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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: MOD-2021-00270
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Byrådet skal godkende dagsordenen til byrådsmødet den 26. januar 2022.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender dagsordenen.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave(V)
Afbud fra Asger Mortensen (V)

Bilag

.

Frederikshavn Byråd 2022-2025 - 26-01-2022 19:00
MOD-2021-00270

Side 3 af 39

2 (Åben) Udtræden af Frederikshavn Byråd, samt indtræden af
stedfortræder
Sags ID: EMN-2022-00416
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Asger Møller Mortensen har meddelt borgmesteren, at han ønsker at udtræde af byrådet
pga. sygdom pr. 26. januar 2022.
Af den kommunale valglov fremgår, at et byrådsmedlem efter anmodning skal fritages for
sit medlemskab af et byråd, når vedkommende ”på grund af sin helbredstilstand,
varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at
ønske sig fritaget for valget”.
Når et byrådsmedlem i valgperiodens løb udtræder af byrådet, indtræder 1. stedfortræder
på pågældende kandidatliste.
Thomas Jørgensen er 1. stedfortræder på Venstres kandidatliste.
Asger Møller Mortensen er udpeget til Kultur og Fritidsudvalget og Sæby Jernvandkur.

Indstilling
Det indstilles, at
1. byrådsmedlem Asger Møller Mortensen udtræder af byrådet
2. stedfortræder på venstres kandidatliste, Thomas Jørgensen, indtræder i byrådet.
3. valggruppen meddeler hvorledes de konstituerer sig.

Beslutninger:
Punkt 1 og 2 godkendt.
Lone Haugaard indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget i stedet for Asger Møller Mortensen.
Thomas Jørgensen indtræder i Teknisk Udvalg i stedet for Lone Haugaard.
Thomas Jørgensen indtræder i Sæby Jernvandskur i stedet for Asger Møller Mortensen.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave(V)
Afbud fra Asger Mortensen (V)
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Bilag

.
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3 (Åben) Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for
erhvervsområde ved Vendsysselvej 201 i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2020-04717
Ansvarligt center: Teknik og miljø
Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

01.06.2021

28.09.2021

15.10.2021
10.12.2021

10.01.2022

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden d. 15.10 – 10.12.2021.
Lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et nyt
affaldssorteringsanlæg, som led i en ny bekendtgørelse, der pålægger Frederikshavn
Forsyning at indsamle nye affaldstyper. Lokalplanen fastlægger området som et
erhvervsområde for virksomheder i miljøklasse 3-5 i tråd med kommuneplanens rammer.
Kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre byggeri op til 15 m i højden.
Frederikshavn Kommune har ikke modtaget indsigelser, og plandokumenterne til endelig
vedtagelse er derfor identisk med det planforslag, udvalget sendte i offentlig høring.
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som har været udsendt i offentlig høring, er
vedlagt som bilag.

Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller, at Plan & Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet at godkende kommuneplantillægget samt lokalplanen for erhvervsområdet ved
Vendsysselvej 201, Frederikshavn.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025
Dato: 10-01-2022
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Indstillingen tiltrædes.
Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 19-01-2022

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag
1. 20211222Vendsysselvej endelig (DokumentID: 6524876 - GEO-2020-04717)
2. KP-tillaeg-10777684-2022-1-4-44 (1) (DokumentID: 6526164 - GEO-2020-04717)
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4 (Åben) Godkendelse af byggeregnskab - skema C - opførelse af 60
almene familieboliger på Ørnevejen skole
Sags ID: GEO-2017-03314
Ansvarligt center: Teknik og miljø
Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af skema C – byggeregnskab –
vedrørende opførelse af 60 almene familieboliger på ”Ørnevejen skole”, Ørnevej,
Frederikshavn.
Byrådet har den 4. oktober 2017 godkendt skema A med en foreløbig anskaffelsessum
på 122.504.000 kr. Byrådet har den 19. december 2018 godkendt en forøgelse af
anskaffelsessummen på 7.076.000 kr. (på grund af forøgelse i antal af m2), og har den
20. januar 2019 godkendt skema B med en endelig anskaffelsessum på 129.580.000 kr.
Frederikshavn Boligforening oplyser, at den endelige anskaffelsessum i skema C udgør
130.331.000 kr. hvilket er 751.000 kr. højere end forventet i skema B.
Overskridelse vedrører indeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden.
Det kommunale grundkapitalindskud bliver på 13.033.100 kr., svarende til 10 % af
anskaffelsessummen.
Huslejen bliver på 904 kr./m2/årligt og er, på grund af den i skema C lidt højere
anskaffelsessum, lidt højere end den i skema B godkendte husleje på 902 kr./m2/årligt.
Den uafhængige revisor har erklæret, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender
er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.
Byrådet skal i henhold til gældende lovgivning godkende byggeregnskab - skema C.
Økonomiske konsekvenser
Byrådet har på møde den 4. oktober 2017 i forbindelse med godkendelse af skema A
godkendt at der disponeres 12.250.400 kr. til kommunalt grundkapitalindskud.
Ved behandling af forøgelse af anskaffelsessummen den 19. december og den
efterfølgende godkendelse af skema B den 30. januar 2019 blev grundkapitalindskuddet
på 12.958.000 kr.
Grundkapitalindskuddet blev opkrævet af Landsbyggefonden og betalt den 2.november
2019.
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Den endelige anskaffelsessum i skema C bliver på 130.331.000 kr., og derved bliver det
kommunale grundkapitalindskud på 13.033.100 kr. og altså 75.100 kr. højere end
forventet i skema B.
Forskellen på 75.100 kr. vil blive opkrævet i forbindelse med at byggesagen afsluttes i
Landsbyggefonden. Beløbet kan afholdes inden for det eksisterende budget til Indskud i
Landsbyggefonden.
Byrådet har endvidere godkendt at der stiles garanti for det støttede realkreditlån.
Bygherre oplyser at den endelige garantiprocent bliver på 61.09 %. Dermed garanterer
Frederikshavn Kommune for 79.619.208 kr.
I det oprindelige dagsordenspunkt var der en tastefejl. Rettelserne fremgår af bilag 2.

Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
1. skema C – byggeregnskab – godkendes med den i sagsfremstillingen anførte
anskaffelsessum
2. husleje på 904 kr./m2/årligt godkendes
3. det godkendes at kommunen stiller garanti på 61,09 % svarende til 79.619.208
kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 19-01-2022

Godkendt.

Beslutninger:
Thomas Hjort (O), Karl Falden (A) og Henrik Buchave (V) deltog ikke i behandlingen af
sagen, da de blev erklæret inhabile.
Godkendt.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag
1. Kortbilag Ørnevejen skole (DokumentID: 1938557 - GEO-2017-03314)
2. Rettelser til Godkendelse af byggeregnskab - skema C - opførelse af 60 almene familieboliger på Ørnevejens
skole (DokumentID: 6549712 - GEO-2017-03314)
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5 (Åben) Indstilling til Landsbyggefonden - Godkendelse af skema B helhedsplan for Boligforeningen Vesterport afd. 1
Sags ID: EMN-2020-07269
Ansvarligt center: Teknik og miljø
Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af endelig anskaffelsessum –
skema B - på 484.841.806 kr. for helhedsplanen for afd. 1 ”Det Gamle Vesterport”,
Frederikshavn.
Afd. 1 ”Det Gamle Vesterport” består af 538 lejligheder beliggende på Abildgårdsvej,
Knudensvej, Rosborgvej, Stenbakkevej og Lindegårdsvej i Frederikshavn.
Lejlighederne fordeler sig på:


28 stk. 1-værelses lejligheder på 37-49 m2



96 stk. 2-værelses lejligheder på 61-66 m2



220 stk. 3-værelses lejligheder på 70-84 m2



191 stk. 4-værelses lejligheder på 82-98 m2



3 stk. 5-værelses lejligheder på 110 m2

Selve renoveringen differentieres således:
- Facade/gavl renovering, efterisolering samt udskiftning af vinduer/døre
- Tagudskiftning for 316 lejligheder (222 lejligheder har tidligere skiftet tag)
- Altaner udvides og VVS, el, vand og varme installationer renoveres
- Nye badeværelser til 451 lejligheder (87 lejligheder har allerede skiftet)
- 120 lejligheder gennemgår altomfattende renovering og bliver til lejligheder med
øget tilgængelighed.
Sagen om godkendelse af skema A, blev behandlet og godkendt af byrådet den 25.
november 2020. Ved skema A godkendte byrådet en anskaffelsessum på 462.750.000
kr.
Den endelige anskaffelsessum i skema B er således 22.091.806 kr. højere end den
foreløbige anskaffelsessum i skema A. Heraf vedrører indeksreguleringen, som er
kompensation for de prisstigninger der har været, 20.062.675 kr. Det resterende beløb på
2.029.131 kr. skyldes de store prisstigninger der har været på byggematerialer som ikke
kan holdes inden for indeksreguleringen.
I de følgende afsnit opgør vi hvorledes stigningen på 22.091.806 kr. fordeler sig på hhv.
de støttede arbejder (hvor Landsbyggefonden bidrager) og de ustøttede arbejder (hvor
Landsbyggefonden IKKE bidrager):
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Den endelige anskaffelsessum for de støttede arbejder er steget fra 215.866.881 kr. i
skema A til 233.789.609 kr. i skema B – altså en stigning på 17.922.728 kr.
Efter aftale med Landsbyggefonden er der som konsekvens af Grøn boligaftale givet
accept til, at der ved efterisolering af facader flyttes 5 % af støttebeløbet ved skema A fra
de ustøttede til de støttede arbejder. Derudover sker der en indeksregulering fra skema A
til B.
Samlet ender de støttede arbejder 6.895 kr. lavere ved skema B.
Den endelige anskaffelsessum for de ustøttede arbejder er steget fra 246.883.119 kr. i
skema A til 251.052.197 kr. i skema B – altså en stigning på 4.169.077 kr.
Som ovenfor nævnt er der flyttet 5 % af støttebeløbet fra de ustøttede til de støttede
arbejder og der er sket en indeksregulering.
Samlet ender de ustøttede arbejder 2.036.025 kr. højere ved skema B.
Arbejderne finansieres ved henholdsvis støttede og ustøttede realkreditlån,
kapitaltilførsel, fællespuljetilskud samt egen trækningsret.
Den gennemsnitlige huslejestigning efter gennemførelse af helhedsplanen er uændret fra
skema A til skema B og er derfor fortsat på 116 kr./m2/årligt. Den gennemsnitlige husleje
bliver således på 703 kr./m2/årligt.
Huslejen i 2020, da skema A blev godkendt, var på gennemsnitligt på 587 kr./m2/årligt.
Den nuværende gennemsnitlige husleje pr. 1. januar 2022 er på 604 kr./m2/årligt.
Ved beregning af huslejestigningen foretages en differentiering således, at de lejligheder
der får den største øgede brugsværdi skal bære den væsentligste del.
Renoveringen påbegyndes i juli 2022 og forventes afsluttet primo 2026.
Økonomiske konsekvenser
Der er i renoveringsstøttesagen skitseret en samlet kapitaltilførsel på 1.500.000 kr., hvor
Frederikshavn Kommune skal bidrage med 1/5, svarende til 300.000 kr.
Der er i budgettet afsat midler til kapitaltilførslen, og helhedsplanen kan indeholdes inden
for de afsatte midler.
Det må påregnes, at der vil blive krævet kommunal garantistillelse for det støttede lån på
100 % med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Det støttede lån bliver forventeligt på
233.789.609 kr.
Der skal endvidere stilles garanti for det ustøttede lån. Garantiprocenten forventes at
blive på 63 %. Det ustøttede lån bliver forventeligt på 235.202.197 kr. Dermed bliver den
kommunale garanti forventelig på 148.177.384 kr.
Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.
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Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
1. der godkendes en endelig anskaffelsessum på 484.841.806 kr.
2. kommunen deltager i kapitaltilførslen med 300.000 kr.
3. kommunen stiller garanti for både det støttede og det ustøttede realkreditlån med
bemærkning om, at garantistillelsen behandles særskilt når endelig beregning
heraf foreligger
4. der godkendes en huslejestigning på gennemsnitligt 116 kr./m2/årligt
5. byggeregnskab indleveres senest 6 måneder efter skæringsdatoen
6. byggeriet påbegyndes senest ultimo 2022

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 19-01-2022

Godkendt.

Beslutninger:
Brian Kjær (A) deltog ikke i behandlingen af sagen, da han blev erklæret inhabil.
Godkendt.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag
1. Kortbilag 1 (DokumentID: 5966200 - EMN-2020-07269)
2. Kortbilag 2 (DokumentID: 5966198 - EMN-2020-07269)
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6 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Socialudvalgets budgetområde 2022
Sags ID: EMN-2021-01887
Ansvarligt center: Økonomi og personale
Beslutningskompetence
SOU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 12. oktober 2021 budgettet for 2022 samt
budgetoverslagsår.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under
Socialudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.
Socialudvalgets samlede anlægsbevilling indstilles frigivet. Bevillingen finansieres af de
afsatte rådighedsbeløb på budgettet.
Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi i plejen m.v.
Kompetenceudvikling handicapområdet

345.000 kr.
1.000.000 kr.

I alt

1.345.000 kr.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget at
anmode byrådet om, at rådighedsbeløbet på Socialudvalgets område i 2022 frigives som
ovenfor anført med i alt 1.345.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget 2018-2021
Dato: 02-12-2021

Direktørens indstilling tiltrædes.
Afbud: Bent H. Pedersen
Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 19-01-2022

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.
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Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag

.
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7 (Åben) Genoptagelse - Udkast til ny Folkeoplysningspolitik
Sags ID: EMN-2021-00298
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på møde den 17. februar 2021 at igangsætte arbejdet med en ny
folkeoplysningspolitik, der kan træde i kraft i forbindelse med den kommende
byrådsperiodes start.
Folkeoplysningspolitikken udspringer af §34 i Folkeoplysningsloven og skal inden for den
folkeoplysende virksomhed beskrive muligheden for:


Målsætning for borgernes deltagelse



Samspil og sammenhæng mellem støtteberettiget virksomhed og
selvorganisering



Samspil mellem folkeoplysning og øvrige politik områder



Bruger inddragelse

Administrationen har gennemgået eksisterende folkeoplysningspolitik og sammenholdt
denne med Kultur- og Fritidsudvalgets vision og lovgivning. Det har givet anledning til
ændringer og justeringer i teksten.
Forslaget til ny folkeoplysningspolitik er baseret på den nye vision. Den lovpligtige
involvering af Folkeoplysningsområdets parter i udvikling af Folkeoplysningspolitikken
sker dermed gennem den allerede gennemførte involvering i visionen samt ved et
fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Derudover
sendes forslag til revideret folkeoplysningspolitik i offentlig høring.
Folkeoplysningsudvalgets sammensætning beskrives i vedtægterne for
Folkeoplysningsudvalget og er dermed et tillæg til en kommunale styrelsesvedtægt.
Folkeoplysningsudvalget foreslås stadig udpeget i forbindelse med kommunalvalget og
de efterfølgende konstitueringer.
Der er i indeværende valgperiode sket væsentlige ændringer i tilskudsordningen for
foreningerne. Det kan derfor i forbindelse med fornyelse af folkeoplysningspolitikken og
de tilhørende vedtægter drøftes, om der samtidigt skal ske ændringer i
kompetencefordelingen mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.
Tidsplan:
2. juni 2021
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xx juni 2021

Dialogmøde med
Folkeoplysningsudvalget.

Høringsperiode på 8 uger
1. september 2021

Kultur- og Fritidsudvalget behandler
høringssvar og beslutter eventuelle
ændringer.

22. september 2021

Byrådet behandler ny
folkeoplysningspolitik

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller,
1. at der afholdes dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget den 2. juni.
2. at udkast til Folkeoplysningspolitik samt medfølgende vedtægter sendes i
offentlig høring i 8 uger frem til xx august 2021.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021
Dato: 02-06-2021

Udvalget beslutter at sende oplæg i høring.
Forslag til dato for dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget er mandag den 28. juni
2021 kl. 16.30-18.00.
Dato for høringsfrist er 12. august 2021. Perioden forlænges pga. sommerferie (10 uger).
Afbud fra Bjarke Dyhr Lynnerup (A).
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 10. august 2021
Sagen genbehandles med forslag til ny tidsplan.
Tidsplan:
2. juni 2021
10. august 2021

Kultur- og Fritidsudvalget behandler 1.
udkast.
Kultur- og Fritidsudvalget genbehandler
sagen med forslag til ny tidsplan.

Høringsperiode på 5 uger
1. september 2021

Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget.

29. september 2021

Kultur- og Fritidsudvalget behandler
høringssvar og beslutter eventuelle
ændringer.
Byrådet behandler ny folkeoplysningspolitik

27. oktober 2021
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Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller,
1. at der afholdes dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget den 1. september
2021.
2. at udkast til Folkeoplysningspolitik samt medfølgende vedtægter sendes i
offentlig høring i 5 uger frem til 14. september 2021.
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021
Dato: 10-08-2021

Venstre stiller følgende ændringsforslag:
Ændring af sammensætning af Folkeoplysningsudvalget, da de ønsker politikere,
handicaporganisation og paraplyorganisationer repræsenteret i udvalget fremadrettet.
For ændringsforslaget stemte 2 (Venstre), imod stemte 4 (Socialdemokratiet).
Udvalget godkendte indstillingen.
Afbud fra Brian Kjær (A).
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 29. september 2021
Kultur- og Fritidsudvalget har den 10. august 2021 besluttet at sende forslag til en ny
folkeoplysnings politik i høring ved kommunens folkeoplysende foreninger og
voksenundervisning samt hos paraplyorganisationerne, Frederikshavn Ungdoms
Fællesråd og Idrætssamvirket.
Der er indkommet i alt fire forskellige høringssvar.
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket har sammen udarbejdet et fælles
høringssvar, der henstiller til, at den foreslåede folkeoplysningspolitik med tilhørende
vedtægter trækkes tilbage. Paraplyorganisationerne har givet mulighed for at foreninger
og andre interesserede har kunnet tilkendegive deres samtykke til høringssvaret ved
underskrift. Høringssvaret fra paraplyorganisationerne er fremsendt sammen med i alt 60
underskrifter fordelt på 38 godkendte folkeoplysende foreninger, en paraplyorganisation
(FUF), en forening ophørt i 2018 (Custos Vituli), en repræsentant for
Folkeoplysningsudvalget samt en ikke folkeoplysende forening (Frelsens Hærs Børne- og
Ungearbejde).
Der er derudover kommet tre selvstændige høringssvar fra henholdsvis FG 90, Dance
Studio Frederikshavn og GF 77. De tre har også underskrevet paraplyorganisationernes
fælles høringssvar.
Alle høringssvar er vedhæftet som bilag.
Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler den fremlagte
Folkeoplysningspolitik til Byrådets godkendelse.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021
Dato: 29-09-2021
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Udvalget anbefaler, at beslutningen udsættes til det kommende byråd og den nuværende
folkeoplysningspolitik forlænges til en ny politik er vedtaget.
Afbud fra Ole Rørbæk Jensen (A).
Udvalg: Frederikshavn Byråd 2018-2021
Dato: 27-10-2021

Kultur og fritidsudvalget indstilling godkendes.
Afbud fra Birgit S. Hansen, i stedet mødte Lars-Christian Thorvild.
Afbud fra Anders Brandt Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen.
Afbud fra Bjarke Dyhr Lynnerup, i stedet mødte Yvonne Nordahn.
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar 2022
Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik genoptages i det nye Kultur- og fritidsudvalg
samt Byrådet jf. byrådets beslutning den 27. oktober 2021 til drøftelse og endelig
beslutning.
Der foreslås ikke ændringer i Forslag til ny Folkeoplysningspolitik ud over relevante
redaktionelle ændringer af vedtagelsesdatoer m.v.
På baggrund af de indkomne høringssvar samt efterfølgende drøftelser mellem
medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 fremsættes et revideret forslag til
vedtægter for Folkeoplysningsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af
anbefalinger til byrådet.
Der foreslås ændringer i vedtægterne til Folkeoplysningsudvalget således, at
sammensætningen af udvalget fremover vil være:
Punkt 3 – sammensætning
Folkeoplysningsudvalget består af 7 medlemmer, der alle har stemmeret.
Tre medlemmer udpeges af byrådet fra KFU, BUU og SSU, hvor formanden for KFU er
født medlem.
Tre medlemmer udpeges som repræsentation fra de to hovedområder med en
repræsentant fra hver af følgende områder: FUF, IS og Aftenskolerne.
Der udpeges en personlig suppleant for hver, hvis et udpeget medlem skulle få
længerevarende forfald. Suppleanter deltager ikke ved enkeltstående fravær.
Disse medlemmer udpeges af de respektive organisationer til Kultur- og fritidsudvalgets
godkendelse.

Frederikshavn Byråd 2022-2025 - 26-01-2022 19:00
MOD-2021-00270

Side 18 af 39

En plads stilles til rådighed for en repræsentant med suppleant fundet blandt
selvorganiserede interessenter på folkeoplysningens område.
Udpegningen sker ved lodtrækning i første kvartal af byrådsperioden mellem indkomne
forslag efter et ”open call” blandt interesserede fra målgruppen.
Målgruppen består af selvorganiserede interessenter, der skal kunne godtgøre, at de i
minimum et år har beskæftiget sig med/gennemført relevante aktiviteter for området.
Umiddelbart efter fristen for fremsendelse af interessetilkendegivelse trækker
administrationen lod blandt de indkomne tilkendegivelser. Der udtrækkes også en
suppleant.
Kultur- og Fritidsudvalget godkender efterfølgende udpegningen.
Indkommer der ikke forslag til denne plads, tildeles pladsen ved lodtrækning til enten
FUF, IS eller aftenskoleområdet. Området, der i så fald tildeles pladsen, udpeger herefter
et medlem og en personlig suppleant til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.
Alle medlemmer og suppleanter udpeges for en fireårig valgperiode svarende til
byrådsperioden.
Folkeoplysningsudvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Punkt 4 valgprocedure samt bilag 1 om valgprocedure bortfalder som konsekvens af
ovenstående forslag.
Derudover gennemføres de relevante redaktionelle ændringer af vedtagelsesdatoer m.v.
Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler den
nye Folkeoplysningspolitik samt vedtægter med ovenstående ændringer til byrådets
godkendelse.
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025
Dato: 13-01-2022

Indstillingen følges.
Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A).

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)
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Bilag
1. UNDERSKREVET Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget (DokumentID: 6251091 - EMN-2021-00298)
2. Nyt forslag til vedtægter på baggrund af indkomne høringssvar - folkeoplysningsudvalget 2022 (DokumentID:
6528938 - EMN-2021-00298)
3. forslag til reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget 1. januar 2022 (DokumentID: 6214482 - EMN2021-00298)
4. Ny folkeoplysningspolitik - gældende 2017-2021 (DokumentID: 6207509 - EMN-2021-00298)
5. Ny folkeoplysningspolitik - forslag til ændring (DokumentID: 6207510 - EMN-2021-00298)
6. Høringssvar GF77 gymnastikforening (DokumentID: 6372043 - EMN-2021-00298)
7. Høringssvar FG90 (DokumentID: 6373675 - EMN-2021-00298)
8. Høringssvar fra Dance studio Frederikshavn (DokumentID: 6373699 - EMN-2021-00298)
9. Høringssvar til ny Folkeoplysningspolitik og vedtægter, FOU (DokumentID: 6374594 - EMN-2021-00298)
10. Medunderskrivere af høringssvar fra FUF og IS (DokumentID: 6374597 - EMN-2021-00298)
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8 (Åben) Fastsættelse af vederlag til byrådsmedlemmer
Sags ID: EMN-2021-05069
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Regler om vederlag med videre er fastsat i styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen.
Byrådsmedlemmer skal modtage enten:
1) et fast årligt vederlag eller
2) et reduceret fast årligt vederlag og tabt arbejdsfortjeneste
for at være medlem af byrådet.
Det faste vederlag udgør pr. 1. januar 2022 i alt 98.687 kr. årligt.
Det reducerede vederlag udgør pr. 1. januar 2022 i alt 75.769 kr. Dertil kommer
dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, som maksimalt kan udgøre 5 x mødediæt pr. dag,
svarende til pr. 1. januar 2022 i alt 435 x 5, i alt 2.175 kr. pr. dag. Byrådsmedlemmerne
skal hvert år tage stilling til, hvilken form for vederlag de ønsker i det kommende
kalenderår, og dette valg gælder for hele det pågældende år.
Der ydes vederlagstillæg på 15.264 kr. (pr. 1. januar 2022 til byrådsmedlemmer med
hjemmeboende børn under 10 år.
Endvidere ydes kørselsgodtgørelse ved deltagelse i kurser, seminarer mv. § 16 i
styrelsesloven.
Jf. bekendtgørelsen om vederlag kan summen af de vederlag, der ydes til medlemmer af
byrådet og udvalgsformænd maksimalt udgøre 305 % af borgmesterens vederlag.
Jf. § 20, 1-6 i Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommune oppebærer hver af de 6
stående udvalg et vederlag, svarende til 23 % af borgmesterens vederlag, i alt 138 % af
borgmesterens vederlag. Jf. § 20, stk. 8 i oppebærer formanden for Børn og
Ungeudvalget 8% og næstformanden 4% af borgmesterens vederlag. Der er således
155% af borgmesterens løn til fordeling.
Byrådet kan beslutte, at der ydes udvalgsvederlag til byrådsmedlemmer for medlemskab
af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget.
Dette vederlag kan i alt udgøre 155 %. Beløbet fordeles ligeligt mellem
udvalgsmedlemmer, der er udpeget af byrådet blandt dets medlemmer. Ved fordelingens
ses bort fra udvalgets formænd og næstformænd, hvis disse oppebærer vederlag for
formandshvervet.
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Der er i byrådsperioden 42 udvalgsmedlemmer, der kan oppebærer udvalgsvederlag. Det
bliver således 40.123 kr. pr udvalgspost.
Byrådet kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe
beslutning om at yde vederlag til næstformanden (1. viceborgmester). Dette vederlag kan
maksimalt udgøre 10 % af borgmesterens vederlag.
Der vedlægges som bilag udkast til retningslinjer for vederlag, som indeholder dels de
ufravigelige regler og dels forslag til den øvrige vederlæggelse af byrådsmedlemmer for
perioden 2022 – 2025.
Der ansøges Økonomi- og indenrigsministeriet om at der kan ydes diæter til
stedfortrædere, der indkaldes til enkelte møder i byrådet.
Der ydes diæter til ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv i følgende
udvalg: beboerklagenævnet, Bevillingsnævnet, Distriktsrådet, Folkeoplysningsudvalget,
Grundlisteudvalget, Handicaprådet, Hegnssynet, Huslejenævnet, Integrationsrådet,
Valgbestyrelsen, Valgtilforordnede, Ældrerådet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
1. der for perioden 2022-2025 ydes udvalgsvederlag til byrådsmedlemmer, der er
medlemmer af Økonomiudvalget og de stående udvalg med det maksimale beløb
2. der for perioden 2022-2025 ydes et vederlag på 10 % af borgmesterens vederlag
til 1. viceborgmesteren med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens
vedtagelse
3. det foreliggende udkast til retningslinjer for vederlag mv. til byrådsmedlemmer
godkendes
4. der ydes diæter til stedfortrædere for byrådsmedlemmer under forudsætning af
Økonomi- og indenrigsministeriets godkendelse
5. der ydes diæter for deltagelse i møder for ikke byrådsmedlemmer som anført i
sagsfremstillingen.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)
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Bilag
1. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer i perioden fra 2022 - 2025 (DokumentID: 6528392 - EMN2021-05069)
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9 (Åben) MARTEC - udpegning til bestyrelsen
Sags ID: EMN-2021-05608
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
MARTEC anmoder Frederikshavn Byråd om at udpege borgmester Birgit S. Hansen som
medlem af MARTEC bestyrelse i indeværende byrådsperiode.
Jf. vedtægterne for MARTEC er uddannelsesinstitutionens formål:


At udbyde uddannelse rettet mod det maritime erhverv og for så vidt angår
maskinmesteruddannelsen også mod den landbaserede industri i
overensstemmelse med gældende lovgivning herom.



Uddannelsesinstitutionen kan herudover, efter statens regler om indtægtsdækket
virksomhed, udbyde uddannelse og kurser samt drive konsulent- og
udviklingsvirksomhed inden for beslægtede områder, herunder i samarbejde med
andre institutioner eller virksomheder, i det omfang det ikke begrænser
institutionens primære uddannelsesopgaver.

Indstilling
Det indstilles, at borgmesteren indtræder i bestyrelsen for MARTEC.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag

.
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10 (Åben) Valg af 1 medlem til Nordjyllands Kystmuseum udpeget af
Turisterhvervet
Sags ID: EMN-2021-00616
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Genoptagelse af sag fra byrådets konstituerende møde den 1. december 2021.
Jf. vedtægter for Den selvejende institution Nordjyllands Kystmuseum består bestyrelsen
af 8 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd ét medlem fra dets midte for en
kommunal valgperiode.
På mødet den 1. december 2021 blev byrådsmedlem Ole Rørbæk og repræsentant for
turisterhvervet Rikke Gandrup valgt. Imidlertid har Rikke Gandrup ikke mulighed for at
deltage i bestyrelsen.
Museets formål er:


Museet skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og
udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os. Museet driver tidlige
lokalhistoriske arkiver, som skal dokumentere Frederikshavn Kommunes historie
gennem indsamling af arkivalier, billeder, lydoptagelser og trykt materiale. De
lokalhistoriske arkiver udgør en del af museets samlinger, men er registreret som
arkivalier, og ikke som genstandssamlinger.



Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring,
forskning og formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv,
belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste
tider til nu.



Museet skal aktualisere viden om kulurarv og gøre den tilgængelig og
vedkommende



Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og
samfund. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille
dem til rådighed for forskning som anden forskning baseret på museets og
lokalarkivernes samlinger



Museet skal sikre kulturarv for fremtidens anvendelse.



Museet skal samarbejde med andre museer om opgaverne.



Mussets geografiske ansvarsområde er Frederikshavn Kommune.



Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorie.



Museets tidsmæssige ansvarsområde er middelalder til nutid.



Museet varetager marinarkæologisk ansvar i Region Nordjylland.
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Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den
geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte
ansvarsområde.



Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i
forståelse med disse.



Genstande uden forbindelse til museets ansvarsområde, skal ikke indlemmes i
samlingerne, men søges henvist til et relevant museum

Indstilling
Det indstilles, at der udpeges et medlem til bestyrelsen fra Turisterhvervet.

Beslutninger:
Jan Michael Madsen blev udpeget.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag

.
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11 (Åben) Karstensens Fonden - udpegning til bestyrelsen
Sags ID: EMN-2022-00108
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Karstensens Skibsværft A/S er etableret med 3 driftsselskaber:
Karstens Skibsvært A/S, Karstensen Udlejning A/S og Danish Yacht A/S.
Disse ejes med 50,1 % af KDK Holding Fond A/S og 49,9% a Kaship Holding ApS.
KDK Holding A/S har indskudt hele sin ejerandel i en selvstændig fond, kaldet
Karstensen Fonden. Fonden har ingen driftsmæssig aktivitet, idet enhver beslutning om
drift ligger i henholdsvis KDK Holding Fond A/S og Kaship Holding ApS.
Fondens formål er, at være en overbygning på KDK Holding Fond A/S og dermed
indirekte at eje kapitalandele i Karstensens Skibsværfts A/S og de øvrige driftsselskaber,
at søge at sikre udvikling af skibsværftsselskaberne, samt i øvrigt via uddeling at
tilgodese almennyttige formål inden for kulturelle og sociale områder, som det fremgår af
fondens vedtægter.
Af Fondens vedtægter, fremgår det, at fondsbestyrelsen skal være på 4 medlemmer og
at et af disse medlemmer er den til enhver tid siddende borgmester i Frederikshavn
Kommune.

Indstilling
Det indstilles, at borgmesteren træder ind i Karstensens Fonden.

Beslutninger:
Indstillingen kom til afstemning.
For stemte 22: Birgit S. Hansen (A), Kurt Kirkedal Jensen (A), Peter E. Nielsen (A),
Karsten Thomsen (A), Erik Kyed Trolle (A), John Karlsson (A) Tina Kruckow (A), Almina
Nikontovic (A), Gitte Kiilerich (A), Brian Kjær (A), Anders Christiansen (A), Ole Rørbæk
Jensen (A), Susanne Venø (A), June Menne (A), Kasper Bagnkop (A), Martin Tøttrup
Kelkelund (A), Maria Gade Madsen (A), Karl Falden (A)
Christina Lykke Eriksen (F), Thomas Hjort (DF), John Lamp Henriksen (C), Peter
Laigaard (C)
Imod stemte 7: Mette Hardam (V), Peter Sørensen (V), Lone Haugaard (V), Thomas
Jørgensen (V), Jens Borup (V), Henrik Buchave (V), Jens Nygaard (D)
Indstillingen blev godkendt.
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Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag

.
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12 (Åben) FF Skagen Fond - Udpegning til bestyrelsen
Sags ID: EMN-2022-00109
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
FF SKAGEN Fond anmoder Frederikshavn Kommunes borgmester om at træde ind i
bestyrelsen.
Jf. vedtægt for FF Skagen Fond er fondens formål følgende:


At eje andele i og have indflydelse på FF SKAGEN A/S (CVR-NR. 53 68 62 14)
eventuelt via et af Fonden kontrolleret selskab.



At støtte enkeltpersoner, selskaber, aktiviteter, organisationer, institutioner m.v.,
der arbejder for udvikling og uddannelse inden for fiskerierhvervet, herunder –
men ikke begrænset til – fiskeri/fangst, udvikling og produktion af
fangstredskaber, - hjælpemidler og -metoder, skibe samt forarbejdning,
forarbejdningsmetoder, produkter og salg.



At støtte almenvelgørende, herunder kulturelle formål i områderne indenfor FF
SKAGEN A/S’s virkeområde.

Af Fondens vedtægter fremgår det, at fondsbestyrelsen skal være på 5-6 medlemmer og
at et af disse medlemmer er den til enhver tid siddende borgmester i Frederikshavn
Kommune.

Indstilling
Det indstilles, at borgmesteren indtræder i bestyrelsen i FF Skagen Fonden.

Beslutninger:
Indstillingen kom til afstemning.
For stemte 22: Birgit S. Hansen (A), Kurt Kirkedal Jensen (A), Peter E. Nielsen (A),
Karsten Thomsen (A), Erik Kyed Trolle (A), John Karlsson (A) Tina Kruckow (A), Almina
Nikontovic (A), Gitte Kiilerich (A), Brian Kjær (A), Anders Christiansen (A), Ole Rørbæk
Jensen (A), Susanne Venø (A), June Menne (A), Kasper Bagnkop (A), Martin Tøttrup
Kelkelund (A), Maria Gade Madsen (A), Karl Falden (A)
Christina Lykke Eriksen (F), John Lamp Henriksen (C), Peter Laigaard (C), Thomas Hjort
(O)
Imod stemte 6: Mette Hardam (V), Peter Sørensen (V), Lone Haugaard (V), Thomas
Jørgensen (V), Henrik Buchave (V), Jens Nygaard (D)
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1 undlod at stemme: Jens Borup (V)
Indstillingen blev godkendt.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag

.
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13 (Åben) Udpegning af bestyrelsesmedlem til Skagen havn
Sags ID: EMN-2021-01704
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Jf. § 5, stk. 1 i Vedtægter for Skagen Havn består havnebestyrelsen af 7 medlemmer.
2 udpeges direkte af Frederikshavn Byråd.
3 eksterne medlemmer udpeges af byrådet, heraf udpeger byrådet den ene som
formand.
1 medlem indstilles af Skagen Havneforum.
1 medlem vælges af og bland medarbejderne ansat i Skagen Havn
På det konstituerende møde den 1. december 2021 fik byrådet oplyst, at der pågik
drøftelser med potentielle kandidater til at udfylde den ledige bestyrelsespost.
Udpegningen af 3. eksterne medlem er derfor på mødet i januar måned.
På vegne af bestyrelsen indstiller bestyrelsesformand Niels Arnold Lund, Rolf Nielsen
som nyt ekstern medlem af havnebestyrelsen.

Indstilling
Det indstilles, at Rolf Nielsen udpeges som nyt bestyrelsesmedlem.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag

.
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14 (Åben) Valg af 1 medlem til Fonden Tordenskiold i Frederikshavn
Sags ID: EMN-2021-01561
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Jf. vedtægter fra 2003 for Fonden Tordenskiold i Frederikshavn består fondens
bestyrelse af 5-12 medlemmer, hvoraf Frederikshavn Byråd udpeger 2.
Fonden, der er erhvervsdrivende, har til formål at fremme lokalområdets kulturhistorie
gennem:
- At samle, koordinere og afgrænse rammerne for aktiviteterne omkring byprojekt
”Tordenskiold”
- At sikre samarbejde om byprojektet mellem relevante aktører i form af foreninger,
organisationer, myndigheder, turist-, erhvervs- og handelsliv.
- At sikre det økonomiske grundlag for byprojektet
-

At sikre byprojektets kulturhistoriske autenticitet, således at projektet bidrager til
formidling af lokalområdets historie, som en fortsættelse af de intentioner, der lå
bag etableringen af den levende historiske formidling i Tordenskioldsdage – Året
er 1717.

Indstilling
Det indstilles, at der udpeges 2 medlemmer til Fonden Tordenskiold.

Beslutninger:
Birgit S. Hansen (A)
Peter Laigaard (C)
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag

.
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15 (Åben) Den selvejende institution Skagen Stadion
Sags ID: EMN-2021-00776
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Jf. § 5 i vedtægter for Fonden for Den selvejende institution Skagen Stadion består
bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.
Fondens formål er bl.a. at opføre, indrette og drive et kultur – og idrætsanlæg med
tidssvarende faciliteter til omklædning, spisning, klub- og foreningsarbejde, møder,
kurser, arrangementer mv.

Indstilling
Det indstilles, at byrådet undlader at anvende retten til at udpege og henstiller, at
vedtægterne ændres således, at der ikke fremover skal udpeges medlemmer til
bestyrelsen.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag

.
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16 (Åben) Henvendelse fra SF om et svensk havvindmølleprojekt
Sags ID: EMN-2022-00386
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Henvendelse fra SF:
”Plan- og Miljøudvalget har forholdt sig kritisk til et svensk havvindmølleprojekt , fordi
møllerne kan ses fra Skagen.
Fra SF’s side finder vi det for det første stærkt kritisabelt, at Plan- og Miljøudvalget
forholder sig til mølleprojektet uden byrådets inddragelse.
For det andet er det helt uforståeligt, at Frederikshavn, som gerne vil gøre sig til af at
være en grøn kommune, kritiserer svenskerne for at etablere havmøller. Modstanderne af
landmøller har krævet møllerne ud på havet, og når de så kommer det, er det også galt.
Fra SF’s side skal vi opfordre byrådet til at tage afstand fra Plan- og Miljøudvalgets
holdning og sende svenskerne en ros for, at de bidrager til at øge den grønne,
bæredygtige og vedvarende energiforsyning.”

Indstilling
Ingen administrativ indstilling.

Beslutninger:
Et flertal i byrådet bakker op om Plan og Miljøudvalgets høringssvar (Socialdemokratiet,
Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Ny Borgerlige)
Socialistisk Folkeparti kan ikke bakke op.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag

.
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17 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer - januar 2022
Sags ID: EMN-2021-03856
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Spørgetid for byrådets medlemmer.

Indstilling
.

Beslutninger:
.

Bilag

.
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18 (Åben) Eventuelt køb af baneareal i Skagen midtby
Sags ID: GEO-2021-01572
Eventuelt køb af areal i Skagen midtby
Ansvarligt center: Erhverv og Service – Teknik og Miljø
Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Kommunen har været i dialog med NJ Holding Nordjylland A/S (Nordjyske Jernbaner) – i
efterfølgende benævnt NJ – om kommunens eventuelle køb af nedlagt baneareal fra Chr.
Xs Vej til havnen. Arealet, matrikelnummer 582b Skagen Bygrunde, er 2.064 m2 og vist
med gul på vedlagte oversigtskort. NJ tilbyder kommunen at købe arealet for 0 kr. mod,
at kommunen overtager forpligtelse til at fjerne og retablere nedlagt jernbanespor på
Skagen Havn.
Sagen fremlægges til beslutning, om kommunen skal købe arealet på nævnte vilkår.
Arealet er omfattet af lokalplanerne SKA.200.C1 og SKA.200.C3. Ifølge
lokalplanredegørelserne vil det nedlagte jernbanespor kunne omlægges til ”rambla” langs
hvilken, der kan etableres caféer, serveringssteder og foregå andre aktiviteter.
Ved køb af arealet er kommunen på forkant med udviklingen i Skagen midtby, og der
skabes en unik mulighed for at skabe en korridor i midtbyen, idet der for eksempel vil
kunne skabes en rekreativ forbindelse mellem by og havn.
Alternativet er, at der vil kunne ske en fortætning, hvis NJ sælger arealerne til naboer
m.fl.
Hvad angår sporene på havnen, findes en overenskomst fra 1928 mellem havnen og
banen, og det er ifølge denne, at banen forpligtede sig til at fjerne sporene, hvis de blev
nedlagt. Køber kommunen ovennævnte areal, overtager kommunen samtidig
forpligtelsen til at fjerne sporene og retablere arealet, hvilket vil have en forventet udgift
på 1-1½ mio. kr. Tidshorisonten for, hvornår kommunen skal honorere forpligtelsen, er på
nuværende tidspunkt ukendt. Kommunen forpligter sig ligeledes til at afholde udgifter til
en fremtidig indretning af det købte areal. Der vil i disse tilfælde søges en særskilt
anlægsbevilling,
Der gøres opmærksom på, at man ved eventuelt køb og anvendelse til rekreativt formål
lukker virksomheders mulighed for at transportere tungt gods via jernbane.

Indstilling
Center for Teknik & Miljø indstiller Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at kommunen
køber arealet på 2.064 m2 for 0 kr. samt overtager forpligtelserne med at fjerne
jernbanespor på Skagen Havn.
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Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 19-01-2022

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt med følgende bemærkning:
Erhvervelsen af arealet skal sikre kommunens indflydelse for fremtidens
erhvervsinfrastruktur til og fra havnene.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag
1. Oversigtskort (DokumentID: 6518815 - GEO-2021-01572)
2. Oversigt spor havnen 1 (DokumentID: 6488747 - GEO-2021-01572)
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19 (Åben) Ansættelse af direktør
Sags ID: EMN-2021-04894
Offentlig titel: Ansættelse af direktør
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Stillingen som direktør har været opslået.
Kommunaldirektøren indstiller på vegne af et enigt ansættelsesudvalg, at den ledige
stilling som direktør i Frederikshavn Kommune besættes pr. 1. marts 2022 med Lone
Becker Kjærgaard.
Ansættelsen vil ske på kontraktvilkår.
Der indledes efterfølgende forhandling med den forhandlingsberettigede organisation
med henblik på fastlæggelse af de endelige ansættelsesvilkår.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalg og byråd godkender, at stillingen
besættes med Lone Becker Kjærgaard.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 26-01-2022

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag

.
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20 (Åben) Underskriftsside januar 2022
Sags ID: EMN-2021-03860
Offentlig titel:
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BR

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

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender beslutningsprotokollen.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)
Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)
Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Bilag

.
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