan skolerne vil arbejde på at opnå bedre resultater.

Mål for ungdomsuddannelse

- 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 

henhold til de nationale mål. 

- Det er svært at få valide tal på området, da nogle elever først får en 

ungdomsuddannelse f.eks. 10 år efter endt folkeskole, da de måske vælger at 

tage et job. 

De seneste tal som kan findes i LIS viser at 77 % at vores elever forventes at 

have fuldført en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse. Dette 

er samme % tal som på landsplan.

Med vedtagelsen af den nye Uddannelsesstrategi i Frederikshavn Kommune og 

ansættelsen af en erhvervsplaymaker forventer vi, at der vil komme en positiv 

udvikling i den andel, der får gennemført en ungdomsuddannelse.

Trivsel

- Elevernes trivsel skal stige år for år jf. de nationale måltal. 

- På nuværende tidspunkt er der kun resultater fra den trivselsmåling, som blev 

gennemført i foråret 2015 og det er derfor ikke muligt at se om Frederikshavn 

Kommune lever op til de nationale mål.

- Skolerne er på nuværende tidspunkt i gang med at gennemføre de næste 

målinger og det bliver derfor interessant at følge, om de initiativer der er taget på 

de enkelte skoler/skoleafdelinger har haft en positiv virkning på elevernes trivsel 

og dermed er medvirkende til at ”Elevernes trivsel stiger år for år”.

Udviklingen i elevernes trivsel vil derfor først fremgå af en senere rapport.
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Kompetencedækningsmål

- 85,9 % af alle timer læses af undervisere med undervisningskompetence 

(tidligere linjefag). Det betyder, at Frederikshavn Kommune har indfriet det 

nationale mål for 2016, som siger, at kompetencedækningen skal være 85 % i 

2016 stigende til 90 procent i 2018. 

  

Inklusionsmål

- Andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning er i skoleåret 

2014-15 på 93,8 %. 

Det nationale måltal på landsplan var at 96 % af alle elever skulle være 

inkluderede i den almindelige undervisning i 2015. 

Med udgangspunkt i den netop afsluttede evaluering af inklusionsindsatsen bliver der 

udarbejdet handleplaner på området.

Udtalelser fra skolebestyrelser:

Der er indkommet udtalelser fra de fire skolebestyrelser. Udtalelserne er i deres fulde 

længde vedlagt som bilag til Kvalitetsrapporten.  

I høringssvarene bliver det bl.a. fremhævet fra forskellig side:

1. Rapporten er et redskab, som kan anvendes til at arbejdet med indsatsområder på 

de på de enkelte skoler. Det både på det faglige og på det trivselsmæssige område.

2. Der bør anvendes grafer for talmaterialet, som er sammenlignelig på tværs af 

skoledistrikterne.

3. Sammenlignelige grafer og diagrammer bør også laves, hvor de er korrigerede for 

den socioøkonomiske faktor.

Center for Børn og Skole har på baggrund af de indkomne høringssvar:

- Redigeret tabellerne i ”Den kommunale kvalitetsrapport 2014-15” så enhederne i 

grafikken i videst mulig omfang er sammenlignelige.

- Sendt spørgsmål til Undervisningsministeriet for at få svar på, hvilke grafer 

og/eller diagrammer, der skal være korrigerede for den socioøkonomiske faktor. 

Da der endnu ikke er kommet svar fra ministeriet, har vi valgt at vedlægge et 

bilag, hvor der er flere diagrammer og grafer, der viser opnåede karakterer, som 

er korrigeret for den socioøkonomiske faktor.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter Den kommunale kvalitetsrapport 2014-15

2. drøfter de indkomne høringssvar

3. beslutter om de opnåede resultater i det samlede skolevæsen eller på den 

enkelte skole giver anledning til, at der udarbejdes yderligere handleplaner

4. anbefaler Den kommunale kvalitetsrapport 2014-15 overfor Byrådet
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 03-03-2016
Drøftet. Sagen genoptages.

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 14-03-2016
1. Drøftet
2. Drøftet
3. Den fremadrettede kvalitetsrapport skal indeholde status på skoleudsættelser
4. Anbefalet

Udvalget anerkender det store arbejde, der er gjort i folkeskolen indenfor de udstukne 
rammer. Udvalget er opmærksomt på, at der bør tilføres yderligere midler til rammen.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Helle Madsen og Pia Karlsen. 
I stedet mødte Steen Jensen, Lisbeth Erlandsen og John Christensen.

Bilag

4. Den kommunale Kvalitetsrapport 2014-15 (1264208 - EMN-2015-
01118)

5. Bilag - Skolebestyrelsernes høringssvar (1237016 - EMN-2015-01118)
6. Bilag - Skoledistrikt Nord (1176912 - EMN-2015-01118)
7. Bilag - Skoledistrikt Øst (1176128 - EMN-2015-01118)
8. Skoledistrikt Vest - Handleplaner (1234145 - EMN-2015-01118)
9. Bilag, Skoledistrikt Syd (1172029 - EMN-2015-01118)
10.Socioøkonomiske referencer og de bundne prøvefag (1234118 - EMN-

2015-01118)
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10 (Åben) Handicaprådets årsberetning 2015
Sags ID: EMN-2016-00114

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling

Af Handicaprådets forretningsorden § 1, stk. 6 fremgår det, at rådet én gang årligt skal 

afgive en beretning om rådets arbejde og forslag til byrådet.

Handicaprådet skal udarbejde Årsberetning 2015, hvori der er beskrevet hvilke sager, der 

har været til høring, behandling eller beslutning i rådet. Årsberetningen beskriver også 

Handicaprådets økonomi i 2015.

Siden 2014 har Handicaprådet orienteret Byrådet om evt. ændringer i årets løb i 

Handicaprådets sammensætning i forbindelse med fremsendelse og godkendelse af 

årsberetningen.

Årsberetningens sidste afsnit er afslutning, hvori evt. kan beskrives Handicaprådets 

opfattelse af samarbejdet med centrene.

Indstilling

At Handicaprådet indstiller årsberetning 2015 til byrådets godkendelse.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 22-02-2016
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Dorte Svendsen, Jørgen Tousgaard, Susanne Jensen, Irene Hjortshøj, 
Betina Hansen – hvor Steen Jørgensen mødte som stedfortræder, Rikke Løgtved Bruus 
– hvor Dorthe Smidt mødte som stedfortræder.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Helle Madsen og Pia Karlsen. 
I stedet mødte Steen Jensen, Lisbeth Erlandsen og John Christensen.

Bilag

4. Handicaprådets Årsberetning 2015 (975303 - EMN-2016-00114)
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11 (Åben) Henvendelse fra Ida Skov (Ø) og Christina Lykke Eriksen (SF) 
vedrørende spillehaller
Sags ID: EMN-2016-00648

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Ida Skov (Ø) og Christina Lykke Eriksen (SF) ønsker nedenstående på byrådets 

dagsorden

I lyset af Plan- og Miljøudvalgets beslutning om at give tilladelse til spillehaller i 

Pindborggade, Sæby, vil vi foreslå byrådet, at beslutningen annulleres, idet tilladelsen er 

givet på et grundlag, som ikke har været byrådsbehandlet. 

Ifølge de eksisterende retningslinjer kan der ikke etableres spillehaller i centerområder 

med bevaringsinteresser. Disse retningslinjer har PMU ændret med et pennestrøg, 

således at spillehallerne nu kan etableres, såfremt der blot tages hensyn til bygningernes 

ydre fremtoning.

Dette strider åbenlyst mod Kommuneplanen, hvilket da også fremgår af beslutningens 

pkt. 4, som forudsætter Kommuneplanens retningslinjer ændret som følge af PMU's 

beslutning.

Indstilling
Drøftes

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ida Skov og Christina Lykke Eriksens frafaldt deres forslag.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Helle Madsen og Pia Karlsen. 
I stedet mødte Steen Jensen, Lisbeth Erlandsen og John Christensen.

Bilag

 Spillehaller - Tilrettet administrationsgrundlag (1233396 - EMN-2015-
00330)
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