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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til byrådets møde den 30. maj 
2018
Sags ID: EMN-2017-02879

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Byrådet skal godkende dagsordenen til byrådsmødet den 30. maj 2018.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender dagsordenen.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, i stedet mødte Søren Visti Jensen.

Bilag
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2 (Åben) Godkendelse af reviderede vedtægter for foreningen for 
Ålbæk Havn af 1991
Sags ID: EMN-2018-00992

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
TU/BR

Sagsfremstilling
Genoptagelse af sag. 

Sagen blev behandlet og godkendt på Teknisk Udvalg den 9. april 2018, men blev taget 

af dagsordenen til byrådsmøde den 25. april.

Foreningen for Ålbæk Havn af 1991 fremsender reviderede vedtægter til Frederikshavn 

Kommune til godkendelse.

Jf. foreningens nuværende vedtægter kræver vedtægtsændringer godkendelse af 

Frederikshavn Kommune.

Reviderede samt gamle vedtægter vedlægges sagsfremstillingen.

Vedtægterne er ikke underskrevet da disse på grund af tidsfrist ikke kunne nå at blive 

indhentet. Alle medlemmer af foreningen har i stedet pr. mail bekræftet at vedtægterne 

tiltrædes.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler byrådet, at godkende 

vedtægterne for Ålbæk Havn af 1991

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg 2018-2021 Dato: 07-05-2018
Indstillingen tiltrædes, dog således, at ved en bestyrelse på 6 medlemmer er man 
beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er tilstede.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Bent H. Pedersen (A)

Beslutninger:
Teknisk udvalgs indstilling godkendes med den bemærkning til §5 stk. 3, at regnskabet 
”skal revideres af en af bestyrelsen valgt registreret revisor”.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, i stedet mødte Søren Visti Jensen.
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Bilag

1. Gamle vedtægter for foreningen Ålbæk Havn af 1991 (DokID: 2236434 - EMN-2018-00992)

2. Reviderede (2) Vedtægter for foreningen Ålbæk Havn af 1991 (DokID: 2288933 - EMN-2018-00992)
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3 (Åben) Budget 2018-2019 for Frederikshavn Kollegium
Sags ID: EMN-2018-01329

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Den selvejende Ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium 

fremsender til byrådets godkendelse som tilsynsmyndighed kollegiets budget for perioden 

1/8 2018 til 31/7 2019.

Budgetmaterialet er udarbejdet af BDO Revision og omfatter revideret budget for 

2017/2018, budget 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021 samt den tidligere godkendte 10-

årig vedligeholdelsesplan.

Frederikshavn Byråd har i møde den 30. august 2017 godkendt kollegiets budget for 

2017/2018 (balancebudget og med en lejeledighed på 11%).

Frederikshavn Byråd har i møde den 24. januar 2018 godkendt kollegiets regnskab for 

2016-2017 (driftsoverskud på 690.579 kr.).

I det reviderede budget 2017/2018 er indregnet en lejeledighed på 24%, som skal ses i 

lyset af kollegiets markant dårligere udlejning i indeværende regnskabsår. 

Den dårligere udlejning er påvirket af etablering af skolehjem på Martec – tilbud om gratis 

skolehjem for første årgang af HF-søfart og placering af HF-søfarts anden årgangs 

udmønstring med skoleskibet i forlængelse af sommerferien samt Martec’ stærkt 

begrænsede optag af maskinist-studerende uden for Frederikshavn.  

Frederikshavn Kollegium har i august 2017 indgået en afdragsordning med Staten 

omkring tilbagebetaling af statslån.

Kollegiet har pr. 2. august 2017 overført 1.447.431 kr. til staten til fuld og hel indfrielse af 

2 statslån på henholdsvis 950.000 kr. og 139.680 kr. og 307.751 kr. som afdrag på 

statslån på oprindeligt 2.715.000 kr. samt 50.000 kr. som afdrag på resterende forfaldne 

statslån.

Aftalen indebærer, at der årligt afdrages 50.000 kr. på resterende forfaldne statslån. 

Afviklingsforløbet er indgået i lyset af, at der i oktober 2017 forfaldt endnu et statslån 

samt yderligere et statslån forfalder i 2020. Afviklingsaftalen revurderes hvert år indtil 

kollegiets akkumulerede underskud er betalt ud, hvorefter der udarbejdes en ny 

afdragsordning.
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Med baggrund heri forventes i indeværende regnskabsår et driftsunderskud på 1.375.849 

kr.

For så vidt angår budget 2018-2019 budgetteres med en lejeledighed på 15%. 

Der er indregnet afvikling af tidligere års underskud således, at akkumuleret underskud 

budgetmæssigt vil være afviklet i regnskabsåret 2020/21. 

Afdrag til staten er budgetteret med 50.000 kr.

På denne baggrund er der budgetteret med balance i årene 2018/2019 + 2019/2020 + 

2020/2021.

I henhold til lovgivningen skal Frederikshavn Byråd godkende budget for det kommende 

år (2018/2019). 

Kollegiet består af 256 lejligheder og den maksimale lejeindtægt er på 8.465.244 kr.

Kollegiet forventer en forbedret lejeledighed, idet der gøres en massiv indsats for at 

reklamere for kollegiet og for at forbedre kollegiet.

Kollegiet har i de senere år gennemført drastiske rationaliseringer og frasolgt 

kollegiebygningen Hånbækvej 46, Frederikshavn, indeholdende 46 lejligheder.

Kollegiet fastholder de driftstilpasninger, der reducerer driftsudgifterne tilstrækkeligt til at 

undgå huslejestigninger. Administrationen varetages alene af forretningsføreren og 

rengøring af fællesarealer og ”småreparationer” varetages af beboerne og ”styrers” via 

kollegierådet. 

Budgettets henlæggelsesbeløb ligger inden for de lovbestemte minimumsbeløb.

Budgettet er godkendt af kollegiets bestyrelse den 25. april 2018.
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Frederikshavn Kollegiums budget 2018/2019 godkendes 

og at det reviderede budget 2017/2018 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Dato: 23-05-2018
Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist. I stedet deltog Anders Brandt Sørensen.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, i stedet mødte Søren Visti Jensen.

Bilag

1. Frh. Kollegium budget 2017-2021  (DokID: 2303323 - EMN-2018-01329)
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4 (Åben) Kommuneguider i Skagen
Sags ID: EMN-2014-00444

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes ansøgning til byrådet vedrørende kommuneguider i Skagen.  

Der er i Skagen stigende behov for trafikregulering. I 2017 blev der taget 92 nye pladser i 

brug. Løses trafikreguleringsopgaven optimalt vil det give gode vilkår for turisterne og

sikre optimal udnyttelse af parkeringspladserne, hvilket skal ses i lyset af, at der er 

opstillet en p-automat, der årligt genererer omkring 2 mio. kr. i omsætning, hvilket vil stige 

yderligere med 92 nye pladser. 

Udfordringerne med trafikreguleringen på parkeringspladserne på Grenen dækker både 

over, at det er svært at finde en parkeringsplads, parkeringsautomaterne vil ikke tage 

imod mønterne, autocampere bruger pladsen som fast holdeplads, hvilket gør det svært 

for endags-turister at få plads. Kommuneguiderne vil hjælpe med reguleringen af 

trafikken og sikre betaling af betalingsafgift, også overnatningsafgift for autocampere mm. 

Derudover vil kommuneguiderne uddele brochurer og diverse materialer om området 

samt varetage almindelig vedligehold og rengøring af pladsen. 

Indsatsen forankres i Projekt og Integration. I 2015 er det forsøgt, at løfte opgaven med 

borgere i nyttejob. Grundet lavt fremmøde og stor udskiftning i nyttejobberne var denne 

løsning ikke optimal.  

For at løfte opgaven skal der være bemanding på parkeringspladserne i ugerne 25-35 i 

tidsrummet kl. 10.00 – 16.00 7 dage om ugen med 3 vagter af gangen. Derudover skal 

der i uge 23 og 24 være introduktion til opgaven. Det betyder, at der er behov for 6 

fuldtidspersoner i 3 måneder, hvilket svarer til 1,5 årsværk. 

Medarbejderne skal ansættes efter overenskomstmæssig løn ved FOA som teknisk 

servicemedarbejder og indplaceres på løntrin 17 plus diverse tillæg, feriegodtgørelse og 

pension. Den samlede lønudgift for turistguiderne i perioden er derved 504.000 kr. Hertil 

kommer omkostninger til administration, tilsyn, arbejdstøj mm. på ca. 50.000 kr. Den 

samlede pris for indsatsen er derfor 554.000 kr. Den kommunale nettoafgift vil, når der 

indregnes sparede ydelsesudgifter, som er 175.000 kr. til de ansatte, være 379.000 kr. 

Det foreslås, at denne nettoudgift finansieres af den udisponerede ramme under den 

afsatte anlægspulje til prioriteringer i by og opland. Da udgifterne til kommuneguider er 

serviceudgifter vil dette belaste kommunens serviceramme. For at i mødekomme dette 

foreslås det, at pulje til reservation af serviceramme reduceres med de 554.000 kr. og 

beløbet lægges i kassebeholdningen. 

Det vil blive prioriteret, at der ansættes kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225-timers 

reglen.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. godkende ansøgningen vedrørende kommuneguider i Skagen

2. der overføres 175.000 kr. fra overførselsudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets 

område til serviceudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

3. der overføres 379.000 kr. fra anlægspuljen til prioriteringer i by og opland til 

arbejdsmarkedsudvalgets drift - serviceudgifter

4. at bevillingen pulje til reservation af serviceramme reduceres med 554.000 samt 

at beløbet tillægges kommunekassen. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Dato: 23-05-2018
Anbefales med bemærkning om, at projektet skal være 3-årigt.
Det undersøges, om det – indenfor rammen – er muligt at udvide tidspunktet for 
bemanding til kl. 20 i højsæsonen. 

Fraværende: Bjarne Kvist. I stedet deltog Anders Brandt Sørensen.

Beslutninger:
Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, i stedet mødte Søren Visti Jensen.

Bilag
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5 (Åben) Caspershus - ændring af vedtægter
Sags ID: EMN-2018-00811

Sagsbehandler: Karen Henning Lind Christoffersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
SOU, BR

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den selvejende institution Caspershus har på møde den 8. marts 2018 

truffet beslutning om at ændre vedtægterne vedrørende bestyrelsens sammensætning. 

Efter gældende vedtægter består bestyrelsen af 7 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer 

udpeges af Frederikshavn Kommune, 1 af institutionens beboer- pårørende råd og 4 af 

Samvirkende Menighedsplejer. Vedtægtsændringen betyder, at bestyrelsen fremadrettet 

består af 6 medlemmer, hvoraf 4 udpeges af Samvirkende Menighedsplejer og 2 

udpeges af Frederikshavn Kommune.

Indstilling
Social- sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at socialudvalget anbefaler byrådet at 

godkende vedtægtsændringen

Social- sundheds- og kulturdirektøren indstiller at byrådet godkender vedtægtsændringen

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet 2018-2021 Dato: 26-03-2018
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Udvalg: Socialudvalget 2018-2021 Dato: 04-04-2018
Socialudvalget anbefaler Byrådet t godkende vedtægtsændringen.

Fraværende: Irene Hjortshøj og Bent H. Pedersen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, i stedet mødte Søren Visti Jensen.

Bilag
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6 (Åben) FF Skagen Fond - Udpegning til bestyrelsen
Sags ID: EMN-2018-01430

Sagsbehandler: Karen Henning Lind Christoffersen

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.  

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender, at borgmesteren indtræder i 

bestyrelsen i FF Skagen Fonden.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, i stedet mødte Søren Visti Jensen.

Bilag
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7 (Åben) Godkendelse af Integrationsrådets vedtægter
Sags ID: EMN-2018-01422

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
I kraft af konstitueringen af det nye Integrationsråd er vedtægterne blevet gennemgået og 

redigeret i henhold til gældende lovgivning. 

Der er foretaget følgende ændringer:

 Beslutningskompetencen til udpegning af medlemmer til Integrationsrådet 

uddelegeres til Arbejdsmarkedsudvalget (godkendt i Byrådet den 27. august 

2014)

 Kapitel 6 vedrørende Integrationsrådets beretning udgår. Kapitel 6 vedrører 

udarbejdelsen af en årlig skriftlig beretning over rådets virksomhed. I henhold 

til Integrationsloven § 42 stilles der ikke krav om udarbejdelsen af en sådan 

beretning, hvorfor det ønskes, at kapitel 6 udgår af vedtægterne. 

Indstilling
Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at byrådet godkender 

Integrationsrådets vedtægter, der hermed er gældende fra dags dato. 

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, i stedet mødte Søren Visti Jensen.

Bilag

1. Integrationsrådets vedtægter maj 2018 (DokID: 2317570 - EMN-2018-01422)
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8 (Åben) Ændring af Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommune, 
så der kan ydes diæter til stedfortrædere i 2018-2021
Sags ID: EMN-2018-00991

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
På mødet den 24. januar 2018 besluttede byrådet, at søge Økonomi- og 

Indenrigsministeriet om, at der ydes diæter til stedfortrædere for byrådsmedlemmer.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu godkendt ansøgningen for indeværende 

byrådsperiode under forudsætningen af, at der i Styrelsesvedtægt for Frederikshavn 

Kommune tilføjes følgende bestemmelse:

”Stedfortrædere, som indkaldes efter § 2, stk. 2, til at deltage i enkelte møder i 

kommunalbestyrelsen, vederlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i 

styrelseslovens § 16, stk. 8, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, 3. pkt.”.

Ovenstående sættes ind som kapitel VII Midlertidige bestemmelser (gældende fra 1. 

januar 2018 – 31. december 2021) som ny § 22.

Udkast til ny styrelsesvedtægt vedlægges.

Såfremt ændringerne vedtages på to byrådsmøder vil den nye styrelsesvedtægt træde i 

kraft med virkning fra den 1. januar 2018.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at byrådet godkender den nævnte ændring, således at 

Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd tilpasses herefter.

Såfremt ændringerne godkendes den 25. april, sendes sagen til 2. behandling på 

næstkommende møde i byrådet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Frederikshavn Byråd 2018-2021Dato: 25-04-2018
Godkendt.

Fraværende: Bent H. Pedersen, i stedet deltog Claus Henrik Nedermark.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, i stedet mødte Søren Visti Jensen.
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Bilag

1. Styrelsesvedtægt_apr2018 (002) (DokID: 2246101 - EMN-2018-00991)
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9 (Åben) Henvendelse fra V vedrørende Skagen Forbrænding
Sags ID: EMN-2018-01532

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Henvendelse fra Venstre vedrørende Skagen Forbrænding:

”Frederikshavn Forsyningen har taget Skagen Forbrænding ud af drift. Dette er sket uden 

en politisk behandling i Frederikshavn Byråd. 

Venstre ønsker at byrådet drøfter og tager stilling til Frederikshavn Forsynings håndtering 

af sagen omkring ophør af drift på Skagen Forbrændingsanlæg pr. 1. maj 2018. I relation 

hertil har vi følgende spørgsmål: 

 Finder byrådet det rimeligt at ophøret er sket uden forudgående politisk drøftelse 

i byrådet dermed uden stillingtagen fra kommunen, som er 

varmeplanmyndighed?

 Hvordan forholder byrådet sig til de samfundsøkonomiske konsekvenser 

driftsophøret medfører? Herunder at fjernvarmeforbrugerne i Skagen angiveligt 

kan se frem til en årlig ekstraregning på omkring kr. 1.200 for en 

gennemsnitshusstand, da Skagen Varmeværk nu tvinges til at overgå til gas i 

stedet for den hidtidige overskudsvarme og at der flyttes 8-10 kommunale 

arbejdspladser væk fra Skagen.

 Hvordan forholder byrådet sig til de miljømæssige konsekvenser af driftsophøret? 

Herunder problemet i at køre affaldet til Hjørring og Aalborg i en periode, samt at 

Skagens Fjernvarme nu tvinges til at udlede ganske betragtelig øget mængde 

CO2, som følge af skifte fra overskudsvarme til gas. 

Venstre stiller følgende to forslag til byrådet: 

1. Byrådet iværksætter en undersøgelse af Frederikshavn Forsynings beslutning 

om driftsophør af Skagen forbrænding, herunder om forsyningen har ret til at 

omgå byrådet i processen. 

2. Byrådet pålægger Frederikshavn Forsyning at driften af Skagen Forbrænding 

genoptages indtil en varig løsning kan etableres i Skagen.”
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Indstilling
Til drøftelse.

Beslutninger:
Der udarbejdes en oversigt til Byrådet over hændelsesforløbet i denne sag.

Sagen videresendes til Plan- og Miljøudvalget med henblik på myndighedsbehandling af 
sagen.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, i stedet mødte Søren Visti Jensen.

Bilag
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10 (Åben) Henvendelse fra Ø om samarbejde med Økologisk 
Landsforening
Sags ID: EMN-2018-01521

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Henvendelse fra byrådsmedlem Ida Skov, Enhedslisten om samarbejde med Økologisk 

Landsforening:

”Frederikshavn Kommune indgår hurtigst muligt samarbejde med Økologisk 

Landsforening om at tilbyde konventionelle landmænd et gratis, frivilligt og uforpligtende 

øko-omlægningstjek.

Fonden for Økologisk Landsbrug finansierer omlægningstjekkene, som kan udføres af 

Økologisk Landsforening eller af Landbo Nord.

Begrundelse for forslaget.

Projektet understøtter lokal erhvervsfremme og Frederikshavns image som grøn 

kommune. Økologien kan skabe vækst og kommunale arbejdspladser, da økologiske 

bedrifter ofte har flere ansatte og der er mulighed for et mersalg. Økologisk landbrug 

foregår uden anvendelse af pesticider, og derfor er en indsats for at øge omlægningen til 

denne driftsform også et omkostningseffektivt redskab til at beskytte kommunens 

drikkevandsreserver mod forurening med pesticidrester. Projektet er aktuelt i relation til 

regeringens Grøn vækst mål, hvor der netop er annonceret en nye vækstplan for dansk 

økologi hvor der i 2018 og 2019 afsættes 1.1. milliarder til omlægning.

26 kommuner, herunder Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt kommune har gennemført 

projektet i samarbejde med Økologisk Landsforening.”

Indstilling
Til drøftelse.

Beslutninger:
Ida Skov (Ø) og Søren Visti Jensen (F) tiltræder forslaget.

Byrådets flertal kan ikke tiltræde forslaget.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, i stedet mødte Søren Visti Jensen.
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Bilag
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11 (Åben) Henvendelse fra Ø om flere økologiske lokale råvarer
Sags ID: EMN-2018-01523

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Henvendelse fra byrådsmedlem Ida Skov, Enhedslisten om flere økologiske lokale 

råvarer:

”Frederikshavn Kommunes køkkener skal arbejde for, at en stor del af deres 

råvarerforbrug er økologiske og lokale. 

 Administration udarbejder en plan for indfasning af minimum 30% lokal økologi i 

alle kommunens køkkener 

 Administrationen udarbejder en plan for opnåelse af det økologiske 

bronzemærke i kommunale køkkener på 30 - 60% økologi af det samlede 

fødevareindkøb. Den øgede andel af økologiske varer skal dog ikke 

nødvendigvis sikres med lokale råvarer, men sådan at lokale indkøb prioriteres 

frem for andre, hvor det er realistisk.

 Udvalgene skal sikre, at en omlægning finder sted inden udgangen af 2019 i de 

køkkener, som findes under de respektive udvalg.

 Omlægningen skal finde sted indenfor den eksisterende økonomiske ramme 

gennem tilretning af råvareforbruget. Der må søges puljer til formålet.

Begrundelse:

 Et øget forbrug af lokalt producerede økologiske varer, vil stimulere en hurtigere 

omlægning til sprøjtefri landbrug, og derved mindsket udledning af sprøjtegift til 

naturen og grundvandet. 

 Desuden vil en øget lokal produktion højne beskæftigelsen i sektoren. 

 En økologisk fødevareproduktion højner arbejdsglæden og motivationen blandt 

køkkenpersonalet som fremstiller maden.

 Økologiske fødevarer er sundere og mere ernæringsmæssigt korrekte, til glæde 

for både børn, ældre, ansatte i kommunen og alle andre modtagere af kommunalt 

fremstillede fødevarer.”
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Indstilling
Til drøftelse.

Beslutninger:
Ida Skov (Ø) og Søren Visti Jensen (F) tiltræder forslaget.

Byrådets flertal kan ikke tiltræde forslaget.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, i stedet mødte Søren Visti Jensen.

Bilag
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12 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer 30.05.18
Sags ID: EMN-2018-00229

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Spørgetid for byrådets medlemmer.

Beslutninger:

Bilag
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13 (Åben) Salg af areal ved Tuenvej i Elling
Sags ID: GEO-2018-01759

Offentlig titel: Salg af areal ved Tuenvej i Elling

Sagsbehandler: Gitte Boe Nielsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Elling Tømmerhandel A/S (XL Byg) i Elling har som nabo til en del af matr.nr. 14gx Elling 

forespurgt, om muligheden for at erhverve 1.898 m2 af denne matrikel. Størstedelen af 

arealet er beliggende i landzone. Det resterende areal er omfattet af lokalplan 

FRE.R.20.70.02 (digelokalplanen). Planen udlægger området til offentligt formål, der 

muliggør anlæg, der understøtter klimasikring af Elling by, og med anlæg, der indgår som 

en del af rekreative oplevelsesmuligheder i området. 

På arealet findes der spildevandsanlæg, servicevej og diger, der er sikret ved tinglyst 

deklaration. 

Da arealet er under 2.000 m2 og ikke selvstændigt kan bebygges, kan arealet sælges 

uden offentligt udbud. 

Kommunen har tidligere solgt et lignende naboareal, hvor salgsprisen var sat til 35 kr. pr. 

m2, hvorfor Ejendomscenteret indstiller, at prisen for arealet fastsættes til samme pris. Da 

arealet ikke selvstændigt kan bebygges efter nugældende planforhold, tillægges 

købesummen ikke moms. 

Økonomiske konsekvenser

Købesum, indtægt (momsfri) 66.430 kr.

Landinspektør, overslag 20.000 kr.

Nettoindtægt 46.430 kr.
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at 

1. arealet sælges til Elling Tømmerhandel A/S for 35 kr. pr. m2

2. overskuddet på 46.430 kr. tilgår budgetterede midler til salg af fast ejendom

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Dato: 23-05-2018
Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist. I stedet deltog Anders Brandt Sørensen.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, i stedet mødte Søren Visti Jensen.

Bilag

1. Tuenvej 33 - kortbilag til ØU og BR (DokID: 2289091 - GEO-2018-01759)
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14 (Åben) Salg af mindre areal ved Nordens Alle
Sags ID: GEO-2017-01476

Offentlig titel: Salg af mindre areal ved Nordens Alle

Sagsbehandler: Jette Højriis

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Ejendomscenteret har indgået en aftale om salg af et 2 m bredt bælte langs ejendommen 

matr.nr. 2ae Toftlund, Volstrup, mod Nordens Alle. Arealet der er ca. 232 m2, er vist med 

rød på kortbilag 1. Aftalen er indgået med bl.a. med forbehold om godkendelse af endelig 

lokalplan til dagligvarebutik. Denne er nu godkendt (SAE.C.04.01.01). Iflg. denne skal 

pågældende areal benyttes til beplantningsbælte. Kortbilag fra lokalplanen er vedhæftet 

som kortbilag 2. 

Ejendomscenteret vurderer, at markedsprisen for arealet er 60 kr. pr. m2, hvilket svarer til 

grundværdien på den ejendom, arealet skal overføres til. Ud over købesummen skal 

køber afholde alle omkostninger forbundet med arealoverførslen. Købesummen er 

momsfri.

Arealet kan sælges uden offentligt udbud, idet arealet er under 2.000 m2 og ikke 

selvstændigt kan bebygges.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. arealet sælges for 60 kr. pr. m2 i alt 13.920 kr. for 232 m2, købesummen er 

momsfri

2. køber afholder alle omkostninger forbundet med arealoverførslen

3. overskuddet på 13.920 kr. tilgår budgetterede midler til salg af fast ejendom

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Dato: 23-05-2018
Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist. I stedet deltog Anders Brandt Sørensen.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen, i stedet mødte Søren Visti Jensen.

Bilag

1. Kortbilag 1 (DokID: 2306037 - GEO-2017-01476)
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2. Kortbilag 2 (DokID: 2306038 - GEO-2017-01476)
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Vedtægter for foreningen Ålbæk Havn af 1991

§ 1 Navn og formål

§ 1. stk. 1 Foreningens navn er ”Ålbæk Havn af 1991”.

§ 1, stk. 2 Foreningens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 1, stk. 3 Foreningens formål er at administrere og drive Ålbæk havn og dertil hørende anlæg i henhold til 

driftsaftale med Frederikshavn Kommune – for derved at skabe så gode forhold som muligt for havnens 

brugere.

§ 1, stk. 4 Foreningens formål er endvidere at fremme interessen for et aktivt fritids- og erhvervsliv.

§ 2 Medlemskab

§ 2, stk. 1 Som medlemmer af foreningen kan optages foreninger og virksomheder med tilknytning til 

Ålbæk havn.

§ 2, stk. 2 Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen og afgørelse herom træffes ved almindeligt 

flertal.

§ 2, stk. 3 Ved foreningens stiftelse består denne af følgende foreninger og virksomheder: Ejendomme Sdr. 

Havnevej 65 ApS (tidl. Værft), Fakta-Fiber A/S, Ålbæk Bådelaug, Ålbæk Fiskerlaug, Ålbæk Juniorsejlklub og 

Skagen Fiskeriforening.

§ 3 Bestyrelse

§ 3, stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af i alt 5-7 medlemmer og én suppleant. Byrådet i 

Frederikshavn Kommune kan udpege ét medlem til bestyrelsen. Kun medlemmer af foreningen kan stille op 

til bestyrelsen. 

§ 3, stk. 2. Foreningens medlemmer vælger 5-7 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.  

§ 3, stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen. Til valg af bestyrelsesmedlemmer har 

hver forening/virksomhed optaget i ”Ålbæk Havn af 1991” 4 stemmer at afgive. Ved stemmelighed mellem 

opstillede kandidater foretages lodtrækning. Lodtrækning foretages af de sidst valgte, således at kandidater 

med flest stemmer kommer ind.

§ 3, stk. 4 Bestyrelsen vælges inden 1. april.

§ 3, stk. 5 Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år. Første valgperiode efter vedtægternes godkendelse er 

kun på 1 år for så vidt angår halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne (de valgte medlemmer med færrest 

stemmer). Derefter er det hvert år halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, der er på valg, således at hele 

bestyrelsen ikke udskiftes på én gang. Genvalg er mulig.

§ 3, stk. 6 Ophører et bestyrelsesmedlems hverv før udløbet af valgperioden, indtræder den valgte 

suppleant for det afgående medlems resterende valgperiode.



§ 3, stk. 7 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær på 

bestyrelsesmøde i april hvert år.

§ 3, stk. 8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 3, stk. 9 Hvervet som bestyrelsesmedlem honoreres ikke. Bestyrelsen kan dog enstemmigt beslutte, at 

bestyrelsesmedlemmer kan honoreres for helt ekstraordinære arbejdsindsatser i forbindelse med 

specifikke projekter. Honoreringen må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og 

arbejdets omfang.

§ 3, stk. 10 Bestyrelsen antager det fornødne personale til varetagelse af den daglige drift af Ålbæk Havn og 

fastsætter løn og arbejdsvilkår.

§ 3, stk. 11 Bestyrelsens afstemninger afgøres ved almindeligt flertal, dog er formandens stemme 

udslagsgivende ved stemmelighed. 

Ved en bestyrelse på 5 medlemmer er bestyrelsen beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede. 

Ved en bestyrelse på 6 medlemmer er bestyrelsen beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede.

Ved en bestyrelse på 7 medlemmer er bestyrelsen beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er tilstede.

§ 3, stk. 12 Intet bestyrelsesmedlem må deltage i behandlingen af en sag såfremt det pågældende medlem 

måtte have økonomiske interesser, være økonomisk interesseret i sagen eller være personligt interesseret 

på en sådan måde at han må betragtes som inhabil. Bestyrelsesmedlemmet må deltage i præsentationen af 

sagen, men når selve behandlingen går i gang må bestyrelsesmedlemmet forlade lokalet.

§ 3, stk. 13 Suppleanten deltager så vidt muligt i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.

§ 4 Hæftelse/tegning

§ 4, stk. 1 Foreningens kan alene indgå forpligtelser vedrørende foreningens formue.

§ 4, stk. 2 Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem. Yderligere disponeringsbemyndigelser 

fastsættes i forretningsordenen. 

§ 5 Regnskab

§ 5, stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med 

reglerne for god forsvarlig regnskabsskik.

§ 5, stk. 2 Bestyrelsen udarbejder hvert år budget for det kommende år. Budget fremsendes til 

Frederikshavn Kommune til orientering.

§ 5, stk. 3 Foreningens regnskab skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. 

Årsregnskabet tiltrædes af bestyrelsen og fremsendes med revisors påtegning til Frederikshavn Kommune 

til orientering.

§ 5, stk. 4 Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.



§ 6 Generalforsamling

§ 6, stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år, 

senest i marts. Medlemmerne indkaldes med minimum 21 dages varsel.

§ 6, stk. 2 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 

dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 6, stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 

1/3 af medlemmers- foreningerne/virksomhederne indsender skriftlig begæring herom.

§ 6, stk. 4 Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:

- valg af dirigent

- bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt planer for det kommende år

- kasseren forelægger regnskab for det afsluttede regnskabsår, samt budget for den kommende år

- valg af medlemmer til bestyrelsen

- indkomne forslag

- kontingent

- evt.

§ 7 Indtægter og udgifter

§ 7, stk. 1 Foreningen kan fastsætte et kontingent. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Kontingentet opkræves årligt forud, til betaling til den af bestyrelsen fastsatte dato.

§ 7, stk. 2 De ved foreningens virksomhed tilvejebragte midler, skal anvendes i henhold til foreningens 

formål. 

§ 8 Vedtægtsændringer

§ 8, stk. 1 Vedtægterne for foreningen skal godkendes af Frederikshavn Kommune. 

§ 8, stk. 2 Ændringer af nærværende vedtægter kan kun ske med den samlede bestyrelses godkendelse. 

Den kan ikke ske ændringer i vedtægterne uden Frederikshavn Kommunes godkendelse.

§ 9 Opløsning

§ 9, stk. 1 Beslutning om foreningens opløsning kræver at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. 

Beslutning om opløsningen kræver herudover godkendelse af Frederikshavn Kommune. 

§ 9, stk. 2 I tilfælde af opløsning overdrages foreningens aktiver til Frederikshavn Kommune og anvendes til 

havnens videre drift.



Nærværende vedtægter er godkendt den

_______________________________________________

Ejendomme Sdr. Havnevej 65 ApS (tidl. Værft)

_______________________________________________

Fakta-Fiber A/S

_______________________________________________

Ålbæk Bådelaug

_______________________________________________

Ålbæk Fiskerlaug

_______________________________________________

Ålbæk Juniorsejlklub

_______________________________________________

Skagen Fiskeriforening
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Vedtægter for Frederikshavn Kommunes 
Integrationsråd

Kapitel 1

Integrationsrådets formål og opgaver

§ 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at 
kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og 
sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Stk. 2. Integrationsrådet er rådgivende i udformningen af byrådets 
integrationspolitik og skal høres om alle forslag (sociale, beskæftigelse, 
kulturelle osv.), som berører kommunens borgere med anden etnisk 

oprindelse end dansk.

Stk. 3. Herudover kan Integrationsrådet af egen drift eller efter 
anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige 
integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der 
tilbydes af kommunalbestyrelsen, jf. integrationslovens § 42 stk. 2.

Stk. 4. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager 
kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Kapitel 2
Integrationsrådets sammensætning

§ 2. Integrationsrådet består af 13 medlemmer med bopæl i 
Frederikshavn Kommune, hvor medlemmer med anden etnisk baggrund 

end dansk skal have flertal af pladser, det vil sige 7 medlemmer.

Integrationsrådets sammensætning:
 7 medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk
 1 repræsentant fra foreningslivet FUF / IS

 1 repræsentant fra skolebestyrelser/forældrenævn for 
daginstitutioner

 1 medlem fra foreninger
 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer

Stk. 2. Medlemmerne udpeges af Arbejdsmarkedsudvalget blandt 
medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre 

tilsvarende personer i kommunen. Endvidere udpeges medlemmer 
blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i 

kommunen. Arbejdsmarkedsudvalget kan endvidere udpege en eller 
flere repræsentanter for kommunen som medlemmer af rådet, jf. 
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integrationslovens § 42, stk. 4, pkt. 4. Dog er det fortsat 

kommunalbestyrelsen, der udpeger kommunalbestyrelsesmedlemmerne 
til Integrationsrådet. 

Sekretariatsbetjening: Kommunalbestyrelsen drager omsorg for 

sekretariatsbetjeningen af Integrationsrådet.

Udpegning af medlemmer sker efter reglerne i § 25 i lov om kommunal 
styrelse.

Stk. 3. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale 
valgperiode. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen 
af nye medlemmer af rådet har fundet sted.

§ 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at 
Arbejdsmarkedsudvalget har udpeget rådets medlemmer, jf. § 2, stk. 2. 

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger integrationsrådet blandt sine 
medlemmer en formand og en næstformand efter reglerne i § 24, stk. 1, 
i den kommunale styrelseslov. Næstformanden fungerer i formandens 
sted ved dennes fravær.

Stk. 3. Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning om, hvilket medlem 
af integrationsrådet der skal lede valget.

Stk. 4. Der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg, jf. § 3, 
stk. 2, pkt. 1, hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet, 
eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som 
et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvorunder valget 

skal afholdes.

§ 4. For hvert medlem af integrationsrådet, udpeger den gruppe, der har 

udpeget det pågældende medlem, en personlig stedfortræder. 
Stedfortræderen deltager i integrationsrådets møder i medlemmets sted 

i ethvert tilfælde af medlemmets fravær.
Stedfortrædere valgt blandt gruppen med anden etnisk baggrund 
deltager i integrationsrådets møder i den rækkefølge, de er valgt, i 

ethvert tilfælde af fravær af valgte medlemmer med anden etnisk 
baggrund end dansk.

Stk.2. Et medlem af integrationsrådet, som har været fraværende til 3 

på hinanden følgende møder, udtræder automatisk af integrationsrådet 

og erstattes af en suppleant.

Stk. 3. Et medlem af integrationsrådet udtræder af rådet, hvis 
medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen, jf. 

integrationslovens § 42, stk. 3.
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Stk. 4. Hvis et medlem eller en stedfortræder fratræder sit hverv eller 

dør, udpeges et nyt medlem eller en ny stedfortræder efter reglerne i § 
28 i den kommunale styrelseslov.

Kapitel 3

Integrationsrådets virksomhed

§ 5. Integrationsrådet afholder mindst 6 ordinære møder om året. Den 
ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et 
kalenderår.

Stk. 2. Integrationsrådet afholder endvidere møde, når formanden finder 
det fornødent, eller når mindst 1/5 af rådets medlemmer fremsætter 
anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet.

§ 6. Formanden indkalder via sekretariatet til møde ved fremsendelse af 
udkast til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse.
Stk. 2. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder 
ske med kortere varsel end 1 uge.

Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan få optaget en sag på 
dagsordenen ved at sende forslaget til formanden eller sekretariatet 
senest 2 uger før mødets afholdelse.
Dagsordenen offentliggøres på Kommunens hjemmeside.

Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsorden, jf. 
stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis 
formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan 
tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere 
optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom.

§ 7. Integrationsrådets møder er ikke offentlige.
Stk. 2. Integrationsrådet kan beslutte, at andre personer end rådets 

medlemmer kan deltage i et møde i rådet i det omfang, der er behov 
herfor.

§ 8. Integrationsrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af 
næstformanden. Er formanden og næstformanden fraværende ved et 

møde, vælges der en mødeleder ved stemmeflertal.

Stk. 2. Mødelederen formulerer det spørgsmål, som integrationsrådet 
skal stemme om.

§ 9. Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af 
rådets medlemmer er til stede.

Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets 

afstemninger, når de er til stede under disse.
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§ 10. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor 
intet andet særligt er bestemt. Ved stemmelighed er formandens eller 
mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin 
opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

Stk. 2. Integrationsrådets referater offentliggøres på Kommunens 
hjemmeside.

§ 11. Medlemmerne af integrationsrådet er omfattet af 

forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes 

vedkommende foreligger forhold, som nævnt i forvaltningslovens § 3, 
stk. 1, skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, 
at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 1.

§ 12. Integrationsrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets 
møder jf. § 7, stk. 2, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige 
regler herom.

§ 13. Der optages referat af integrationsrådets forhandlinger og 
beslutninger. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført referatet. 
Udkast til referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse til 

rådets medlemmer og stedfortræderne for disse.

Stk. 2. Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere 
medlemmer af integrationsrådet inden en uge fra modtagelsen af 
udkastet skriftligt protesterer herimod.

Kapitel 4
Sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet

§ 14. Kommunalbestyrelsen stiller sekretariatsbetjening af 
integrationsrådet til rådighed, herunder for offentliggørelse af rådets 

udtalelser og godkendte referater.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen drager endvidere i fornødent omfang 

omsorg for at holde integrationsrådet orienteret om emner, der ligger 
inden for rådets formål, herunder om den almindelige 

integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der 
tilbydes af kommunalbestyrelsen.

Kapitel 5
Økonomiske forhold vedrørende integrationsrådets virksomhed

§ 15. Kommunalbestyrelsen afholder udgifter forbundet med 
integrationsrådets arbejde på baggrund af et årligt budget, der 
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udarbejdes af kommunalbestyrelsen efter drøftelse med 

integrationsrådet.

Kapitel 7
Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune 

den 30. maj 2018.

Vedtægterne træder i kraft den 30. maj 2018.

Stk. 2. Ændringer i og tillæg til vedtægterne skal vedtages af 
kommunalbestyrelsen. 
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KAPITEL I
Byrådet

§ 1

Frederikshavn Byråd består af 29 medlemmer. 

Stk. 2 Byrådet vælger en borgmester og en første og anden 

viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det 

følgende kaldet styrelsesloven). 

§ 2

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afhol-

delse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsor-

den (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelses-

lovens § 2.

stk. 2. Stedfortræderen for et medlem skal indkaldes ved et-

hvert lovligt forfald uanset den forventede varighed. Lovligt 

forfald forstås i overensstemmelse med reglerne i den kom-

munale styrelseslov.

Kapitel I-I
Gældende indtil den 31. december 2021.

§ 2a

Stedfortrædere, som indkaldes efter § 2, stk. 2, til at deltage 

i enkelte møder i kommunalbestyrelsen, vederlægges i over-

ensstemmelse med bestemmelsen i styrelseslovens § 16, stk. 

8, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, 3. pkt.

KAPITEL II
Borgmesteren

§ 3

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse 

med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. 

styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4

Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglig 

leder af kommunens samlede administration, der fremgår af 

styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der 

hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige 

erklæringer fra udvalget, inden byrådet træffer beslutning i 

sagen. 

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herun-

der at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borg-

mesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver 

oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes 

ekspedition. 

§ 5

Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes 

eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at 

udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de 

af Social- og Indenrigsministeriet og byrådet fastsatte regler. 

Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevil-

lingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for byrådet.

KAPITEL III
Nedsættelse af udvalg og almindelige 
regler om disses virksomhed mv.

§ 6

Følgende udvalg nedsættes:

1. Økonomiudvalget

2. Socialudvalget

3. Arbejdsmarkedsudvalget

4. Teknisk Udvalg

5. Plan- og Miljøudvalget

6. Børne- og Ungdomsudvalget

7. Kultur- og Fritidsudvalget

8. Sundhedsudvalget

Styrelsesvedtægt for
Frederikshavn Byråd
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§ 7

For ethvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori ud-

valgsbeslutninger indføres. Beslutningsprotokollen under-

skrives efter hvert møde af de medlemmer, der har delta-

get i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin 

afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved 

sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, 

kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet 

af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens 

fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit 

synspunkt.

Stk. 2. Ved et udvalgsmedlems lovlige forfald kan den på-

gældende valggruppe indkalde en stedfortræder fra samme 

valggruppe til udvalgsmødet, uanset at forfaldet ikke for-

ventes at have en varighed af 1 måned.

 stk. 3. Når et udvalgsmedlem må forventes at blive erklæret 

inhabilt i forhold til en bestemt sag, der skal behandles i 

et udvalgsmøde, kan den pågældende valggruppe indkalde 

en stedfortræder fra samme valggruppe til at deltage ved 

behandlingen af den pågældende sag.

§ 8

Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der 

berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksæt-

telsen forhandles med dette udvalg, og i fornødent omfang 

med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. 

styrelseslovens §§ 18 og 31 a.

§ 9

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådig-

hedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udval-

gene foretager indstilling til byrådet gennem Økonomiudval-

get, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

KAPITEL IV
Økonomiudvalget

§ 10

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er født for-

mand for udvalget, samt 6 af byrådets øvrige medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager forvaltningen af de anliggender, 

der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og 

kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager forvaltningen af løn- og perso-

naleforhold inden for ethvert af kommunens administrati-

onsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og 

administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlæg-

ning og varetager samordningen af løsningen af kommunens 

planlægningsopgaver.

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår 

de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige 

grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget 

fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse.

Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske 

konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og 

foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets 

erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommu-

nens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet 

til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager forvaltningen af:

• udlejning af kommunens faste ejendomme og grund-

arealer, dog bortset fra boliger for ældre 

• erhvervs- og turistmæssige forhold

• forhold, som vedrører landdistrikterne, hvor der ikke er 

tale om opgaver, som henhører under et af de stående 

udvalgs områder

• drift og vedligehold af kommunale ejendomme

• forberede sager vedrørende byggeri og anlæg

Stk. 6. Udvalget foretager indstilling til byrådet vedrørende 

køb og salg af fast ejendom samt foretager indstilling til 

byrådet om pantsætning af fast ejendom. 

Stk. 7. Udvalget varetager planlægning, koordinering og 

gennemførelse af vedligeholdelse af kommunens bygninger 

samt bygninger, tilhørende selvejende institutioner, som 

byrådet har indgået overenskomst med. 

Stk. 8. Udvalget tager beslutning om fremlæggelse og ende-

lig vedtagelse af lokalplaner med kommuneplantillæg uden 

foroffentlighedsfase.

Stk. 9. Udvalget har ansvar for og administrerer alle anlægs-

opgaver indenfor ejendomsområdet.

Stk. 10. Udvalget udarbejder forslag og indstillinger til byrå-

det om anlægsopgaver. Forslag og indstillinger udarbejdes i 

samarbejde med relevante stående udvalg og underliggende 

fagcentre.

Stk. 11. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling 

til byrådet om kommunens regler for økonomisk styring, jf. 

styrelseslovens § 42, stk. 7.

Stk. 12. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et 

stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af 

væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 11

Økonomiudvalget fastsætter regler om:

• indberetninger fra den kommunale administration 

med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og 

bevillingskontrol, jf. § 12

• i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres

• samordning af kommunens indkøbsfunktion
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§ 12

Økonomiudvalget fører tilsyn med:

• at forvaltningen af økonomiske midler sker i overens-

stemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på 

forsvarlig måde

• at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens 

regnskabsførelse er forsvarlig

• at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådig-

hedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede 

beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke

• at den regnskabsmæssige supplementsperiode ikke 

løber længere end til udgangen af februar måned i 

det efterfølgende år

• at kommunens arkivalier opbevares på betryggende 

måde

• løn- og ansættelsesforhold for personale i de selv-

ejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67

KAPITEL V
De stående udvalg

§ 13

Socialudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser mv. til 

enkeltpersoner på det sociale område.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 

kommunens sociale opgaver, herunder:

• opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner 

og selvejende institutioner, som byrådet har ind-

gået overenskomst med for at opfylde kommunens 

forpligtelser efter sociallovgivningen, bortset fra 

sådanne, der er henlagt til Arbejdsmarkedsudvalget, 

jf. § 14 og Børne- og Ungdomsudvalget, jf. § 17 samt 

Sundhedsudvalget, jf. § 19.

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 

opgaver vedrørende:

• drift og vedligeholdelse af kommunens boliger for 

ældre

• hjælpemiddelområdet

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til 

byrådet om:

• sektorplaner indenfor udvalgets område samt vedrø-

rende institutioner og andre anlæg under udvalgets 

område

§ 14

Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser og varetager den umiddel-

bare forvaltning af kommunens opgaver på det arbejdsmar-

kedsmæssige og beskæftigelsesmæssige område, herunder

• aktivering

• integration

• kontanthjælp

• skåne- og flexjob

• sygedagpenge

• revalidering 

• tilkendelse af førtidspension og lignende

• Ungdommens Uddannelsesvejledning

• sagsbehandling og myndighed på beskræftigelses- og 

voksensocialområdet

• uddannelse, aktivering, mentoring og  

hjemmevejledning af aldersgruppen 15.30 år

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 

kommunens opgaver på de i stk. 2 nævnte områder, herunder 

drift af de selvejende institutioner, der er knyttet til udvalgets 

område, og som byrådet har indgået overenskomst med.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til 

byrådet om:

• sektorplaner indenfor udvalgets område samt vedrø-

rende institutioner og andre anlæg under udvalgets 

område

§ 15 

Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 

kommunens opgaver på det tekniske og forsyningsmæssige 

område, herunder opgaver vedrørende:

• offentlige og private veje

• spildevand og vandforsyning, i det omfang dette ikke er 

udskilt i selvstændige selskaber

• varmeforsyning, i det omfang dette ikke er udskilt i 

særskilte selskaber

• drift og vedligeholdelse af kommunale havne 

• kommunale rekreative områder, herunder kommunale 

skove, parker, vandløb, lystanlæg, campingpladser, 

legepladser og badestrande 

• samarbejde med eventuelle private eller selvejende 

institutioner indenfor udvalgets område

Stk. 3. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af:

•  offentlige veje 

• kloak- og spildevandsanlæg, i det omfang dette ikke er 

udskilt i særskilte selskaber

• kommunale rekreative områder, herunder kommunale 

skove, vandløb, parker, campingpladser, legepladser og 

badestrande 
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• kommunale havne, dog ikke kommunale selvstyre-

havne 

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til 

byrådet om

• sektorplaner vedrørende forsyningsområdet, dog und-

tagen affaldsområdet samt vedrørende institutioner og 

andre anlæg under udvalgets område   

§ 16 

Plan- og Miljøudvalget består af 7 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

• 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 omtal-

te 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 ende-

lig vedtagelse af lokalplaner der er i fuld overensstemmelse 

med kommuneplanens rammer.

Stk. 6 Udvalget godkender projektforslag vedrørende kollek-

tive varmeforsyningsanlæg (efter den til enhver tid gælden-

de projektbekendtgørelse).  

§ 17

Børne- og Ungdomsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 

kommunens pædagogiske, undervisningsmæssige, sociale 

og sundhedsmæssige opgaver vedrørende børn og unge, 

herunder opgaver vedrørende:

• dagpleje og vuggestuer

• børnehaver (inkl. specialbørnehaver), integrerede 

institutioner og småbørnsklubber 

• folkeskoler, specialundervisning og  

skolefritidsordninger

• kompenserende specialundervisning

• ungdomsskole, SSP, fritids- og ungdomsklubber samt 

øvrig ungdomsindsats

• forebyggende social indsats for børn, herunder, psy-

kologisk og specialpædagogisk rådgivning, og ekstra 

indsats for børn og unge med særlige behov

• samarbejde med private og selvejende institutioner 

inden for udvalgets område

• drift af selvejende institutioner, der er knyttet til ud-

valgets område, og som byrådet har indgået overens-

komst med

§ 18

Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 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 ud-

valgets område, og som byrådet har indgået overens-

komst med

• kollektiv trafik

• taxa- og rutekørsel

§ 19

Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 

kommunens sundhedsmæssige opgaver, herunder opgaver 

vedrørende:

• ydelser til enkeltpersoner på det sundhedsmæssige 

område

• ydelser til frivilligt socialt arbejde

• forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, 

herunder forebyggende hjemmebesøg

• takstbetaling til sygehuse og andre regionale sund-

hedstilbud

• opgaver vedrørende kommunens sundhedsinstitu-

tioner og selvejende institutioner, som byrådet har 

indgået overenskomst med for at opfylde kommunens 
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forpligtelser efter sundhedslov- givningen, bortset fra 

sådanne, der er henlagt til Børne- og Ungdomsudval-

get, jf. § 17

• hjemmesygeplejen

• forebyggende sundhedsindsats for børn og unge, 

herunder sundhedspleje og tandpleje (inkl. special-

tandpleje) 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til 

byrådet om: 

• sektorplaner indenfor udvalgets område i samarbejde 

med Økonomiudvalget, jf. § 10 samt vedrørende insti-

tutioner og andre anlæg under udvalgets område

KAPITEL VI
Vederlag mv.  

§ 20

Formanden for Socialudvalget oppebærer et vederlag, som 

udgør 23 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et 

vederlag, som udgør 23 % af borgmesterens vederlag

Stk. 3. Formanden for Teknisk Udvalg oppebærer et vederlag, 

som udgør 23 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Plan- og Miljøudvalget oppebærer et 

vederlag, som udgør 23 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget oppebæ-

rer et vederlag, som udgør 23 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer 

et vederlag, som udgør 23 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Sundhedsudvalget oppebærer et ve-

derlag, som udgør 23 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for det i henhold til den sociale lovgiv-

ning nedsatte Børn- og Ungeudvalg oppebærer et vederlag, 

som udgør 9 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører, når 

formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 

måneder ikke har varetaget formandshvervet.

§ 21 

Når et medlem af et stående udvalg på grund af forman-

dens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget 

er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, 

oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter 

samme regler som formanden, jf. § 21, stk. 1-8. 

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højest oppebæres i en uaf-

brudt periode på 9 måneder

KAPITEL VII
Midlertidige bestemmelser (gældende fra 
1. januar 2018 - 31. december 2021)

§ 22

Stedfortrædere, som indkaldes efter § 2, stk. 2, til at deltage 

i enkelte møder i kommunalbestyrelsen, vederlægges i 

overensstemmelse med bestemmelserne i styrelseslovens § 

16, stk. 8, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, 3. pkt.

KAPITEL VIII
Ændringer i vedtægten

§ 23

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 

behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. 

Statsforvaltningen underrettes om foretagne ændringer.

Således vedtaget af Frederikshavn Byråd den 25. april 2018 

og den 24. maj 2018.

Birgit S. Hansen Mikael Jentsch

Borgmester Kommunaldirektør
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