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1 (Åben) Faunapassage ved Sæby Vandmølle
Sags ID: GEO-2013-18493

Sagsbehandler: Tinne Stougaard

Ansvarligt center: Natur.

Beslutningskompetence
TU/BR

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har holdt møde med Sæby Sportsfisker Klub, Danmarks 

Sportsfiskerforbund og DTU Aqua med det formål at få drøftet, hvordan et nyt projekt om 

faunapassage ved Sæby Vandmølle kan fremmes.

Sæby Sportsfisker Klub har samlet 300.000,- kr. sammen, som stilles til rådighed for 

kommunen til gennemførelse af en ny detailprojektering af en faunapassage-løsning, 

som de har skitseret sammen med DTU Aqua. Denne løsning forventes at kunne 

gennemføres inden for den økonomiske ramme, som NaturErhvervsstyrelsen kan være 

indstillet på at meddele tilskud til (ca. 8,7 mio kr.).

Center for Teknik og Miljø har efterfølgende sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund 

og DTU Aqua holdt et møde med Naturstyrelsen. Med baggrund i dette møde har Center 

for Teknik og Miljø indsendt en ansøgning om tilskud til realisering af faunapassage-

løsningen ud fra skitseprojektet samt en ramme for omkostningerne på ca. 8,7 mio kr. En 

kort beskrivelse af skitseprojektet er vedlagt til orientering.

Der forventes en afgørelse på ansøgningen om tilskud inden for de næste 3 måneder.

På mødet med Sæby Sportsfisker Klub blev det drøftet at etablere en styregruppe for 

projektet. Styregruppen skal bestå af forskellige interessenter på området og formålet 

skal være, at styregruppen kan drøfte de overordnede rammer for projektet og kan være 

med til at afholde informationsmøde om projektet. Det foreslås, at styregruppen består af 

Chefen for Center for Teknik og Miljø samt repræsentanter for Sæby Sportsfisker Klub,

Nordjyllands Kystmuseum og Sæby og Omegns Bevaringsforening.

Center for Teknik og Miljø vil inden for den kommende periode udarbejde et 

rådgiverudbud med henblik på at få en rådgiver i gang med at udarbejde et detailprojekt 

samt udbudsmateriale til realisering af projektet. Sideløbende med detailprojekteringen vil 

der blive gennemført forhandlinger med de omkringboende grundejere i området. 

Styregruppen vil blive involveret, hvor det er hensigtsmæssigt i denne proces.

Økonomisk set er det aftalt, at kommunens medarbejderes tidsforbrug i forbindelse med 

denne opgave bliver dækket gennem de økonomiske midler, som Sæby Sportsfisker 

Klub har stillet til rådighed.

Indstilling
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Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter, at 

1. invitere de nævnte interessenter til at være med i en styregruppe for 

faunapassage ved Sæby Vandmølle

2. igangsætte arbejdet med detailprojektering af faunapassageløsningen, 

informationsmøde samt forhandlinger med de omkringboende grundejere.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 09-05-2016
Udvalget oversender sagen til byrådets afgørelse af hensyn til den store 
offentlige interesse.

Beslutninger:
Indstillingen kom til afstemning.

For stemte 6:

Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten 

Drastrup (DF), Søren Visti Jensen (F), Ida Skov (Ø)

Imod 24:

Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Steen 

Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Renate 

Weilov (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram 

Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag 

(V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam 

(V), John Christensen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V)

Undlod 1:

Jens Porsborg (C)

Indstillingen blev ikke godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og 

Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og 
Søren Visti Jensen

Bilag

3. Beskrivelse af skitseprojekt for faunapassage ved Sæby Vandmølle -
maj 2016 (1311872 - GEO-2013-18493)
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2 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 - Nørgårdsvej i Strandby
Sags ID: GEO-2015-50199

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 –

Indarbejdelse af planoplande ved Nørgårdsvej i Strandby – har været fremlagt i offentlig 

høring i perioden fra den 19. februar til den 15. april 2016.

Tillægget indarbejder to planlagte boligområder i Strandby, som planlægges 

spildevandskloakeret i Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.

Der er ikke indkommet 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. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 

vedtages endeligt uden ændringer. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 18-05-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og 

Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og 
Søren Visti Jensen

Bilag
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1. Forslag til spildevandsplantillæg nr. 7 - Indarbejdelse af planoplande 
ved Nørgårdsvej i Strandby (1071871 - GEO-2015-50199)

2. Bilag 1 Oplandsskemaer Nørgårdsvej (525228 - GEO-2015-50199)
3. Bilag 2 Udløbsskemaer Nørgårdsvej (525229 - GEO-2015-50199)
4. Bilag 3 Berørte matrikler (525231 - GEO-2015-50199)
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3 (Åben) Stillingtagen til nedrivning på Værkergrunden
Sags ID: EMN-2015-00522

Sagsbehandler: Brian Nielsen

Ansvarligt center: Ejendom.

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 30. september 2015, at de overskydende 

bygninger på Værkergrunden kan indgå i nedrivningspuljen.

Frederikshavn Kommune har ved skrivelse af 20. marts 2015 fået tildelt 16.500.000 kr. 

under ”lånedispensation for 2015 til afvikling af brugen af kommunale bygninger i 

yderområder”. Der er hidtil disponeret 6.300.000 kr. til nedrivning af Munkebakkeskolen.

Der er således en rest på 10.200.000 kr. til rådighed inden for den bevilgede låneadgang.

Bygningerne 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 10 på vedlagte oversigtskort er i så dårlig stand, at det 

ikke er økonomisk forsvarligt at renovere dem. Ejendomscenteret har derfor indhentet 

tilbud på nedbrydning af bygningerne til terræn og reetablering af arealet med stabilgrus.

Arealet vurderes at være et aktiv i Midtbyudviklingen og en rydning af grunden vil frigøre 

Værkergrunden til midtbyudvikling.

Udgiften til nedbrydning vil dels bestå af selve udgiften til nedbrydningen og dels af 

udgifter til miljøscreening, rådgiverhonorar, frakobling af forsyninger samt et beløb til 

uforudsete hændelser.

Ejendomscenteret har indhentet tilbud på nedrivning af de nævnte bygninger på 

Værkergrunden. Det billigste tilbud lyder på en samlet omkostning på 2.936.995 kr.

Hvis bygningerne ikke rives ned, vil der være årlige tomgangsudgifter på ca. 300.000 kr. 

vedrørende bygningerne. Disse udgifter opsamles på en anlægskonto og skal nulstilles, 

når bygningerne nedrives.

Afdrag og renter på et lån på 3 mio. kr. udgør ca. 154.000 kr. pr. år i 25 år ved en rente 

på 2 % p.a.
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Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

1. de overskydende bygninger på Værkergrunden nedrives

2. der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse inden for 

lånerammen på 16,5 mio. kr.

3. anlægsbevllingen på 3 mio. kr. frigives.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 18-05-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og 

Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og 
Søren Visti Jensen

Bilag

1. Oversigt nedrivninger Værkergrunden (1316355 - EMN-2015-00522)
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4 (Åben) Frikommuneansøgning
Sags ID: EMN-2016-00628

Sagsbehandler: Rikke Bæhrenz Gundersen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU/BR

Sagsfremstilling
På KKR Nordjyllands møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at der under 

forudsætning af de enkelte kommunalbestyrelsers godkendelse, skal søges ind på 

frikommunenetværkene som et samlet nordjysk netværk. Af beslutningen fremgår 

yderligere: 

 Ansøgningen skal indeholde oplysning om, at såfremt antallet på 11 diskvalificerer 

netværket, så vil en undergruppe på færre kommuner tage over, 

 Formålet er bl.a. at opnå en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, 

herunder også nytænkning af integrationsområdet, 

 En konkret ansøgning skal godkendes i kommunalbestyrelserne senest i maj 2016. 

Baggrund og rammerne for forsøget 

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt 

frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommunenetværk får frihed til at 

afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Social- og 

indenrigsministeriet har i brev i begyndelsen af 2016 inviteret kommunerne til at deltage.

Som noget nyt vil dette frikommuneforsøg blive organiseret i en række netværk, hvor 

kommuner samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Dette for bl.a. at fremme 

idéudviklingen og videndelingen kommunerne i mellem. Kommunerne i et netværk med 

fælles tema gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg – disse kan altså variere 

fra kommune til kommune i netværket. Det tilstræbes, at netværkene består af 

kommuner, der varierer i både størrelse og geografisk placering.

Fristen for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommune-netværk var 

oprindeligt den 1. maj 2016, men er nu udskudt til den 1. juni 2016. Fra ministeriets side 

forventer man at kunne give en tilbagemelding i starten af september. Fristen for at søge 

om de konkrete projekter fastholdes dog fortsat til at være 1. november 2016. Ministeriet 

vil i starten af september udvælge op til 7 frikommunenetværk med op til 6 kommuner i 

hvert netværk. Efterfølgende vil kommunerne i de 7 netværk kunne udarbejde 

ansøgninger om de konkrete forsøg, der ønskes gennemført under det konkrete tema for 

netværket. Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg er den 1. november 2016. 

Herefter vil der være halvårlige ansøgningsrunder. 
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Ansøgningsfristen pr. 1. juni 2016 omhandler således en ansøgning om godkendelse af 

selve frikommune-netværket. Først senere skal der ansøges om konkrete forsøg. 

Hvert netværk vælger en netværksansvarlig frikommune, der på vegne af det samlede 

netværk er ansvarlig for netværkets fælles aktiviteter (møder, konferencer m.v.), og er 

regeringens kontakt til frikommunenetværket. Den netværksansvarlige kommune skal 

fremgå af ansøgningen om at blive fri-kommunenetværk. KDK har peget på Aalborg 

Kommune som netværksansvarlig, og Aalborg Kommune vil gerne påtage sig opgaven 

med at være netværksansvarlig kommune. 

Der har fra KKR Nordjylland været kontakt til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende 

det nordjyske ønske om at være et netværk på 11 kommuner. Fra ministeriets side vil 

man ikke på forhånd udelukke et netværk bestående af alle 11 nordjyske kommuner. Der 

er i ansøgningen indføjet, at såfremt antallet giver anledning til et afslag på 

frikommunenetværket, vil en gruppe bestående af færre kommuner tage over. 

Tilsvarende har Social- og Indenrigsministeriet lagt vægt på en vis geografisk spredning, 

ligesom der vægtes en variation i størrelse. Også på dette punkt kan den nordjyske 

ansøgning blive udfordret. Der er i ansøgningen argumenteret for ét kommunenetværk i 

Nordjylland, fordi vi som region har særlige udfordringer, og fordi vi i Nordjylland har en 

lang og god tradition for at samarbejde. Hvad angår spørgsmålet om geografisk 

spredning argumenteres for, at netop på beskæftigelsesområdet giver det mening at 

være i netværk med nabokommuner, idet vi i Nordjylland er et sammenhængende 

arbejdskraftopland og dermed kan være hinandens løsning på de 

beskæftigelsesmæssige udfordringer. Desuden har AMK Midt-Nord givet tilsagn om, at 

de gerne med deres ekspertise vil understøtte og monitorere de nordjyske forsøg, 

ligesom RAR Nordjylland vil kunne have en interesse i at følge, overvåge og bruge den 

viden, der generes og bidrage til at udbrede erfaringerne. 

I forhold til spredning i størrelse er det vurderingen, at dette ikke volder udfordringer, da 

kommunerne i Nordjylland har varierende størrelse. 

Præmisser for netværket og forsøgene 

KKR har defineret temaet som beskæftigelse og integration, og at formålet bl.a. er at 

sikre en mere fleksibel og effektiv indsats. Der vil derfor blive lagt op til, at der søges om 

tilladelse til at fjerne en række lovmæssige barrierer, der i dag reducerer muligheden for 

at kunne gennemføre denne mere effektive indsats. 

Fra centralt hold er der sat følgende begrænsninger i forhold til, hvad 

kommunenetværkene kan forvente at kunne få tilladelse til: 

 Ændringen vil ikke ændre på kommunernes økonomi, hvorfor der ikke kan forventes 

ændringer i hverken finansieringsgrundlaget eller i mulighederne for at påvirke 

ydelser til borgerne 

 Ændringen må ikke påvirke borgerens retssikkerhed, hvorfor ændringen ikke må føre 

til, at borgeren stilles ringere, end lovgivningen betinger i dag. 
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Ressourceforbrug 

I frikommunenetværket vil de enkelte kommuner deltage i nul, et eller flere forsøg. Det 

konkrete antal beslutter kommunerne selv. Det er svært at vurdere ressourceforbruget i 

de enkelte forsøg og dermed give et generelt billede af forbruget, bl.a. fordi at forsøgene 

vil kunne variere i omfang og indhold. 

Fælles vurderes det dog, at der skal anvendes administrative kræfter på ansøgningerne, 

planlægning, møder i ministeriet, markedsføring (oplæg, udarbejdelse af rapporter, 

møder), opfølgning på effekter, evaluering samt møder i netværket. En større kommune, 

der tidligere har deltaget i et frikommuneforsøg har vurderet, at de har anvendt godt 1/3 

årsværk på frikommune-forsøget, men dette afhænger igen af, hvor meget energi man fx 

vil bruge på markedsføringsdelen. 

Uanset ressourceforbrugets omfang er det ikke umiddelbart vurderingen, at forsøgene på 

den korte bane vil give mulighed for administrative effektiviseringer med økonomiske 

besparelser til følge for den enkelte kommune. Det vurderes, at forsøgene derimod vil 

give kommunerne mulighed for at bruge de administrative ressourcer mere optimalt til 

den ”rigtige” indsats. Derved bør der kunne opnås økonomiske besparelser ved, at 

kommunerne med en mere fokuseret og effektiv indsats og optimal udnyttelse af 

ressourcerne forventes at kunne nedbringe udgifterne til forsørgelse, fordi ledige, syge og 

andre målgrupper hurtigere kommer i beskæftigelse med forsøgene. 

Forslag til forsøg 

Der er i Nordjylland arbejdet med ideer, der rammer ind under følgende temaer: 

 Kvalificeret arbejdskraft generelt 

 Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling 

 Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på 

integrationsområdet. 

Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i 

Nordjylland, hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til 

rådighed for erhvervslivet. Når der er kommet svar fra Social- og Indenrigsministeriet vil 

netværket arbejde videre med at konkretisere idéerne og fremlægge disse for 

kommunalbestyrelserne inden, der ansøges om at lave forsøg. 

Samarbejde i netværket 

I ansøgningen redegøres for et netværk, der samles og idéudvikler, vidensdeler og lærer 

af hinanden. Kommunerne i netværket ansøger om en række konkrete forsøg ved de 

enkelte ansøgningsrunder, første gang den 1. november 2016. 

Alle kommuner i netværket forventes at få tilladelse til at anvende de ændringer, som 

godkendes under de enkelte forsøg, men det er op til den enkelte kommune at vurdere 

og beslutte, om der ønskes at anvende muligheden. 
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Det er således fremhæves, at den enkelte kommune kan melde til og fra på de enkelte 

delelementer i forsøget, som det besluttes det i det enkelte byråd. Som enkeltkommune 

er man således ikke bundet op på hele pakken i det samlede projekt. 

Derudover kan der i visse forsøg arbejdes med ”kontrolgruppe” forstået således, at nogle 

kommuner vælger at anvende forsøgsmuligheden, mens andre kommuner ikke gør, og at 

der med det forskellige afsæt evalueres på resultaterne. Dette vil kunne ske i samarbejde 

med Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked, der positivt har tilkendegivet at ville 

bidrage til vidensopsamling. 

For hvert forsøg vil der være en gruppe af kommuner (den/de ansøgende kommuner), 

der påtager sig en særlig forpligtelse til at følge tæt op på effekten af forsøgene og 

dokumentere denne effekt samt sikre, at den bliver tilpas vidensdelt med det øvrige 

netværk. Hver af disse forsøgsgrupper udnævner en koordinerende kommune. 

Som kommune i frikommunenetværket forpligter man sig til som minimum at deltage i 

netværksmøder, konferencer mv. 

Frikommunenetværket indebærer således en række opgaver for de deltagende 

kommuner, hvorfor der ikke på den korte bane forventes at kunne hentes ressourcer i 

form af de eventuelle administrative lettelser, som frikommuneforsøget gerne skal 

medvirke til at opnå. 

Frem mod fremsendelse af ansøgningen den 1. juni 2016 gælder følgende tidsplan:

Arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
kommunerne i Forretningsudvalget på 
beskæftigelsesområdet fremsender udkast til 
ansøgning 

2. marts 2016 

FU på beskæftigelsesområdet drøfter udkastet 4. marts 2016 
FU fremsender udkast til ansøgning til KDK 9. marts 2016 

KDK og tilstedeværende 
beskæftigelsesdirektører drøfter udkast 

10. marts 2016 
(ifm. KL-Topmøde) 

FU på beskæftigelsesområdet og de øvrige 
nordjyske beskæftigelsesdirektører drøfter 
ansøgning samt KDK’s bemærkninger 

18. marts 2016 

FU på beskæftigelsesområdet kvalificerer 
ansøgningen 

10.-29. marts 2016 

KDK tager stilling 1.april 2016 

Borgermestermøde 8. april 2016 

KKR-møde 15. april 2016 

Godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser April-maj 2016 

Ansøgningsfrist 1.juni 2016 

Svar fra Social- og Indenrigsministeriet Primo sept. 2016 

Konkretisering af forsøgsideer- og –ansøgninger 
samt godkendelse i Kommunalbestyrelser 

Juli-oktober 2016 

Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg 1.november 2016 

Herefter ½-ålige ansøgningsrunder om konkrete 
forsøg 

Fra 1. maj 2017 
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LO Vendsyssel har fået frikommuneansøgningen til kommentering, og deres 

bemærkninger vil blive fremlagt på mødet.

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

anbefaler byrådet at godkende vedlagte ansøgning om, at de 11 nordjyske kommuner 

indgår i et frikommunenetværk. Beslutningen binder ikke den enkelte kommune til at 

deltage i hele projektet efterfølgende, men der kan meldes til og fra på delelementer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 09-05-2016
Indstillingen godkendes.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og 

Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og 
Søren Visti Jensen

Bilag

4. KKR_Udkast til ansøgning - Frikommuneforsøget _ til kommuner 
(1304778 - EMN-2016-00628)

5. LO svar-frikommuneforsøg.frhavn (1315515 - EMN-2016-00628)
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5 (Åben) Indstilling til Landsbyggefonden – foreløbig helhedsplan (skema 
A), Frederikshavn Boligforening, afdeling 4, Cloosparken
Sags ID: EMN-2011-00443

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard
Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening anmoder om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden at 
den foreløbige helhedsplan for afdeling 4 Cloosparken, Konsul Cloosvej 1-9, Bülowsvej 
1-11 og 2-12, Barfredsvej 53-57, M. Billesvej 2-8 i Frederikshavn godkendes.
Helhedsplanen har ikke tidligere været behandlet i byrådet. 

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 9. december 2015 en sag om, at 
boligforeningen til brug for realisering af helhedsplanen har været nødsaget til at gøre 
brug af den såkaldte Call in beføjelse i almenboliglovens § 37, stk. 4-5, hvorefter 
repræsentantskabet har besluttet at gennemføre helhedsplanen, uanset at 
afdelingsbestyrelsen ikke har godkendt gennemførelse af helhedsplanen. Sagen herom 
er indberettet til ministeriet i overensstemmelse med gældende regler herom.

Frederikshavn Boligforening oplyser at Cloosparken er nedslidt, ikke tidssvarende, har 
skimmelsvamp problemer og har byggeskader/svigtende fundering. Afdelingen står foran 
en stor renovering, som blandt andet også omfatter nedrivning af 11 ud af 24 boliger. 
Renoveringen udføres med støtte fra Landsbyggefonden.
Boligforeningen oplyser endvidere at de tilbageværende 13 boliger totalrenoveres, hvilket 
vil resultere i bedre komfort og dermed en fremtidssikring af afdelingen. I 7 af boligerne 
udføres der pladefundering og nedpresning af minipæle.

Alle boliger får blandt andet ny tagkonstruktion, nye vinduer/døre, nye køkkener, nye 
badeværelser, nye vægge, ny indretning, ventilation, facadeisolering, nye afløb og 
forsyningsledninger, nye tekniske installationer mv.

Der etableres tilgængelighed i terræn, så boligerne er egnet til beboere med behov for 
rullestole, rollatorer mv.

Der udføres desuden energibesparende tiltag i form af blandt andet solceller.

Den samlede udgift til renoveringen udgør 27.507.079 kr. Heraf udgør den støttede del 
12.993.148 kr., og den ustøttede del udgør 14.513.932 kr.

Der vil blive stillet krav om kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. efter den såkaldte 
femtedelsregel. Dette indebærer at kommunen skal bidrage med 200.000 kr.
Der skal stilles kommunal garanti for det støttede lån (12.993.148 kr.) på 100 %, med 50 
% regaranti fra Landsbyggefonden.

Der skal endvidere stilles kommunal garanti for det ustøttede lån (14.513.932 kr.). 
Garantiprocenten for dette lån foreligger ikke endnu, men det må forventes at den kan 
blive på 100 %.
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Af Boligforeningens beskrivelse fremgår at 11 ud af 24 boliger vil blive nedrevet. 
Nedrivning forudsætter at boligforeningen får ministeriets godkendelse til nedrivning. Da 
boligerne jf. geoteknisk rapport har så dårlige funderingsforhold at genopretning ikke vil 
være forsvarligt set ud fra en totaløkonomisk betragtning. Frederikshavn Kommune har 
endvidere udstedt påbud mod genudlejning af nogle af de 11 boliger pga. for høje 
koncentrationer af skimmelsvamp.

Restgælden på afdelingens realkreditlån er på 0 kr. Afdelingen er gældfri.
Boligforeningen oplyst at efter renoveringen vil huslejen udgøre 741 kr. pr. m2/årligt (2016 
tal). Den nuværende husleje udgør ca. 540 kr. pr. m2./årligt (2016 tal). 

Den forhøjede husleje modsvares af besparelser i forbrug af el og varme.

På afdelingsmøde den 20. oktober 2015 blev helhedsplanen ikke godkendt idet 13 
stemte for og 13 stemte imod. 

Efterfølgende er helhedsplanen godkendt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
den 12. november 2015 i form af reglerne om Call in. 

Sagen om Call in, blev behandlet på Økonomiudvalget den 9. december 2015 hvor 
Økonomiudvalget anbefalede indstillingen om, at betingelserne for anvendelse af 
almenboliglovens § 37, stk. 4 betragtes som værende opfyldte.

Økonomiske konsekvenser
Kommunens andel af kapitaltilførslen på 200.000 kr. finansieres af kontoen for indskud i 
Landsbyggefonden. 

Der er i budget 2017 afsat 84.000 kr. Der er tilstrækkelige midler på kontoen til at 
finansiere kommunens andel på 200.000 kr.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller til Økonomiudvalget at udvalget, såfremt udvalget 
ønsker projektet realiseret, da at anbefale byrådet, at 

1. indstille til Landsbyggefonden, at der gives tilsagn til støtte om helhedsplan for 
afdelingen som beskrevet i den foreløbige helhedsplan (skema A)

2. godkende at kommunen deltager i kapitaltilførslen med 200.000 kr.
3. kommunen stiller garanti for det støttede realkreditlån på 100 %
4. kommunen har ikke taget stilling til hvorvidt der ydes kommunal garanti for det 

ustøttede lån
5. den foreløbige anslåede huslejestigning på gennemsnitligt 201 kr. pr. m2./årligt 

godkendes
6. kommunen godkender, under forbehold af ministeriets efterfølgende 

godkendelse, nedrivning af 11 ud af i alt 24 boliger fordi genopretning ikke vil 
være forsvarligt set ud fra en totaløkonomisk betragtning jf. geoteknisk rapport 
om dårlige funderingsforhold.

7. indstillingen er i det hele betinget af, at ministeriet ikke omstøder den i helhold til 
almenboliglovens § 37, stk. 4-5 trufne beslutning (Call in)
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 18-05-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og 

Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og 
Søren Visti Jensen

Bilag

 kort Cloosparken (1315974 - EMN-2011-00443)
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6 (Åben) Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - Skema A – opførelse 
af 36 almene familieboliger i Frederikshavn, beliggende øst for 
Apholmenvej
Sags ID: GEO-2016-01524

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Den almene boligorganisation Boligselskabet Nordjylland anmoder om godkendelse af 
skema A - opførelse af 36 almene familieboliger. Der henvises til tidligere behandling af 
sagen i Økonomiudvalget den 10. februar 2016 hvor Boligforeningen Nordjylland 
fremsendte notat med beskrivelse af et boligprojekt i samarbejde med Beach House A/S. 
Boligforeningen Nordjylland ønskede tilsagn om, at kunne arbejde frem mod en egentlig 
støttesag. Indstillingen blev godkendt.

Boligerne er beliggende i Frederikshavn øst for Fakta butikken ud til Apholmenvej. 

Byggeriet har ikke en endelig adresse endnu.

Byggeriet planlægges opført som en kombination af 36 almene familieboliger og 12 
boliger opført og ejet af Beach House A/S.

Bygherren oplyser blandt andet, at byggeriet tænkes opført som et punkthus på 12 
etager. Der bliver 4 lejligheder på hver etage, hvoraf de 3 bliver almene familieboliger på 
hhv. 87, 104 og 106 m2 og 1 privat lejlighed på 135 m2 opført og ejet af Beach House 
A/S. Fordelingstallet er 69 % alment byggeri og 31 % privat byggeri.

Målgruppen for byggeriet bliver ifølge bygherren børnefamilier og seniorsegmentet.
Det er aftalt mellem Boligselskabet Nordjylland og Beach House A/S, at hele projektet 
udbydes samlet i et indbudt totalentrepriseudbud, således at det er de samme 
håndværkere både på de almene og private boliger.

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 36 almene boliger er 69.036.000 kr. 

Byggeriet forventes påbegyndt primo 2017.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør 
dermed 6.903.600 kr.

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 realkreditlånet, som bliver 60.751.000 kr. 

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet og størrelsen heraf kendes ikke pt.

Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 99 m2 bliver ca. 86.823 kr. årligt, svarende til 
ca. 7.235 kr. pr. måned ekskl. forbrug.
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Der anmodes om godkendelse af en foreløbig gennemsnitlig husleje på 877 kr./m2/årligt.

Økonomiske konsekvenser
Ud fra det foreliggende projekt skal der forventes, at der er et grundkapitalindskud på 
6.903.600 kr.

Til indskud i Landsbyggefonden er der for hvert af årene 2016 og 2017 på budgettet afsat 
5,5 mio. kr., samt i 2015 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 4,9 mio. kr.

Fra boligforeningerne er der modtaget tilbagemeldinger om forventninger/ønsker til 
byggeri af boliger i 2016 og 2017, svarende til en indskudskapital 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 dette projekt.

Den kommunale garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Center for teknik og miljøs bemærkninger:
Umiddelbart kan projektet indpasses efter lokalplanens bestemmelser.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 69.036.000 kr. for boligerne på 
følgende vilkår:
 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 1. maj 2017
 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret 

beregning heraf foreligger
2. der godkendes en foreløbig husleje på gennemsnitlig 877 kr./m2/årligt.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 18-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Byrådets flertal godkender indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og 

Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og 
Søren Visti Jensen
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Bilag

 kort Sea Tower (1315973 - GEO-2016-01524)
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7 (Åben) Frederikshavn Forsyning A/S - Ansøgning om kommunegaranti for 
lån 2016
Sags ID: EMN-2016-01225

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger om kommunegaranti for lån 

på 225,2 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen for 

regnskabsåret 2016, som opstår via årets anlægsinvesteringer.

Bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S har på mødet den 26. april 2016 besluttet, 

at der i løbet af 2016, kun bliver optaget de nødvendige lån, i form af kreditkontrakter og 

træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter i takt med at selskabernes likviditet ikke 

kan afholde udgifterne og den endelige finansiering kan hjemtages. Se bilag for planlagt 

investeringsbehov samt forventet låneoptagelse for 2016. 

I henhold til gældende regler kan Frederikshavn Kommune yde de ansøgte garantier, 

uden at det påvirker kommunens låneramme.

De endelige lån ønskes optaget som 25 årige obligationsbaserede lån.

I henhold til Byrådet beslutning af 30.marts 2011 om indførelse af garantiprovision og 

Økonomiudvalgets beslutning af 23. maj 2012 om størrelsen af garantiprocenten, skal der 

opkræves en løbende årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af 

kommunegarantier til forsyningsselskaber.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

1. der i henhold til reglerne for kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for 

lån på 225,2 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S til finansiering af 

anlægsudgifterne i 2016. 

2. der opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 18-05-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
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Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og 

Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og 
Søren Visti Jensen

Bilag

 Ansøgning til Kommunen om kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2016 
(1315606 - EMN-2016-01225)

 Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2016 (1315605 - EMN-
2016-01225)
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8 (Åben) Budget 2016-2017 for Frederikshavn Kollegium
Sags ID: EMN-2016-01209

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium 
fremsender til byrådets godkendelse som tilsynsmyndighed kollegiets budget 2016/2017 
bilagt 10-årig vedligeholdelsesplan.

Kollegiet arbejder med 3-årige budgetter, så budgetmaterialet består af budget 2016-
2017, 2017-2018 og 2018-2019.

Frederikshavn Kollegium består af 256 lejligheder.

Budget 2016/2017 balancerer og er inklusiv afvikling over 10 år af opsamlet 
driftsunderskud. Der er dog afsat en post på 131.428 kr. som ekstraordinær afvikling af 
underskud.

Der er i budgettet indregnet en lejeledighed på 11 %.

Budgettets henlæggelsesbeløb ligger indenfor de lovbestemte minimumsbeløb.

Kollegiet har i de senere år gennemført drastiske rationaliseringer og frasolgt 
kollegiebygningen Hånbækvej 46, Frederikshavn, indeholdende 46 lejligheder.

Kollegiet fastholder de driftstilpasninger, der reducerer driftsudgifterne tilstrækkeligt til at 
undgå huslejestigninger. Bestyrelsen samarbejder fortsat med beboerrådet omkring de 
frivilliges rengørings- og viceværtsfunktioner og man har fortsat fokus på 
energibesparende foranstaltninger. 

Tidligere års oparbejdede underskud blev i 2014 ekstraordinært nedbragt ved frasalget af 
kollegieblok og overskud i regnskabsårene 2013/14 og 2014/2015. Det herefter 
akkumulerede underskud budgetteres nedbragt med 431.731 kr. i 2015/16 og 
efterfølgende år. 

Kollegiet har opsagt sin kassekredit, idet man ikke mere har brug for eksterne 
kreditfaciliteter til kollegiets drift.

Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet efter en teknisk gennemgang af kollegiets 
bygninger.

Budgettet og vedligeholdelsesplanen er godkendt af kollegiets bestyrelse den 2. maj 
2016.
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Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
godkende budget 2016-2017 og 10-årig vedligeholdelsesplan for Frederikshavn 
Kollegium. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 18-05-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og 

Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og 
Søren Visti Jensen

Bilag

 Budget2016-2019 (1315104 - EMN-2016-01209)
 Vedligeholdelsesplan 2016-2027 (1315106 - EMN-2016-01209)
 10-årig Vedligeholdelsesplan16til27 (1315105 - EMN-2016-01209)
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9 (Åben) Etablering af et samlet kørselskontor
Sags ID: EMN-2016-01061

Sagsbehandler: Charlotte Kaae Larsen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
PMU/KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
I 2013 etablerede Frederikshavn Kommune et kørselskontor med det formål at samle 

kørselsordninger fra forskellige centre og sikre en ensartet, smidig og gennemsigtig 

service for borgerne. Etableringen af Kørselskontoret skulle sikre en optimering af 

kommunens kørselsordninger og dermed give en besparelse på området. Alle opgaver 

vedrørende handicap- og skolebuskørsel blev derfor samlet i kommunens Kørselskontor 

pr. 1. marts 2013.

Frederikshavn Kommunes Kørselskontor administrerer kørsel med borgere til skole, 

dagtilbud, handicap, læge, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter. Nogle kørsler er 

variable, og andre er faste. Kørselskontoret håndterer kørsel for ca. 2.900 borgere, og 

årligt håndteres omkring 17.300 kald til Kørselskontorets call-center.

Administration og koordinering af den kollektive trafik på de åbne ruter, og administration 

og myndighedsopgaven på taxa er placeret i Center for Teknik og Miljø.

Det er politisk besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget 11. november 2015 og i Plan- og 

Miljøudvalget 1. december 2015, at alle skolebusruter gældende fra august 2016 skal 

være åbne ruter og dermed en del af den kollektive trafik.

Det er direktionens anbefaling, at administration for kollektiv trafik på de åbne ruter og 

taxa samles i Kørselskontoret til køreplanstart pr. august 2016. Direktionen indstiller, at 

den samlede driftsadministration for kollektiv trafik og taxa-administration samt bevilling 

overflyttes til Kultur og Fritidsudvalget og placeres i kommunens Kørselskontor, der hidtil 

har planlagt og koordineret skolebusruter og administreret al øvrig kørsel.

For kommunens borgere vil det være en fordel med én indgang til al kørsel i kommunen 

ved både bestilling af kørsel, klager over samme og den øvrige administration. 

Kørselskontoret har et godt lokalkendskab i forbindelse med planlægning af ruter og 

gennemførelse af priseffektive udbud på både taxapakker og busruter. Kørselskontoret 

har allerede opnået stor erfaring med de lukkede busruter, udstedelse af buskort samt 

samarbejder i tæt dialog med skoler, forældre, vognmænd og andre interessenter. 

Udgangspunktet for Kørselskontorets arbejde er optimerede og politisk behandlede 

kvalitetsstandarder, sagsgange og faste procedurer. 
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Ved at samle planlægningen af ruterne opnår vi en øget mulighed for koordinering og 

optimering af ruterne i og omkring kommunen. Dette til gavn for borgerne både i byerne 

og i opland.

Plan- og Miljøudvalget, i regi af Center for Teknik og Miljø, afslutter igangværende 

trafikprojekter, blandt andre nedenstående:

 Biogasbusser 

 Strategisk opgradering af stoppesteder 

 Internet i skole- og uddannelsesbusser 

 Weekendbetjening i den sydøstlige del at kommunen

 Sommerbus i Skagen  

 Go More

Den overordnede trafikpolitiske planlægning, herunder den overordnede 

trafikplanlægning med ventefacilitet og stoppesteder, fortsætter som hidtil, som en del af 

Plan- og miljøudvalgets overordnede ressortområde og inden for eksisterende 

budgetramme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der overføres ikke personale fra Center for Teknik og Miljø i forbindelse med etableringen 

af et samlet kørselskontor idet økonomien i forbindelse med opgaven som hidtil 

varetages ved intern fakturering.

Indstilling
Direktionen indstiller, at

1. Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at 

driftsadministration vedrørende kollektiv trafik og taxa overføres fra Center for 

Teknik og Miljø til Kørselskontoret, Center for Bibliotek og Borgerservice med 

virkning pr. 8. august 2016.

2. Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at bevilling for 

kollektiv trafik på 13,4 mio. kr. i 2016 og øvrige budgetoverslagsår samt forbrug i 

2016 flyttes fra Plan- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget med virkning 

pr. 1. januar 2016.

3. Indtægtskrav på taxabevillingen på 47 t.kr. i 2016 og øvrige budgetoverslagsår 

samt forbrug i 2016 flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget med 

virkning pr. 1. januar 2016. 

4. Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler 

overfor Frederikshavn Byråd at beslutte at forberede sag om vedtægtsændring til 

byrådets godkendelse på møderne i juni og august, hvor ressortområderne 

Kollektiv Trafik og Taxa flyttes fra Økonomiudvalget og Plan- og Miljøudvalget til 

Kultur- og Fritidsudvalget.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-05-2016
Indstillingen godkendes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 18-05-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og

Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og 
Søren Visti Jensen

Bilag
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10 (Åben) Revideret personalepolitik: Politik for håndtering af fysisk og 
psykisk vold
Sags ID: EMN-2014-01615

Sagsbehandler: Claus Sørensen

Ansvarligt center: Arbejdsmiljø og HR

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Erstatningsnævnet indførte i oktober 2015 ny praksis for vurdering af voldsepisoder, hvor 

der ikke er foretaget politianmeldelse. Derfor er det nødvendigt at revidere Frederikshavn 

Kommunes personalepolitik, Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold. HovedMED 

har nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til revideret personalepolitik for 

området. Forslaget består af en personalepolitik, der udtrykker holdninger og principper, 

og en række bilag, der vejleder ledere og medarbejdere om den praktiske forebyggelse 

og håndtering af fysisk og psykisk vold. Byrådet skal alene tage stilling til selve 

personalepolitikken.

Væsentlige hovedpunkter:

Hvis en medarbejder bliver udsat for vold i arbejdstiden, er der tale om en arbejdsskade, 

som skal anmeldes i arbejdsskadesystemet.

Sideløbende kan vold anmeldes til Erstatningsnævnet, som giver erstatning til ofre for

forbrydelser. Det er en erstatning, man kan få udover det, som man eventuelt har krav på 

i den almindelige arbejdsskadesag.

Tidligere har Erstatningsnævnet anerkendt en dispensation til at politianmelde såfremt 

der er tale om eksempelvis plejepersonale, pædagoger, skolelærere og andre 

personalegrupper med særlige omsorgsfunktioner. Den dispensation bliver nu 

indskrænket, så det ikke er tilstrækkeligt at henvise til, at man tilhører den 

personalegruppe. Fremover skal der ligeledes være pædagogiske eller 

behandlingsmæssige grunde til at undlade politianmeldelse.

Ifølge Civilstyrelsen vil Erstatningsnævnet som altovervejende hovedregel ikke 

tilsidesætte vurderingen af pædagogiske og behandlingsmæssige grunde til at undlade 

politianmeldelse, hvis der er udarbejdet et notat fra arbejdsgiver, der beskriver de 

pædagogiske/behandlingsmæssige hensyn om, hvorfor der ikke er foretaget en 

politianmeldelse. Således er udmeldingen her, at lederen af det pågældende arbejdssted, 

sammen med medarbejderen (og evt. inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanten), inden 

for 72 timer (der kan være godkendte begrundelser for en senere vurdering) efter 

episoden skal beslutte, hvorvidt der skal ske politianmeldelse, eller om der er 

pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, der gør at politianmeldelse skal 
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undlades. Er sidstnævnte tilfældet, skal lederen udfærdige en skriftlig vurdering som skal 

journaliseres sammen med en beskrivelse af episoden. 

De hidtidige regler forpligtede arbejdsgiveren til at sørge for at vurdere og forebygge 

risikoen for arbejdsrelateret vold inden for arbejdstiden. Med de nye regler er denne pligt 

udvidet til også at omfatte arbejdsrelateret vold, der kan forekomme uden for arbejdstid.  

De nye pligter betyder, at man som arbejdsgiver skal fastlægge retningslinjer og vejlede 

sine ansatte om, hvordan de bedst kan håndtere episoder eller tilløb til episoder med 

arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid. Vejledningen kan for eksempel handle om, 

hvordan en lærer bedst håndterer en vred forælder, som vedkommende møder uden for 

arbejdstiden. 

Arbejdsgiveren har desuden pligt til at tilbyde skadelidte ansatte bistand til 

politianmeldelse, hvis en ansat har været udsat for arbejdsrelateret vold uden for 

arbejdstiden. Arbejdsgiveren vil kun blive pålagt pligter, som arbejdsgiveren kan løfte på 

arbejdspladsen. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at Politik for 

håndtering af fysisk og psykisk vold godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 18-05-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og 

Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og 
Søren Visti Jensen

Bilag

 16-360 Forebyggelse af vold og trusler (4) (1316541 - EMN-2014-00956)
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11 (Åben) Henvendelse fra SF vedrørende vindmøller
Sags ID: EMN-2016-01352

Sagsbehandler: Nicklas Bille Hansen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Christina Lykke Eriksen (SF) har bedt om, at få følgende optaget på byrådets dagsorden.

Som konsekvens af Løkke-regeringens politik om at skære ned på den grønne omstilling 

og droppe møllerne ud for Sæby, skal vi fra SF' s side forelå, at Byrådet sender en 

skrivelse til regeringen med følgende ordlyd:

Det er med stor bekymring, at vi i Byrådet i Frederikshavn erfarer, at regeringen påtænker 

at droppe vindmøllerne ud for Sæby. Både i forhold til at begrænse udslippet af CO2 og i 

forhold til de arbejdspladser, der kan etableres såvel i møllernes anlægsfase som i 

driftsfasen, er det særdeles uheldigt at skære ned på de grønne ambitioner. Byrådet skal 

derfor opfordre regeringen til at fastholde udbuddet af møller ud for Sæby, således som 

et flertal i Folketinget har besluttet.

Indstilling
Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
SF’s forslag kom til afstemning:

For stemte 3:

Søren Visti Jensen (F), Ida Skov (Ø), Jens Porsborg (C)

Imod stemte 28:

Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Steen 

Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Renate 

Weilov (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram 

Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag 

(V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam 

(V), John Christensen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V), Carsten Sørensen 

(DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF)
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SF’s forslag blev ikke vedtaget.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og 

Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og 
Søren Visti Jensen

Bilag
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