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1 (Åben) Indkaldelse af stedfortræder for medlem af Frederikshavn Byråd
Sags ID: EMN-2016-02113

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Ida Skov fra Enhedslisten har meddelt, at hun af personlige årsager vil være forhindret i 

at varetage sit hverv som medlem af Frederikshavn Byråd fra 31. august. Orlovsperioden 

forventes at vare 2 måneder.

Når et byrådsmedlem meddeler, at vedkommende på grund af sin helbredstilstand, 

graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller 

lignende er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 

en måneds varighed, skal borgmesteren indkalde stedfortræderen til førstkommende 

byrådsmøde. 

Den stedfortræder, der indkaldes, er den, der ifølge valgopgørelsen står øverst på 

stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste. 

Byrådet skal i medfør af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4 træffe beslutning om, 

hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. 1. stedfortræder på 

Enhedslisten er Poul-Erik Andersen, Bundgarnsvej 9, Ålbæk.

Der er Ledelsessekretariatets vurdering, at betingelserne for at indkalde 1. stedfortræder 

Poul-Erik Andersen er opfyldt.

Enhedslisten har meddelt, at Poul-Erik Andersen indtræder i Ida Skovs pladser i 

Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, forudsat at byrådet godkender, at 

betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Det fraværende medlem får sit vederlag i henhold til § 30 i vederlagsbekendtgørelsen. 

Stedfortræderen oppebærer vederlag og godtgørelse efter samme regler som øvrige 

byrådsmedlemmer. 

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at det

 godkendes, at betingelser for stedfortræderens indtræden i byrådet er opfyldt

 tages til efterretning, at Poul-Erik Andersen indtræder i Økonomiudvalget og 

Børne- og ungdomsudvalget.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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2 (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.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-08-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

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

 Kopi af Overslag økonomi på Dige Elling efter møde entreprenør 
(1392979 - EMN-2015-00120)
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3 (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

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-08-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Bilag 1 - Oplandsskemaer (1282358 - GEO-2016-00781)
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 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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4 (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.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-08-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

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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5 (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

     

Alle gebyrer er ekskl. moms.
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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.
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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.

 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.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-08-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Takstblad for 2017 (1359093 - GEO-2016-02264)
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6 (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

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-08-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 MVs Budgetforslag 2017 (1342857 - EMN-2016-00332)
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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 til 195.500 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.
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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

 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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-08-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Brian Kjær forlod mødet som inhabil. 
Godkendt.

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.
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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

 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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-08-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Brian Kjær forlod mødet som inhabil. 
Godkendt.

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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-08-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Brian Kjær forlod mødet som inhabil. 
Godkendt.

Bilag
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10 (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

 besvarelse af anbefalingerne fra revisionen tages til efterretning 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-08-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

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

 Bemærkninger til revisionsberetning nr. 7 - med besvarelser (1394808 
- EMN-2015-01510)
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11 (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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-08-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Bevillingsmæssige ændringer pr. AUG 2016 (1394819 - EMN-2015-
01498)
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12 (Åben) Ændring af Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes 
byråd
Sags ID: EMN-2016-01572

Sagsbehandler: Peter Høeg Juhl Carton

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd foreslås ændret som følge af forslag om 

overførsel af 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.

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. 

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. 
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Udgangspunktet for Kørselskontorets arbejde er optimerede og politisk behandlede 

kvalitetsstandarder, sagsgange og faste procedurer. 

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.

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.

Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor 

Frederikshavn Byråd at beslutte at ændre i styrelsesvedtægt for Frederikshavn 

Kommunes Byråd, hvor ressortområderne kollektiv trafik, samt taxa- og rutekørsel flyttes 

fra Plan- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Ændringer fremgår af vedlagte bilag (overstregede foreslås slettet og gule fremhævelser 

foreslås tilføjet).

Såfremt ændringer vedtages på byrådsmødet den 29. juni samt 31. august vil den nye 

styrelsesvedtægt træde i kraft pr. 1. september 2016.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at byrådet godkender overførsel af kollektiv trafik, samt taxa- og 

rutekørsel fra Plan- & Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, således at 

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd tilpasses herefter. 

Såfremt ændringerne godkendes, sendes sagen til 2. behandling på næstkommende 

møde i Byrådet i henhold til Styrelsesvedtægtens § 24.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Frederikshavn Byråd Dato: 29-06-2016
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Styrelsesvedtægt i tabeller - Kollektiv trafik og taxakørsel (1339844 -
EMN-2016-01572)
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13 (Åben) Byrådets mødekalender 2017
Sags ID: EMN-2016-02005

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Byrådet træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes, jf. den 

kommunale styrelseslov § 8. I begyndelsen af hvert regnskabsår bliver dato for møderne, 

og hvornår dagsordener og referater bliver fremlagt, annonceret i den lokale presse. 

Ordinært møde afholdes mindst én gang om måneden, og annonceres forud i den lokale 

presse efter byrådets bestemmelse.

Forslag til byrådets møder i 2017

 Onsdag den 25. januar

 Onsdag den 15. februar

 Onsdag den 29. marts

 Onsdag den 26. april

 Onsdag den 31. maj

 Onsdag den 28. juni

 Onsdag den 30. august

 Onsdag den 13. september (budget)

 Onsdag den 4. oktober (2. behandling af budget)

 Onsdag den 1. november

 Onsdag den 29. november

 Onsdag den 20. december

Møderne foreslås afholdt i Byrådssalen, Rådhus Allé 100, Frederikshavn.

Det foreslås endvidere, at

 der forud for byrådets møde den 31. maj reserveres tid til afholdelse af 

generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S

 der forud for byrådets møde den 28. juni reserveres tid til budgettemamøde.

 der forud for byrådets møde den 30. august reserveres tid til budgetdebatmøde.

Annonceringen foregår således

 Januar 2017 annonceres i lokalaviserne datoer for afholdelse af byrådets møder i 

2017

 Onsdag ugen før møderne annonceres i lokalaviserne mødedato, tid og sted for 

møde samt information om spørgetid for borgere.
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 Fredag ugen før mødet kan dagsordenen for det ordinære møde læses på 

kommunens hjemmeside.

 Dagen efter mødet vil referatet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside

 Fredag ugen før mødet og indtil mødets afholdelse annonceres i de lokale 

netaviser og på kommunens hjemmeside om mødedato, tid og sted.

Indstilling
Direktionen indstiller, at byrådets godkender forslag til mødeplan 2017 for Frederikshavn 

Byråd samt annoncering heraf, som ovenfor beskrevet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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14 (Åben) Udpegning af byrådsmedlem til bestyrelsen for Frivilligcenter 
Frederikshavn kommune
Sags ID: EMN-2016-00382

Sagsbehandler: Louise Pedersen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget en henvendelse fra Frivilligcenteret med et ønske 

om, at der udpeges en kommunalpolitiker til foreningens bestyrelse.

Foreningen er i øjeblikket i en proces med at omdanne sig fra ”Det Frivillige Hus” til 

”Frivilligcenteret Frederikshavn Kommune”. Beliggenheden er fortsat i bygningen i 

Danmarksgade, Frederikshavn.

Frivilligcenteret har blandt andet til formål at;

- etablere og koordinere et samarbejde på tværs af de frivillige foreninger og 

organisationer, der udfører humanitært og socialt arbejde i hele kommunen.

- vejlede og bygge bro mellem de frivillige foreninger i kommunen og hjælpe med at

synliggøre arbejdet over for borgerne

- gøre det mere enkelt for borgere at finde hjælp hos de frivillige foreninger.

Det ønskes gjort ved eksempelvis bredest mulig lokal forankring, uddannelse af den 

frivillige arbejdsstyrke i Frederikshavn Kommune og drive være- og mødefaciliteter for 

målgrupperne.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 16-08-2016
Indstillingen godkendt.
Fraværende: Flemming Rasmussen

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget overfor Byrådet anbefaler 

 at byrådet udpeger en kommunalpolitiker til Frivilligcenteret 

 at kompetencen til udpegning fremover delegeres til SUU.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anders Broholm blev valgt.
Indstillingen godkendt.

Bilag
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15 (Åben) Henvendelse fra Enhedslisten og SF vedrørende skattestigning
Sags ID: EMN-2016-02237

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Enhedslisten og SF foreslår at Frederikshavn Kommune inden d. 2. september 2016 

søger social- og indenrigsministeriet om tilladelse til at hæve skatteprovenuet med 15 

mio. i 2017.

Hvis Frederikshavn Kommune får tilladelse til skattestigningen, vil kommunen ikke 

risikere økonomiske sanktioner, hvis BR i budgetforhandlingerne beslutter at hæve en 

eller flere af skatterne. 

Vi finder det nødvendigt at skaffe kommunen et økonomisk tilskud, for, at undgå at der 

igen i 2017 skal nedlægges o. 50 stillinger i den borgernære velfærd. Vi finder det ikke 

muligt at forringe servicen på socialområdet og børne-skoleområdet med nye 

personalefyringer, hvorfor vi foreslår skattestigningen, så der er økonomi til at forhindre 

dette.

Enhedslistens og SF ser helst, at en evt. skattestigning foretages som en indførelse af 

dækningsafgift på 5 promille for de private erhverv, der som den eneste gruppe ikke er 

pålagt nogen skat på nuværende tidspunkt. Det har betydet at de har undgået at bidrage 

til de fælles kommunale udgifter, også da kommuneskatten blev hævet for alle andre. 

Alternativt mener vi, det kan være grundskyldspromillen der hæves for at skaffe højere 

skatteprovenu. Det vil give en skattefordeling, hvor stigningen forholdsvis rammer de med 

de største grunde, og hvor de sommerhusejere, som bor uden for kommunen også vil 

skulle bidrage.

Indstilling
Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Enhedslistens og SFs forslag blev ikke vedtaget.

Bilag
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16 (Åben) Omkonstituering i Venstre
Sags ID: EMN-2016-02382

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Venstre har meddelt følgende rokering i de politiske udvalg:

 Pia Karlsen udtræder som næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget og 

erstattes af Anders Broholm.

 Anders Broholm udtræder af Teknisk Udvalg og erstattes af Pia Karlsen.

Endvidere meddelere Venstre, at Anders Broholm udtræder af bestyrelsen i 

Sundhedshus Sæby I/S og erstattes af Jytte Høyrup.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at det tages til efterretning, at:

 Pia Karlsen udtræder som næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget og 

erstattes af Anders Broholm

 Anders Broholm udtræder af Teknisk Udvalg og erstattes af Pia Karlsen.

 Anders Broholm udtræder af bestyrelsen i Sundhedshus Sæby I/S og erstattes af 

Jytte Høyrup.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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17 (Åben) Afhændelse af ejendommen Ny Skovgårdsvej 5 til Voerså 

Borgerforening
Sags ID: GEO-2016-00944

Offentlig titel: Afhændelse af ejendommen Ny Skovgårdsvej 5 til Voerså 

Borgerforening
Sagsbehandler: Gitte Boe Nielsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Voerså Borgerforening ønsker at erhverve Ny Skovgårdsvej 5, Voerså, hvor der tidligere 

har været børnehave, til foreningshus/borgerhus. Pågældende bygning og udenomsareal

er farvet med grønt på vedlagte oversigtskort. 

Børne- & Ungdomsudvalget traf i møde den 19. maj 2016 (punkt 8) beslutning omkring 

fordeling af arealer m.m. omkring bygningerne Ny Skovgårdsvej 3 og 5, der begge 

tidligere har været benyttet til børnehave.

Ejendomscenteret foreslår, at borgerforeningen kan overtage ejendommen på følgende 

vilkår:

 Ejendommen skal fungere som fælles foreningshus/borgerhus, og foreningen skal

sikre, at huset anvendes til dette

 Der tinglyses en tilbagekøbsret for kommunen sådan, at foreningen ikke må sælge

ejendommen uden først at have tilbudt kommunen at købe denne. Tilbagekøbsretten

gælder også i tilfælde af, at ejendommen i 1 år ikke har været anvendt til

foreningens formål som nævnt i foreningens vedtægter, eller hvis foreningen

benytter ejendommen til formål, der ikke stemmer overens med vedtægterne.

Ønsker kommunen ikke at udnytte sin tilbagekøbsret, kan foreningen frit sælge

ejendommen til tredjemand

 Eventuel tilbageskødning skal ske vederlagsfrit. Foreningen skal ikke godtgøres for

afholdte udgifter, herunder hegn, ledninger m.v. Foreningen skal betale kommunens

omkostninger ved nærværende salg og ved tilbageskødningen

 Omkostninger i forbindelse med handelen, herunder til udstykning og skøde,

afholdes af kommunen. Dette gælder også adskillelse af de to bygninger Ny

Skovgårdsvej 3 og 5

 Bygningen overtages, som den er, og foreningen overtager bygning og areal uden

mulighed for krav om erstatning for nogen form for fejl eller mangler

 Foreningens vedtægter skal ændres sådan, at ændringer i vedtægterne kun kan ske

med kommunens godkendelse. De værdier, foreningen på ophørstidspunktet er i

besiddelse af, skal af generalforsamlingen fordeles til almennyttige formål i

lokalsamfundet. Kommunen skal godkende fordelingen af værdierne.
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Borgerforeningen er indforstået med ovennævnte vilkår. 

Hvad angår bygningen Ny Skovgårdsvej 3, vil kommunen rive denne ned inden længe. 

Økonomiske konsekvenser

Ved afhændelse til borgerforeningen giver dette følgende økonomi ekskl. moms: 

Engangsbeløb

Købesum 0 kr.

Omkostninger ved handelen, overslag 60.000 kr.

I alt 60.000 kr.

Drift

Tomgangsomkostninger 80.000 kr.

Mindreudgift i alt pr. år 80.000 kr.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at:

 Bygningen med tilhørende jordareal afhændes til Voerså Borgerforening for 0 kr. 

og på vilkår som nævnt i sagsfremstillingen

 Omkostninger ved handelen, herunder til udstykning og skøde, afholdes af 

kommunen og finansieres af budgetterede midler til salg af ejendomme

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-08-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Ny Skovgårdsvej 5 og 7 - oversigtskort sendt til borgerforeningen 
sammen med forslag til handelsvilkår mm (1327857 - GEO-2016-
00944)
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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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Opgørelse af tilbud Elling Å dige Beløb Ændringer efter møde med entreprenør 30 juni 2016. Kapital opgørelse

Kontraktsum laveste bud 4.863.291,00kr.         Foreslåede besparelser 101.960,- kr og 210.000,- kr. 4.551.331,00kr.                        

Nødvendige ekstraarbejder anslået 500.000,00kr.            500.000,00kr.                            

Del sum 5.363.291,00kr.        5.051.331,00kr.                        

Uforudsete udgifter 10 % 536.329,10kr.            536.329,10kr.                            

Anlæg dige 1 77.900,00kr.              77.900,00kr.                              

Anlæg dige 2 74.000,00kr.              74.000,00kr.                              

lejeareal byggeplads (ved regnvandsbassin) 94.656,00kr.              94.656,00kr.                              

Leje  areal Byggeplads (Kirke) 6.764,00kr.                 6.764,00kr.                                

Sum anlæg i alt 5.840.980,10kr.                        

Erstatninger

Dige 1 108.741,00kr.            

Dige 2 og Regnvandsbassin 304.478,00kr.            

Dige 3 6.822,00kr.                 

Dige 6 14.929,00kr.              

Dige 7 53.839,50kr.              

Dige 8 (Mogens) 12.607,50kr.              

Dige 8 (Taus) 13.884,00kr.              

Delsum erstatninger 515.301,00kr.            515.301,00kr.                            

Forventet omkostninger tinglysning og landinspektør 100.000,00kr.            100.000,00kr.                            

Forventet udgift total

Alle tal er uden moms

Indkøb af 2 traktorpumper 600.000,00kr.            Forsyning betaler 1 pumpe 300.000,- kr. 600.000,00kr.                            

TOTAL 7.056.281,10kr.                        

Forventet kapital behov

Rest af klima midler 3.500.000,00kr.         Regnvand Skagen + Adm.+ midler afsat til diger jf. bilag 2 -5.000.000,00kr.                       

Ekstra dige Skagensvej 203 200.000,00kr.            200.000,00kr.                            

Der mangler 2.256.281,10kr.                        

Forsyningens bidrag til køb af jord regnvandsbassin 223.500,00kr.                            

Fra ekstraordinær vandløbsvedligehold Mosegrøft fra drift 300.000,00kr.                            

Forsyningens bidrag til anlæg og traktorpumper ca. 838.429,00kr.                            

Der søges om tillægsbevilling på 900.000,- kr. Afrundes til 900.000,- kr. 894.352,10kr.                            

Forsyningens bidrag samlet 1.061.929,00kr.                        
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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. 
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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. 
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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 

 



 
 

   
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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relateret document 2/2

Dokument Navn: Oplandsskema for 

kloakopland.pdf

Dokument Titel: Oplandsskema for 

kloakopland

Dokument ID: 1283627



 

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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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 
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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 
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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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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. 
 
  



178 
 
 
 

 

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”



Bilagsforside

Dokument Navn: Bevillingsmæssige ændringer pr. AUG 2016.pdf

Dokument Titel: Bevillingsmæssige ændringer pr. AUG 2016

Dokument ID: 1394819

Placering: Emnesager/Budgetopfølgning 2016/Dokumenter

Dagsordens titel Bevillingsmæssige ændringer til budget 2016

Dagsordenspunkt nr 11

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



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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Styrelsesvedtægt for  

Frederikshavn Byråd 
 

§ 16  

Plan- og Miljøudvalget består af 5 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver 

indenfor plan-, bygge-, miljø- og naturområdet, herunder opgaver vedrørende: 

• myndighedsadministration af  

 - affaldsområdet og øvrige forsyningsområder 

 - planloven  

 - naturbeskyttelsesloven  

 - byggeloven 

 - byfornyelse og boligforbedring 

 - miljø- og vandløbslovgivningen 

 - ejendomsregisterlovene 

 - byfornyelses- og boligforbedringsbeslutninger 

• kollektiv trafik 

• hyre-, rute og fragtbilkørsel 

• udarbejdelse af bygge- og boligprogram 

• navne til gader og veje med videre 

• handleplaner, jf. miljømålsloven 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om 

kommune- og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder samt områder nævnt i § 

15 samt lokalplaner med kommuneplantillæg, der indebærer en 

foroffentlighedsfase. 

Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget om 

lokalplaner med kommuneplantillæg uden foroffentlighedsfase. 

Stk. 5. Udvalget tager beslutning om fremlæggelse og endelig vedtagelse af 

lokalplaner der er i fuld overensstemmelse med kommuneplanens rammer. 

Stk. 6 Udvalget godkender projektforslag vedrørende kollektive 

varmeforsyningsanlæg (efter den til enhver tid gældende projektbekendtgørelse).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”kollektiv trafik” slettes og flyttes til § 18, stk. 2 

”hyrevogn og rutekørsel” ændres til ”taxa- og rutekørsel”, slettes og flyttes til § 18, 

stk. 2. ”Fragtbilkørsel” udgår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

§ 18 

Kultur- og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens fritids-, 

idrætsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende: 

• biblioteksvirksomhed 

• musik- og billedskole 

• folkeoplysning  

• fritids- og idrætsanlæg og svømmehaller udenfor folkeskolen 

• tilskud til private haller 

• museer 

• teater 

• kulturhuse 

• øvrig kulturel virksomhed, herunder offentlig kunstudsmykning og tilskud 

mv. til kulturelle formål 

• drift af selvejende institutioner, der er knyttet til udvalgets område, og som 

byrådet har indgået overenskomst med 

• kollektiv trafik 

• taxa- og rutekørsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilføjelse med ”kollektiv trafik” 

Tilføjelse med ”taxa- og rutekørsel” 
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