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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: MOD-2021-00336
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Byrådet skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.
Bilag
.
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2 (Åben) Indtræden af stedfortræder i byrådsmedlems sygeorlov
Sags ID: EMN-2022-01345
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Irene Hjortshøj har oplyst til borgmesteren, at hun er sygemeldt fra den 8. maj 2022 til
den 31. juli 2022.
Når et byrådsmedlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet
periode af mindst 1 måneds varighed på grund af sin helbredstilstand, indkalder
formanden stedfortræderen til det førstkommende møde i byrådet.
Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af
byrådet.
Det medlem, der indtræder er 1. stedfortræder på pågældende kandidatliste.
Karl Falden, Sæbygårdparken 30, 9300 Sæby er 1. stedfortræder på Socialdemokratiets
kandidatliste.
Socialdemokratiet har meddelt, at Karl Falden indtræder i Irene Hjortshøjs plads i Teknisk
Udvalg og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at
1. byrådsmedlem Irene Hjortshøj har sygeorlov fra 18. maj 2022 – 31. juli 2022
2. stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste, Karl Falden indtræder i
byrådet fra den 18. maj 2022 – 31. juli 2022
3. Karl Falden indtræder i Teknisk Udvalg og i Social- og Sundhedsudvalget i
samme periode.

Bilag
.
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3 (Åben) Godkendelse af forslag til lokalplan Solcelleanlæg ved Badskær
Sags ID: GEO-2021-01756
Ansvarligt center: Teknik og Miljø
Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

31.1.2022

4.4.2022

02.05.2022

Der fremlægges forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og
miljørapport/miljøkonsekvensrapport for etablering af et solcelleanlæg på et areal på 67
ha ved Havensvej/Badskær mellem Hørby og Dybvad.
Der har tidligere været fremlagt forslag til planer og miljørapport/miljøkonsekvensrapport
for projektet, men på grund af en afgørelse i Planklagenævnet blev kommunen nødt til at
lade en del af processen gå om. Der er givet en kort redegørelse for sagens forhistorie i
bilaget ”Redegørelse for forhistorie”.

Indstilling
Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at
godkende forslag til lokalplan SAE.T.08.03.01, kommuneplantillæg 15.96 og
miljøkonsekvensrapport/miljørapport, og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025
Dato: 02-05-2022

Anbefales.
Afbud fra Tina Kruckow (A), i stedet mødte Kurt Kirkedal Jensen (A)
Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 11-05-2022

Anbefales.
Bilag
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1. Redegørelse for forhistorie (DokumentID: 6674687 - GEO-2021-01756)
2. LokalplanFORSLAG Solceller ved Badskær_v.3.2 (DokumentID: 6648509 - GEO-2021-01756)
3. Kommuneplan tillæg 15.96_Solceller Badskær_v.1.2 (DokumentID: 6648364 - GEO-2021-01756)
4. Miljøvurderingsrapport (MV-VVM) Solcelleanlæg ved Badskær_v.3.1 (DokumentID: 6648366 - GEO-202101756)
5. Udkast til § 25-tilladelse, politisk behandling (DokumentID: 6644730 - GEO-2021-01756)
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4 (Åben) Godkendelse af forslag til lokalplan for Skagen Havn - Udvidelse af
Skibsværft
Sags ID: GEO-2017-02237
Ansvarligt center: Teknik og Miljø
Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

15.08.2017

10.04.2018

02.05.2022

Plan og Miljøudvalget traf den 15. august 2017 beslutning om igangsætning af
udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport/miljørapport for
en udvidelse af Karstensens Skibsværft i Skagen.
Trafikstyrelsen er myndighed for de dele af projektet, der er placeret på søterritoriet,
mens Frederikshavn Kommune er myndighed på land.
Planlægningen og miljøkonsekvensrapporten/miljørapporten skal muliggøre en udvidelse
af værftet med nye anlæg i form af etablering af en ny overdækket tørdok i Vestre Bassin.
Samtidig fjernes eksisterende mulighed for at overdække den eksisterende tørdok ved
Nordkajen.
Området er i dag omfattet af lokalplan SKA.206-E ”Egentligt erhvervsområde ved Vestre
Strandvej-Nordkajen, Skagen” fra 2005, der aflyses ved den endelige vedtagelse af
lokalplanforslaget. Der vil efter vedtagelsen af plangrundlaget være mulighed for at
etablere to tørdokke, hvoraf den ene kan overdækkes. Kommuneplantillægget bringer
lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen, da den eksisterende mulighed for
at foretage overdækning af en tørdok ved Nordkajen ændres til at der i stedet kan
etableres overdækning af ny tørdok ved Værftsvej/Vestkajen.
Der blev i samarbejde med Trafik- og Byggestyrelsen afholdt foroffentlighedsfase og
høring af de berørte myndigheder i perioden fra den 28. september til den 26. oktober
2017. Den 10.april 2018 besluttede Plan- og Miljøudvalget på baggrund af de indkomne
høringssvar at arbejde videre med planlægningen.
Ved igangsætningen af planlægningen var de forventede dimensioner på overdækningen
af tørdokken på 110m længde, 35 meter bredde samt en højde på 35 meter. Der har
senere vist sig behov for at øge længden og bredden af overdækningen til 130 meter og
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45 meter. Det er vurderet at denne ændring ikke udløser krav om afholdelse af ny
foroffentlighedsfase m.v.
Miljøkonsekvensrapporten/miljørapporten vurderer de miljøpåvirkninger, der vil følge af
en realisering af planforslagene og det anmeldte projekt vedr. udvidelse af virksomheden.
Frederikshavn Kommune og Trafikstyrelsen er sammen med virksomhedens rådgiver,
Rambøll fælles om udarbejdelsen af rapporten.
Der er udarbejdet udkast til § 25-tilladelse (tidl. VVM-tilladelse) samt fornyede
miljøgodkendelser af virksomheden. Disse udkast er vedlagt som bilag.
I udkast til miljøgodkendelse videreføres den eksisterende dispensation fra
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
Trafikstyrelsen vil desuden skulle udstede en anlægstilladelse efter Havneloven, før
virksomheden kan gå i gang med udvidelsen.

Indstilling
Center for Teknik og Miljø indstiller at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at
godkende forslag til lokalplan SKA.H.01.06.01, kommuneplantillæg 15.41 og miljørapport
sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025
Dato: 02-05-2022

Anbefales.
Yderligere skyggediagrammer tilføres dagsordenen til byrådets behandling.
Afbud fra Tina Kruckow (A), i stedet mødte Kurt Kirkedal Jensen (A)
Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 11-05-2022

Udvalget er enigt om, at Birgit S. Hansen ikke er inhabil i sagen.
Anbefales.
Bilag
1. Lokalplan_v14 _2022.03.29 (DokumentID: 6653684 - GEO-2017-02237)
2. Kommuneplantillæg_v5_2022.03.29 (DokumentID: 6653685 - GEO-2017-02237)
3. VVM_rapport (DokumentID: 6667869 - GEO-2017-02237)
4. Bilag1_til_VVMrapport_Scoopingdokument Udvidelse Karstensens Skibsvaerft PMU_marts 2018
(DokumentID: 6667863 - GEO-2017-02237)
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5. Bilag2_til_VVMrapport_Risikonotat (DokumentID: 6667864 - GEO-2017-02237)
6. Bilag3_til_VVMrapport_Visualiseringsbilag (DokumentID: 6667865 - GEO-2017-02237)
7. Bilag4_til_VVMrapport_Skyggediagrammer bilag (DokumentID: 6667866 - GEO-2017-02237)
8. Bilag5_til VVMrapport_Notat - Luftemissioner, rev (DokumentID: 6672949 - GEO-2017-02237)
9. Bilag6_til_VVMrapport_Støj_og_vibrationer (DokumentID: 6667860 - GEO-2017-02237)
10. 220406 § 25 tilladelse - Udvidelse af Karstensens Skibsværft (DokumentID: 6667861 - GEO-2017-02237)
11. Miljøgodkendelse til Karstensens Skibsværft (DokumentID: 6667867 - GEO-2017-02237)
12. Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af forurenet jord og sediment (DokumentID: 6667868 - GEO-2017-02237)
13. Skyggediagrammer bilag_alle_måneder (DokumentID: 6700132 - GEO-2017-02237)
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5 (Åben) Salg af mindre arealer 1. kvartal 2022
Sags ID: GEO-2021-04829
Ansvarligt center: Teknik og Miljø
Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Hermed orienteres om solgte, mindre arealer, der ikke selvstændigt kan bebygges, og
hvor salgsprisen ikke overstiger 100.000 kr. i 1. kvartal 2022.
Det drejer sig om følgende areal:


1.846 m2 areal ved Østeråsene i Frederikshavn er solgt til Frederikshavn Varme
til højdebeholder for 0 kr. Handlen sker i henhold til overdragelsesaftale af 23.
februar 2009 om overdragelse af arealer til forsyningsanlæg. Arealet er vist med
rødt på vedhæftede rids af 2. februar 2022 udarbejdet af LE34

Indstilling
Center for Teknik og Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 11-05-2022

Anbefales.
Bilag
1. Oversigtskort Østeråsene 1 højdebeholder (DokumentID: 6666721 - GEO-2021-04829)
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6 (Åben) Ansøgning fra Skagen Havn om lånoptagelse og kommunegaranti
til ny havnebygning
Sags ID: EMN-2022-01746
Ansvarligt center: Budget og Analyse
Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn har ved brev af 22. april 2022 fremsendt en
ansøgning, om godkendelse af lånoptagelse på 44 mio. kr. samt en kommunegaranti på
15 mio. kr. til finansiering af ny havnebygning på Skagen Havn.
I det fremsendte baggrundnotat, der er vedlagt sagen som bilag, fremgår det at havnen
ønsker, at de eksisterende bygninger vedr. havnekontor og materialegård, skal erstattes
af en ny bygning, der kan opfylde formålene for brugen af de gamle bygninger.
Havnen kan finansiere 15 mio. kr. af byggesummen gennem lån ved KommuneKredit og
resten skal finansieres via realkreditlån eller banklån. Lånet ved KommuneKredit kræver
en kommunegaranti.
I henhold til havnelovens § 9 stk. 3, skal kommunalbestyrelsen efter havnebestyrelsens
indstilling godkende en kommunal selvstyrehavns optagelse af lån.
I henhold til den kommunale lånebekendtgørelses § 2, stk. 18 er udgiften til
anlægsarbejder i kommunale selvstyrehavne en låneberettiget udgift, hvorfor der kan
garanteres for Skagen Havns låneoptagelse ved Kommunekredit, uden at kommunen
skal deponere eller modregne i anden låneadgang.

Indstilling
Budget og Analyse indstiller, at
1. låneoptagelsen på 44 mio. kr. godkendes.
2. der ydes en kommunegaranti på 15 mio. kr. til lånet ved KommuneKredit.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 11-05-2022

Anbefales.
Bilag
1. Baggrundsnotat Ny Havnebygning (DokumentID: 6684829 - EMN-2022-01746)
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7 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti fra Dybvadhallen
Sags ID: EMN-2022-01521
Ansvarligt center: Budget og Analyse
Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Dybvadhallen har ved brev af den 25. januar 2022, anmodet Frederikshavn Kommune
om en kommunegaranti for et lån ved KommuneKredit på 4,0 mio. kr. til finansiering af
investering i om- og sammenbygning af klubhus og hal. Lånet forventes optaget med en
løbetid på 20 år og med fast rente.
Dybvadhallen har vedlagsfrit overtaget Dybvad Boldklub og Dybvad Idrætsklubs klubhus,
samt modtaget en donation på 0,5 mio. kr. fra klubberne. Dette for at kunne
medfinansiere sammenbygningen af bygningerne og derved skabe mulighed for nye og
forbedrede lokalefaciliteter, til brug for nye og eksisterende aktiviteter i bygningerne. Den
samlede om- og sammenbygning vil beløbe sig til 6,5 mio. kr. Heraf har Dybvadhallen en
egenfinansiering på 2,5 mio. kr. De resterende 4,0 mio. kr. ønskes finansieret ved
låneoptagelse.
På baggrund af Dybvadhallens seneste års regnskabsresultater samt det af
Dybvadhallen udarbejdede budget for 2022, hvor om- og sammenbygningen er
inkluderet, vurderer Dybvadhallen, at ydelsen på lånet kan holdes inden for den
forventede økonomiske ramme for hallen.
I ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” er det
beskrevet, under hvilke vilkår en kommune kan lånefinansiere sine udgifter, yde
kommunegarantier samt evt. blive deponeringspligtig.
Ansøgningen ligger inden for rammerne af bekendtgørelsen med hensyn til formål og
løbetid. Men da ombygningsomkostninger ikke alle er låneberettigede, skal kommunen
deponere et beløb svarende til kommunegarantien på 4,0 mio. kr. modregnet de
låneberettigede udgifter på 1,6 mio. kr. Dermed kommer deponeringen til at lyde på 2,4
mio. kr.
Det skal ligeledes præciseres, at kommunegarantien kun kan dække udgifter der
vedrører lovlige kommunale aktiviteter. Der kan kun yders kommunegaranti for de
faktiske afholdte udgifter til projektet.
Deponeringsforpligtigelsen på 2,4 mio. kr. kan finansieres af en uudnyttet
lånedispensation på 17,0 mio. kr. Kommunen fik en lånedispensation til budget 2022 på
19,0 mio. kr., men har kun budgetteret med at udnytte 2,0 mio. kr. af lånedispensationen.
Frederikshavn Kommune har ikke aktuelt stillet garanti for lån til Dybvadhallen.
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Indstilling
Budget og Analyse indstiller, at
1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning, meddeles kommunegaranti
for lån i KommuneKredit på op til 4.000.000 kr. til om- og sammenbygning af
klubhus og hal i Dybvad.
2. deponeringsforpligtigelse på 2.400.000 kr. finansieres af den uudnyttede
lånedispensation.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 11-05-2022

Anbefales.
Bilag
1. Ansøgning til Frederikshavn Byråd (DokumentID: 6667591 - EMN-2022-01521)
2. Dybvadhallen Årsrapport 2021 (DokumentID: 6664909 - EMN-2022-01521)
3. Dybvadhallen budget 2022 efter ombygning (DokumentID: 6683347 - EMN-2022-01521)
4. Beskrivelse af ombygning af Dybvad Hallen maj 2022 (DokumentID: 6690375 - EMN-2022-01521)
5. Oversigtstegning K01_H1_N1_3_100 - Stueplan - Fremt (DokumentID: 6661666 - EMN-2022-01521)
6. Oversigtstegning K01_H1_NX_3_105 - Brand - Stueplan (DokumentID: 6661668 - EMN-2022-01521)
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8 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti fra Voerså Kraftvarmeværk
A.m.b.a.
Sags ID: EMN-2022-01674
Ansvarligt center: Budget og Analyse
Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. har ved brev af den 8. april 2022, anmodet om en
kommunegaranti for en byggekredit og et efterfølgende lån ved KommuneKredit på
7.887.695 kr., til finansiering af investering i varmepumpe ved Voerså Kraftvarmeværk
A.m.b.a. Lånet forventes optaget med en løbetid på 20 år.
Årsagen til at varmeværket ønsker at installere en varmepumpe, skal ses i lyset af den
grønne omstilling og samtidig reducere forbruget af naturgas, hvor naturgassen forventes
at blive brugt i væsentligt mindre grad end nu og dermed falde til et minimum.
Voerså Kraftvarmeværk forventer, at forbrugerpriserne som minimum kan holdes på
nuværende niveau, således at der kan opretholdes mindst samme varmeudgift for
forbrugerne for et standardhus, som følge af investeringen.
I ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” er det
beskrevet under hvilke vilkår en kommune kan lånefinansiere sine udgifter, yde
kommunegarantier samt evt. blive deponeringspligtig.
I henhold til ovennævnte ansøgning, ligger den inden for rammerne af bekendtgørelsen
med hensyn til formål og løbetid.
Kommunen kan således yde garantien til lånet, jf. reglerne om kommunal låntagning.
Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun yders kommunegaranti
for de faktiske afholdte udgifter til projektet.
I henhold til byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning af
23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten skal der opkræves en løbende årlig
provision på pt. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til
forsyningsselskaberne.
Der er tidligere stillet garanti for lån til Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. Der er på
nuværende tidspunkt en restgæld for et lån på 5.955.572 kr. Lånet er optaget i 2016 og
har udløb i 2036.

Indstilling
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Budget og Analyse indstiller, at der
1. i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for en
byggekredit og et efterfølgende lån i KommuneKredit på op til 7.887.695 kr. til
Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. til investering i en varmepumpe.
2. opkræves den til enhver til gældende løbende årlige garantiprovision, som p.t. er
0,75 %, af restgælden ultimo året.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 11-05-2022

Anbefales.
Bilag
1. Ansøgning om kommunegaranti (DokumentID: 6684665 - EMN-2022-01674)
2. 5205 - kontrakt voerså kraftvarmeværk (DokumentID: 6677549 - EMN-2022-01674)
3. Årsrapport 30-06-2021 underskrevet (DokumentID: 6682810 - EMN-2022-01674)
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9 (Åben) Likvidationsregnskab for Modtagerstation Vendsyssel IS
Sags ID: EMN-2021-01276
Ansvarligt center: Økonomi
Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Modtagestationen Vendsyssel (MV) har fremsendt likvidationsregnskab til interessent
kommunerne den 25. marts 2022.
Der er tidligere blandt ejerne truffet beslutning om at ophøre driften af MV pr.
31.12.2021.
Frederikshavn Byråd har behandlet sagen den 26.6.2019 og 26.5.2021, hvor Byrådet
stemte for en selskabsgørelse og efterfølgende salg af virksomheden. Byrådet har
ligeledes besluttet, at man ønskede at få sin ejerandel udbetalt, og at midlerne
tillægges Verdensmålsudvalget til disponering.
Driftsaktiviteterne i Modtagestation Vendsyssel I/S med indsamlingsordning for klinisk
risikoaffald og tømningsordning for olie og benzinudskillere er pr 31.10.2021 frasolgt
til AVV I/S.
BDO har revideret MV likvidationsregnskab, der dækker perioden 1. januar 2021 –
31. januar 2022. BDO’s konklusion er, ”at likvidators beretning er i overensstemmelse
med likvidationsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i likvidators
beretning.”
Regnskabet udviser et underskud på 374.228 kr. Underskuddet er indregnet i
Frederikshavns Kommunes andel af egenkapitalen.
Modtagestationens egenkapital omfatter indskudskapital fra ejerkommunerne opgjort
på baggrund af indbyggertallet ved stiftelsen i 1988. Den samlede indskudskapital
udgør 2.361.000 kr. Denne indskudskapital er fremskrevet med Nationalbankens
diskonto +1% p.a., således at ejerkommunernes indskud pr. 31. december 2020
udgør 8.671.000 kr. Egenkapitalen i likvidationsregnskabet er i alt 6.992.332 kr. og er
således et udtryk for værdien af indskuddet. Der er ingen tilbagebetalingspligt til
forbrugerne.
Frederikshavn Kommunes andel af egenkapitalen udgør 2.902.218 kr. Efter
godkendelse af regnskabet hos ejerkommunerne vil nettoprovenuet blive udbetalt.

Indstilling
Økonomi indstiller, at likvidationsregnskabet for Modtagestation Vendsyssel I/S
godkendes.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 11-05-2022

Anbefales.
Bilag
1. Likvidationsregnskab 01.01.2021 - 31.01.2022 (DokumentID: 6655248 - EMN-2021-01276)
2. MV Rgnskab2021 (DokumentID: 6655247 - EMN-2021-01276)
3. MV udskrift af revisionsprotokol.pdf (DokumentID: 6655249 - EMN-2021-01276)

Frederikshavn Byråd 2022-2025 - 18-05-2022 19:00
MOD-2021-00336

Side 18 af 32

10 (Åben) Valg af 1 medlem til Foreningen Knivholt
Sags ID: EMN-2021-00619
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
På det konstituerende møde den 1. december 2021 blev følgende 3 byrådsmedlemmer
udpeget til Foreningen Knivholts bestyrelse:
June Menne (A)
Kasper Bagnkop (A)
Lone Haugaard (V)
Samtidig besluttede byrådet, at anbefale overfor Foreningen Knivholt, at vedtægerne blev
ændret således, at der fremover kun skal udpeges 1 byrådsmedlem til bestyrelsen.
Foreningen Knivholt har nu fremsendt nye vedtægter, og her fremgår af § 5, at
bestyrelsen fremover skal bestå af 6-14 medlemmer valgt af repræsentantskabet.
Bestyrelsen skal minimum bestå af den kommunale repræsentant, en bestyrer (stemmeret), medarbejderrepræsentanten og 3 medlemmer valgt blandt de øvrige
foreningsmedlemmer.
Vedtægterne er tilrettet i overensstemmelse med ovenstående, herudover er der i § 3
under medlemmer tilføjet UCN-Hjørring (Samfunds- og formidleruddannelsen). § 4
Kontingent er udeladt i de nye vedtægter.

Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at der udpeges 1 medlem til Foreningen Knivholt for den
resterende del af byrådsperioden.

Bilag
1. 2202_Knivholt_Hovedgaard_Reviderede_vedtægter (DokumentID: 6692864 - EMN-2021-00619)
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11 (Åben) Frederikshavn kollegium vedtægtsændringer, samt udpegning af
bestyrelsesmedlem
Sags ID: EMN-2022-01737
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Ændring af vedtægter
Bestyrelsen for den selvejende institution Frederikshavn Kollegium har på deres
bestyrelsesmøde den 14. februar 2022 besluttet, at ændre sammensætningen af
bestyrelsen. Dette sker under hensyntagen til, at administrationen af kollegiet foretages
af en ekstern administrator.
Af nugældende vedtægters § 4 fremgår, at bestyrelsens sammensættes af


2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen



2 medlemmer indstillet fra uddannelsesinstitutionernes ledelse



2 medlemmer indstillet fra beboerne på et beboermøde

Bestyrelsen for Frederikshavn Kollegium ønsker at ændre kollegiets vedtægt, således, at
bestyrelsens størrelse ændres fra 6 personer til 3 personer, samt at bestyrelsen
fremadrettet sammensættes af:


1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen



1 medlem indstillet fra uddannelsesinstitutionernes ledelse



1 medlem indstillet fra beboerne på et beboermøde

Jævnfør bekendtgørelse nr. 666 af 27/09/1991 om organisation af ungdomsboliger, der
er opført med offentlig støtte § 4, stk. 2, fremgår at bestyrelsen skal være på 3 eller 6
medlemmer. Bestyrelsens beslutning om vedtægtsændringer er således i
overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser.
Jævnfør samme bekendtgørelse § 3, stk. 4, skal kommunalbestyrelsen godkende
vedtægtsændringer.
Ud over bestyrelsens sammensætning, har bestyrelsen for Frederikshavn Kollegium ikke
besluttet andre vedtægtsændringer.
Bestyrelsen for den selvejende institution Frederikshavn Kollegium har ønsket, at
vedtægtsændringerne træder i kraft, med øjeblikkelig virkning, såfremt
kommunalbestyrelsen kan godkende vedtægtsændringerne.
Udpegning af bestyrelsesmedlem
Kommunalbestyrelsen har den 1. december 2021, udpeget følgende 2 medlemmer, samt
2 stedfortrædere til bestyrelsen for den selvejende institution Frederikshavn Kollegium:


Denis Oksholm Jensen Oxholm (F), stedfortræder Soraya Khan (F)
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Jan Bjeldbak (V), stedfortræder Lone Haugaard (V)

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender vedtægtsændringerne, skal der ske en ny
udpegning, hvor der udpeges 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen.

Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at
1. byrådet godkender vedtægtsændringerne
2. byrådet udpeger 1 medlem, og 1 stedfortræder til bestyrelsen.

Bilag
.
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12 (Åben) Etablering af døgntilbud for børn og unge med selvskadende
adfærd
Sags ID: EMN-2022-01697
Ansvarligt center: Familie
Beslutningskompetence
BUU/AMU/BR

Sagsfremstilling
Kommunerne i Nordjylland oplever en stigning i målgruppen, af unge med svære
socialpsykiatriske problemstillinger, og oplever samtidig at det er svært at finde tilbud som
kan håndtere de komplekse problemstillinger og sikre progression, fordi det kræver en
særlig specialisering samt en kobling til behandlingspsykiatrien.
Der blev i 2020 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner og
regionen, som skulle kigge på behovet for et højt specialiseret tilbud til svært
selvskadende unge. Arbejdsgruppen vurderede, at der er borgergrundlag for at drive et
sådant tilbud i Nordjylland, og for at sikre driftsgrundlaget yderligere er målgruppen gjort
bredere efter aftale med behandlingspsykiatrien.
Der er foretaget en stikprøveundersøgelse, hvor man følger udgifterne til 14 borgere i
målgruppen, som er anbragt på private opholdssteder. I perioden 2017-1/8 2020
anvendtes i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til de 14 borgere. Dertil kommer, at
kommunerne i samme periode har brugt 5-8,7 mio. kr. om året til døgnanbringelser på et
tilbud i Region Midtjylland, der er stort set identisk med det tilbud, der nu foreslås i
Nordjylland (jf. bilag 1: analyse).
Analysen tydeliggør, at der er et højt udgiftsniveau til målgruppen, og man ønsker at sikre
den nødvendige kvalitet i ydelserne for det høje udgiftsniveau. Her vurderes det, at det er
væsentligt, at der etableres et tilbud i de unges nærmiljø samt at det er nødvendigt at
socialområdet og behandlingspsykiatrien rykker endnu tættere sammen i behandlingen –
det er der gode erfaringer med fra andre regioner eks. Region Midtjyllands
behandlingstilbud Holmstrupgaard.
Etablering af et nordjysk tilbud
DAS Social og Børne- og Ungedirektørerne vurderer således, at der er behov for et tilbud
med 10 pladser til unge med svær selvskadende adfærd som primær målgruppe og unge
med alvorlige psykiatriske problemstillinger som en sekundær målgruppe jf. bilag 2 for en
nærmere beskrivelse af tilbuddet. Det vurderes, at det er nødvendigt med politisk
godkendelse af etableringen i hver kommune.
Et nyopstartet tilbud af denne karakter vil ikke kunne varetage fuld belægning fra
opstartstidspunktet, da målgruppen er for kompleks og det vil kræve tid at sikre den
nødvendige specialisering. Der er derfor øgede udgifter ift. etablering og
underskudsdækning de første år efter tilbuddet er etableret.

Frederikshavn Byråd 2022-2025 - 18-05-2022 19:00
MOD-2021-00336

Side 22 af 32

Tilbuddet er 100 % takstfinansieret, og har flere takstniveauer, så det kan rumme unge
med varierende støtte- og behandlingsbehov. Kommunerne forpligter sig således til en
finansiering af tilbuddet, mens Region Nordjylland forpligter sig som leverandør af
indsatsen. Der forventes etablerings- og opstartsomkostninger grundet udgifter til eks.
bygninger, personale og kompetenceudvikling, og der må ligeledes forventes et
driftsunderskud i opstarten. Størrelsen af driftsunderskuddet afhænger af, hvor hurtigt,
der kan forventes fuld belægning.
Det er en forudsætning for etablering af tilbuddet, at kommunerne er parate til at bidrage
til etableringsomkostningerne og underskudsdækning de første 3 år. Børne- og
ungedirektørerne og DAS Social har aftalt med Region Nordjylland, at kommunerne
finansierer 75 pct. af etableringsomkostningerne og underskud de første 3 år og at
Region Nordjylland dækker de resterende 25 pct. Det er uvist præcis hvor store
omkostningerne bliver, og regionen og kommunerne vil indgå i en målrettet
visiteringsstrategi som skal bidrage til at minimere omkostningerne mest muligt.
Region Nordjylland har udregnet tre realistiske scenarier for underskuddet afhængig af
belægningen på tilbuddet, og det kan tyde på et beløb i størrelsen 4,27 mio. kr. og 5,59
mio. kr. som skal fordeles mellem kommunerne over en tre-årig periode, hvor den største
udgift vil være i det første år. Udgiften for kommunerne vil dog først skulle betales i år 2
eller 3.
De 3 scenarier fremgår af oversigten nedenfor.
Udgifter ved etablering af nyt tilbud til unge med svært selvskadende adfærd
Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

Etablering- og

1,9 mio. kr.

1,9 mio. kr.

1,9 mio.kr.

Driftsunderskud i driftsår 1

3,8 mio. kr.

3,8 mio. kr.

3,8 mio.kr

Driftsunderskud i driftsår 2

0 kr.

1,43 mio. kr.

1,43 mio. kr.

Driftsunderskud i driftsår 3

0 kr.

0 kr.

0,3 mio. kr.

5,7 mio. kr.

7,16 mio. kr.

7,45 mio. kr.

Region Nordjyllands
andel

1,425 mio. kr.

1,80 mio. kr.

1,86 mio. kr.

Kommunernes andel

4,275 mio. kr.

5,37 mio. kr.

5,59 mio.kr.

I alt

Såfremt kommunerne har en målrettet visiteringsstrategi og der dermed hurtigt kommer
fuld belægning på tilbuddet, vil omkostningerne blive mindre.
Den fælles underskudsdækning gælder i de tre første år af tilbuddets drift, herefter vil det
indgå i den nordjyske tilbudsvifte under almindelige vilkår.
Udgiften til etablering og opstart fordeles via en objektiv finansieringsmodel ud fra
indbyggertal i kommunerne, jævnfør KKR Nordjyllands beslutning af 25. marts 2022. Af
nedenstående oversigt fremgår udgifterne ved de 3 scenarier, fordelt efter kommune.
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Fordeling af udgifter efter befolkningsstørrelse pr.1.1 2022
Befolkningstal

Procent
af befolkningstal

Udgifter
scenarie 1

Udgifter
scenarie 2

Udgifter
scenarie 3

Brønderslev
Kommune

36.194

6,12%

261.719

328.756

342.224

Frederikshavn

58.878

9,98%

426.782

536.098

558.061

Hjørring
Kommune

63.839

10,86%

464.193

583.091

606.980

Jammerbugt
Kommune

38.187

6,47 %

276.391

347.186

361.409

1.769

0,30%

12.861

16.156

16.818

Mariagerfjord
Kommune

41.662

7,04%

301.143

378.278

393.776

Morsø
Kommune

20.068

3,40%

145.401

182.644

190.127

Rebild
Kommune

30.646

5,17 %

220.904

277.487

288.855

Thisted
Kommune

43.089

7,31%

312.310

392.306

408.378

Vesthimmerlands Kommune
I alt

36.326

6,16%

263.189

330.602

344.147

591.740

100 %

4.275.00

5.370.00

5.590.00

Kommune

Læsø Kommune

Endelig skal det anføres, at Morsø og Læsø Kommuner har taget et administrativt
forbehold for den objektive finansiering i forhold til etableringen
Finansiering ift. det generelle forbrug af pladser, findes i de eksisterende budgetter i de
centerområder der anvender tilsvarende tilbud.
Budgetunderskudsgarantien skal drøftes og fordeles mellem de relevante udvalg i
forbindelse med budgetproces 2024

Indstilling
Center for Familie og Jobcenter Frederikshavn indstiller, at
1. det forslåede tilbud med en finansieringsmodel, der sikrer at Region Nordjylland
og kommunerne sammen dækker etableringsomkostninger og
underskudsdækning de første tre år anbefales godkendt
2. sagen sendes til godkendelse i Byrådet

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025
Dato: 04-05-2022
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Anbefales under forudsætning af, at finansieringen holder.
Afbud Tina Kruckow (A)
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025
Dato: 04-05-2022

1. Godkendt
2. Anbefales
Afbud fra Jan Bjeldbak (V)
Bilag
1. Bilag 1 Analyse Selvskadende unge (DokumentID: 6679363 - EMN-2022-01697)
2. Bilag 2 Beskrivelse af nyt botilbud til unge med svær selvskadende adfærd (DokumentID: 6679365 - EMN2022-01697)
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13 (Åben) Toppen af Danmark søger om forhøjet driftstilskud til Skt. Hans
Bål i Skagen
Sags ID: EMN-2022-01356
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget en ansøgning fra Turistforeningen for Toppen af
Danmark om forhøjet driftstilskud til Skt. Hans Bål i Skagen i 2022.
Turistforeningen for Toppen af Danmark er en medlemsbasseret forening, der har til
formål at fremme og markedsføre området i den nordligste del af Danmark som turistmål.
Medlemmerne i foreningen er borgere, erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger.
Foreningen Toppen af Danmark modtager årligt et driftstilskud fra Kultur- og
Fritidsudvalget til afholdelse af Skt. Hans Bål i Skagen. Der er i år budgetteret med
21.220 kr. til foreningen, som søger et forhøjet driftstilskud til bålafholdelse i år på 70.000
kr.
Foreningens begrundelse for at søge om et forhøjet driftstilskud skyldes, at de ønsker et
løftet og mere professionaliseret arrangement. Det forhøjet driftstilskud skal bruges til en
større markedsføringsindsats.
Center for Kultur og Borgerservice bemærker, at foreningen har haft en samarbejdsaftale
med Frederikshavn Kommunes Økonomiudvalg indtil udgangen af 2020.
Udvalgets kulturbudget er allerede disponeret for indeværende år, og en eventuel
finansiering af det forhøjet tilskud til Toppen af Danmark kan ske ved at tage midler fra
puljen De Frie Midler eller en omprioritering inden for udvalget samlede ramme.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Toppen af Danmark meddeles afslag på
ansøgningen om forhøjet driftstilskud til afholdelse af Skt. Hans Bål i Skagen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025
Dato: 05-05-2022

Lone Haugaard gør på vegne af Venstregruppen brug af standsningsretten, og begærer
sagen i byrådet.
Bilag
1. Ansøgning Frh. kommune Sct. Hans 2022 (DokumentID: 6655698 - EMN-2022-01356)
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2. Regnskab Sankt Hans 2019 (DokumentID: 6642952 - EMN-2022-01356)
3. VEDTÆGTER for Turistforeningen Toppen af Danmark (DokumentID: 6642953 - EMN-2022-01356)
4. Årsrapport_2021 - Toppen af Danmark (DokumentID: 6686112 - EMN-2022-01356)
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14 (Åben) Initiativsag på vegne af Venstre - afbureaukratisering,
regelforenkling og innovationsprocesser
Sags ID: EMN-2022-02115
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
På byrådsmødet i april blev det vedtaget, at alle udvalg skal arbejde med
”afbureaukratisering, regelforenkling og innovationsprocesser”. Dette skal ske for at gøre
”tingene smidigere og lettere for borgere, ansatte og virksomheder”.
I Venstre hilser vi dette initiativ velkommen og ser frem til arbejdet i udvalgene, men
savner fortsat efter sidste byrådsmøde, at der udstikkes rammer og mål for denne proces.
Venstre vil derfor gerne stille forslag om, at der nedsættes et §17, stk. 4-udvalg under
Økonomiudvalget bestående af borgere, medarbejdere, foreninger, virksomheder og
andre, der kan vise vejen til områder, arbejdsgange, vaner mv., hvor der kan være brug
for ”afbureaukratisering, regelforenkling og innovationsprocesser".

Indstilling
Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Bilag
.
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15 (Åben) Initiativsag på vegne af Venstre - Får Frederikshavn Kommune
den tilsigtede fordel af Destination Nord konstruktionen
Sags ID: EMN-2022-02116
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
På det seneste byrådsmøde benyttede Venstre spørgetiden til at spørge ind til, hvorfor
ingen i kommunen bliver orienteret/taget med på råd om de tiltag, som foretages i
Destination Nords regi, når kommunen supporterer konstruktionen med mere end 5 mio.
årligt?
Helt konkret drejer det sig om, at ”Destination Nord” optræder i flere konstruktioner, som
Frederikshavn Kommune, efter Venstres mening, ikke er delagtiggjort i.
Spørgsmålet er aktuelt, fordi Aalborg Turistforening skifter navn til Turistforeningen for
Destination Nord, og således bliver en central turismeaktør, gennem deres selskab
Destination Nord og Partners A/S.
Det synes vi i Venstre er yderst besynderligt, idet flertallet i byrådet i 2020 netop valgte at
stoppe støtten til Frederikshavn Kommunes egen turistforening Turisthus Nord (i dag
Toppen af Danmark), men det var vel næppe for at lade Aalborg Turistforening overtage
den samme rolle?
Borgmesteren meddelte til spørgsmålet, at hun ikke kendte til omtalte ændring, men
lovede at vi (Byrådet) ville få en skriftlig redegørelse omkring konstruktionen.
Denne redegørelse er modtaget samtidig med deadline for punkter til byrådet, og da
redegørelsen ikke besvarer de stillede spørgsmål, vælger Venstre at følge
borgmesterens opfordring til at sætte sagen på byrådets dagsorden.
For at ridse situationen op kommer her nogle af de ting, borgmesteren svarede med på
det seneste byrådsmøde:
Borgmesteren pegede på, at vi alene støtter selve Destination Nord med vores godt 5
mio./årligt, men at dette selskab ikke må blande kommunale midler
(kommunalfuldmagten) med kommercielle midler og interesser mv., og derfor har
Destination Nord konstrueret et selskab under Aalborg Turistforening (nu
Turistforeningen for Destination Nord), som hedder Destination Nord og Partners A/S, og
det er her, at man bl.a. indgår samarbejder og partnerskabsprogrammer med private
virksomheder.
Borgmesteren understregede flere gange, at der er ”vandtætte skotter” mellem
selskaberne, men det forekommer i den forbindelse underligt, at der ikke er ansat folk i
Destination Nord & Partners A/S, bortset fra direktøren, såfremt dette selskab skal stå
bag samarbejder og partnerskaber med private virksomheder.

Frederikshavn Byråd 2022-2025 - 18-05-2022 19:00
MOD-2021-00336

Side 29 af 32

Ifølge deres netop aflagte regnskab er deres aktiviteter ”at markedsføre og
produktudvikle Nordjylland som turist- og kongresdestination samt at udføre
indtægtsdækket turistmæssig service!”.
Man må formode, at disse opgaver løses i Destination Nord, i øvrigt med samme direktør
i begge selskaber.
I forbindelse med aftalepapiret ved etablering af Destination Nord i 2020 står der om ”Det
strategiske ståsted” bl.a.:
”At kommunerne ønsker at etablere et selskab, som er kreativt, innovativt og dygtigt, når
det gælder om at udvikle projektinitiativer samt ansøge, vinde og forvalte nationale og
internationale projektmidler!”
Er det ikke netop det som nu optræder under Aalborg Turistforening/Turistforeningen i
foreningens selskab ”Destination Nord og Partners A/S”?
Kan det forsvares, at der er ”vandtætte skotter” mellem disse konstruktioner, herunder at
et selskab uden personale kan udføre de nævnte aktiviteter?
Uanset politisk uenighed om kommunens turismepolitik vil Venstre til slut henlede
opmærksomheden på, at aftalen med Destination Nord kan opsiges inden udgangen af
2022 med virkning fra 31.12.2023.
Venstre vil derfor lægge op til, at der inden sommerferien vil blive nedsat en tværpolitisk
gruppe med deltagelse af alle partier, som skal arbejde med kommunens fremtidige
turismepolitik, herunder om kommunen har valgt den rigtige løsning/det rigtige
destinationsselskab, eller om der skal undersøges andre alternativer.

Indstilling
Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Bilag
.
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16 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer
Sags ID: EMN-2021-03856
Ansvarligt center: Direktionssekretariatet
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Spørgetid for byrådets medlemmer.

Indstilling
.

Tidligere beslutninger:
.
Bilag
.

Frederikshavn Byråd 2022-2025 - 18-05-2022 19:00
MOD-2021-00336

Side 31 af 32

17 (Åben) Underskriftsside maj 2022
Sags ID: EMN-2021-03860
Ansvarligt center: Direktionssekretariatet
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.

Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.
Bilag
.
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