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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 29. august 2018
Sags ID: EMN-2017-02879

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Byrådet skal godkende dagsordenen til byrådsmødet den 29. august 2018.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender dagsordenen.

Bilag
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2 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.H.01.12.01, 
kommuneplantillæg nr. 15.27 og VVM-redegørelse/miljøvurdering for 
udvidelse af Skagen Havn, Etape 3
Sags ID: GEO-2016-00979

Sagsbehandler: Lars Enevoldsen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan SKA.H.01.12.01, kommuneplantillæg nr. 15.27 samt VVM-

redegørelse/miljøvurderingsrapport for projektet vedr. etape 3 for udvidelse af Skagen 

Havn har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 5. april til den 31. maj 

2018.

Foruden vedtagelsen af plangrundlaget for projektet, kræver en realisering af 

havneudvidelsen at der meddeles VVM-tilladelse af Frederikshavn Kommune samt 

anlægstilladelse af Trafik- Bygge og Boligstyrelsen.

Der er som krævet i Lov om miljøvurdering af Planer og programmer og konkrete 

projekter udarbejdet en sammenfattende redegørelse. I denne er det bl.a. opsummeret, 

hvilke vilkår, kommunen forventer at stille i VVM-tilladelsen til projektet. 

De indkomne indsigelser og bemærkninger er beskrevet og kommenteret af Center for 

Teknik og Miljø i det vedlagte høringsnotat, hvori der desuden er angivet indstilling til 

politisk beslutning.

Havledningen fra Skagen Renseanlæg og en udløbsledning fra fiskeolie- og 

fiskemelsfabrikken FF Skagen A/S krydser det område, hvor der skabes mulighed for 

etablering af den nye havneudvidelse (VVM-redegørelsens afsnit 9.4.1). Som en følge af 

dette vil der i VVM-tilladelsen blive stillet vilkår om at udvidelsen ikke må hindre den 

fremtidige opretholdelse af disse udløb og at der derfor skal træffes aftale med 

Frederikshavn Spildevand A/S og de berørte industrier inden valg af løsning.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at 

1. sagen sendes til viderebehandling i Frederikshavn Byråd.

2. VVM-redegørelse/miljøvurderingsrapport og lokalplan med kommuneplantillæg 

vedtages endeligt med de i høringsnotatet anførte indstillinger

3. der efter offentliggørelsen af de endelige planer meddeles VVM-tilladelse som 

beskrevet i den sammenfattende redegørelse.
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Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 14-08-2018

Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 22-08-2018

Anbefales.

Bilag

1. Høringsnotat - Forslag til Kommuneplantillæg, lokalplan og VVM - Udvidelse af Skagen Havn, etape 3 

(DokID: 2344964 - GEO-2016-00979)

2. Sammenfattende redegørelse skagen havn (DokID: 2427889 - GEO-2016-00979)

3. VVM_Bind 1 hovedrapport endelig vedtagelse (DokID: 2426535 - GEO-2016-00979)

4. VVM-Bind 2_Bilagsbind endelig vedtagelse (DokID: 2426536 - GEO-2016-00979)

5. Lp Skagen Havn_etape 3_Endelig_vedtagelse (DokID: 2426537 - GEO-2016-00979)

6. Skagen Havn Etape 3_KPT_Endelig_vedtagelse (DokID: 2426534 - GEO-2016-00979)
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3 (Åben) Tillæg til Vandforsyningsplan vedrørende øget behov for vand fra 
Frederikshavn Vand AS
Sags ID: EMN-2018-01782

Sagsbehandler: Kirsten Haumann

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Vand A/S har efterspørgsel på øget leverance af rent vand inden for de 

nærmeste år. Den øgede efterspørgsel har bl.a. baggrund i havneudvidelser ved Skagen 

og Frederikshavn Havn, øget efterspørgsel fra planlagte nye og eksisterende 

virksomheder samt overtagelse af forsyningspligt fra andre vandværker. 

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet et tillæg til den eksisterende 

Vandforsyningsplan 2009-2019, se bilag. Tillægget indeholder Frederikshavn Vand A/S 

prognose for øget vandbehov for 2018-2030. Tillægget er udarbejdet, idet Frederikshavn 

Vand A/S har behov for at kunne dokumentere det øgede indvindingsbehov over for 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forsyningssekretariat, for at få mulighed for at få 

øgede investeringer dækket over vandprisen. 

Center for Teknik og Miljø har ingen bemærkninger til prognosen og vil planlægge i 

forhold hertil i forbindelse med den forestående revision af den kommunale 

vandforsyningsplan. Der vil i denne forbindelse blive lavet en konkret planlægning for, 

hvordan den øgede vandindvinding kan gennemføres i praksis.

Tillægget har været i offentlig høring i 4 uger, fra 6. juli til 3. august 2018. Der er ikke 

indkommet indsigelser til tillægget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at ”Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplan Frederikshavn 

Kommune 2009-2019: Revision af prognose for vandindvindingsbehov 2018-2030 for 

Frederikshavn Vand A/S” sendes til byrådet til godkendelse.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 14-08-2018

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Tillæg nr. 3 Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune 2009-2019 (DokID: 2401706 - EMN-2018-01782)
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4 (Åben) Affaldstakster 2019 – Renovation, miljø- og genbrugsgebyr samt 
takstblad for Frederikshavn Affald A/S
Sags ID: GEO-2018-03020

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile-i-sig-selv-

princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer ind ved 

brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større eller mindre 

end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for affaldshåndtering 

skal således være omkostningsbestemt.

Opsparede midler budgetteres nedbragt med 190.000 kr., jf. ramme udmeldt af Center for 

Økonomi.

I Frederikshavn Kommunes affaldsplan, der udstikker rammerne for den fremtidige 

håndtering af affald i kommunen, er det et mål at eksisterende indsamlingsordninger skal 

udbygges med kildesortering af dagrenovationen og opdeling i bioaffald og restaffald 

samt udbygning af ordninger for genanvendelige fraktioner. 

I 2018 gennemføres en omlægning af renovationsordningen med krav om udsortering af 

madaffald fra husholdningerne., jf. Frederikshavn Kommunes affaldsregulativ der blev 

godkendt af byrådet 27. juni 2018 med ikrafttrædelse 1. oktober 2018. 

Opgaven med indsamling har været udbudt i licitation af Frederikshavn Affald og alle 

takster er i den anledning genberegnet, således at takstberegningen er i 

overensstemmelse med kostprisen på de enkelte ydelser. Samlet set falder 

omkostningerne til indsamling og affaldsbehandling.

Takstblad 2019 for Frederikshavn Affald A/S

I henhold til vedtægterne for Frederikshavn Affald A/S skal Frederikshavn Kommune 

godkende takster for selskabet. 

Bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S har på møde den 21. juni 2018 godkendt 

selskabets driftsbudget og takstblad for 2019. Frederikshavn Affald A/S fremsender på 

den baggrund taksterne til byrådets godkendelse.

Renovationstaksten 2019

Samlet set falder omkostningerne til indsamling og affaldsbehandling – Et standardhus 

omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald vil opleve at 



Frederikshavn Byråd 2018-2021 - 29-08-2018 19:00 Side 9 af 27

renovationsprisen falder. Eksempelvis vil den årlige renovationspris for et standardhus 

falder fra 900 kr. til 715 kr. et fald på kr. 185,00 ex. moms

De øvrige ordninger er ligeledes reguleret som følge af den afholdte licitation hos 

Frederikshavn Affald A/S.

2018 2019

Renovation, helårsboliger

(omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om 

sortering af madaffald)

Tømning hver 14. dag:

240 liter minicontainer 715,00

400 liter minicontainer 950,00

660 liter minicontainer 1.100,00

Tømning hver uge:

240 liter minicontainer 1.500,00

400 liter minicontainer 2.450,00

660 liter minicontainer 2.700,00

Renovation, sommerhuse

(26 tømninger fordelt over sæsonen)

110 liter sæk 550,00 550,00

140 liter minicontainer 660,00 750,00

240 liter minicontainer 900,00 900,00

400 liter minicontainer 1.150,00 1.400,00

660 liter minicontainer 1.400,00 1.450,00

770 liter minicontainer 1.700,00 1.700,00

Renovation, øvrige ejendomme, institutioner og 

virksomheder

(ikke omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om 

sortering af madaffald)

Tømning hver uge

140 liter minicontainer 1.120,00 1.300,00

240 liter minicontainer 1.665,00 1.550,00

400 liter minicontainer 2.150,00 2.550,00

660 liter minicontainer 2.650,00 2.750,00

770 liter minicontainer 3.200,00 3.200,00

Tømning hver 14. dag

140 liter minicontainer 660,00 750,00

240 liter minicontainer 900,00 900,00

400 liter minicontainer 1.150,00 1.400,00

660 liter minicontainer 1.400,00 1.450,00

770 liter minicontainer 1.700,00 1.700,00

Ekstratømninger: 2018 Budget 2019

Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning) 24,00 24,00
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140 liter minicontainer 56,40 60,00

240 liter minicontainer 56,40 60,00

400 liter minicontainer 70,00 70,00

660 liter minicontainer 82,00 82,00

770 liter minicontainer 92,40 92,00

Nedgravede containere (pris pr. tømning)

5 m3 550,00 550,00

3 m3 475,00

1,3 m3 400,00

Takst for ændring 100,00 100,00

Alle takster er ekskl. moms.

Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker Frederikshavn Affald´s 

omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap 

og papir, batteriindsamling, storskrald samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes 

drift er indregnet udgifterne til bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til 

forbrænding og deponering. 

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og 

behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene. 

For 2019 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

Gebyr 2018 Gebyr 2019

Lejligheder/helårsboliger 1050 1070

Sommerhuse / værelser 750 750

     

Alle gebyrer er ekskl. moms.

Der foreslås en lille samlet forhøjelse af det årlige gebyr for lejligheder/ helårsboliger på 

grund af en mindre stigning af udgifterne, jf. budget fra Frederikshavn Affald A/S.

Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør 

brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Frederikshavn Affald A/S har i samarbejde med kommunen indført en ordning for 

virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Ordningen er udformet som en 

klippekortordning, med vægtmæssige begrænsninger. Hver bil, der kører affald til 

genbrugspladserne, skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og 

trailere uden tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne.

Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød – afhængigt af, hvor store mængder 

affald, virksomheden forventer at aflevere. 
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Ordningen fortsætter uændret i 2019

Gebyr 2018 Gebyr 2019

Kun genanvendeligt (grønt kort) 950 950

Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort) 2.350 2.350

Stor mængde, op til 10 ton/år (rødt kort) 4.700 4.700

Alle gebyrer er ekskl. moms.

Gebyr for administration

Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til 

Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens regler til dækning af kommunens 

generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger

Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle 

administrationsomkostninger, herunder:

 De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation Vendsyssel

 Betaling til statslige affaldsdatabaser vedr. affaldsregulativer og affaldsdata

 Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og regulativfastsættelse

 Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering af affald fra 

virksomheder

Ordningen fortsætter uændret i 2019

Gebyr 2018 Gebyr 2019

Grundgebyr administration - erhverv   300   300

Gebyret er ekskl. moms

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at

1. nærværende forslag for 2019 til renovationstakster samt miljø- og 

genbrugspladsgebyr for private, anbefales til Økonomiudvalget og byrådets 

godkendelse.

2. nærværende forslag for 2019 til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne 

og gebyr for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til 

Økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

3. takstblad for 2019 fra Frederikshavn Affald A/S anbefales til Økonomiudvalget og 

byrådets godkendelse
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Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 14-08-2018

Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 22-08-2018

Anbefales.

Bilag

1. Takstblad for 2019 (DokID: 2414311 - GEO-2018-03020)
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5 (Åben) Budget 2019 - Modtagestadion Vendsyssel
Sags ID: EMN-2016-00332

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2019 til godkendelse 

i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter.

Budgetforslaget er godkendt på Modtagestation Vendsyssel I/S bestyrelsesmøde den 30. 

maj 2018.

MV har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for budget 

2018, og der er indregnet nedenstående ændringer i takster for 2019.
Budget 2018

Kr.

Budget 2019

Kr.

Farligt affald

Brugerbetaling

Erhvervsgrundtaksten

Pr. aktive CVR

21,00 18,90

Indbyggergrundtakster

(er indregnet i behandlingsindtægt)

1,24 1,12

Klinisk risikoaffald

Abonnement

110 L sæk pr. år uge afhent. 4.324 4.450

110 L sæk pr. år 14 dage afhent. 2.162,50 2.225

449 L kasser pr. stk. 167 180

Vævsaffald

120 L fad (vævsaffald) 715 735

120 L fad (formalin) 895 920

Takster for klinisk risikoaffald og vævsaffald er steget med almindelig prisfremskrivning.

I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2019 budgetteret med anlægsinvesteringer på 2 

mio. kr. til et anlæg, der gennem sortering og behandling af farligt affald øger 

genanvendelsen og renheden af affaldsprodukter.

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt erhvervsaffald 

og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 18,90 kr. pr. virksomheder, 

registreret i CVR og 1,12 kr. pr. indbygger, hvilket er et fald på 10% i forhold til budget 

2018.
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Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet opgjort til 

5.252 virksomheder, svarende til, at Frederikshavn Kommune skal betale i alt 100.000 kr.  

Grundgebyret indgår i Frederikshavn Kommunes erhvervsaffaldsgebyr der opkræves, 

med enkelte undtagelser, hos alle virksomheder med et aktivt CVR-nr.

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige affald, der 

indsamles fra borgerne på genbrugspladserne og indgår derfor i betalingen til 

Frederikshavn Affald A/S på genbrugspladsområdet.

Gebyrprincipper

Kommunens grundbetaling for farligt affald skal, for så vidt angår husholdninger, 

opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. miljøbeskyttelseslovens 

§ 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og genbrugspladsgebyret.

Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret 

registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret skal 

opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret 

Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af MV i 

form at en henteordning og omfatter indsamling af affald direkte hos virksomhederne. 

Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og virksomheden på baggrund af 

blandt andet affaldstype og mængde.

Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra erhverv er 

indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle virksomhedsrelaterede 

administrationsomkostninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og

byrådet, at Modtagestation Vendsyssel I/S’s budget 2019 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 14-08-2018

Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 22-08-2018

Anbefales.
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Bilag

1. MV Budgetforslag 2019 (DokID: 2427702 - EMN-2016-00332)
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6 (Åben) Byrådets mødekalender for 2019
Sags ID: EMN-2018-02240

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

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

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

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

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

presse og i netaviser efter byrådets bestemmelse.

Forslag til byrådets møder i 2019

 Onsdag den 30. januar

 Onsdag den 27. februar

 Onsdag den 27. marts

 Onsdag den 24. april

 Onsdag den 22. maj

 Onsdag den 26. juni

 Onsdag den 28. august

 Onsdag den 18. september (budget)

 Onsdag den 09. oktober (2. behandling af budget)

 Onsdag den 30. oktober

 Onsdag den 27. november

 Onsdag den 18. december

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

Det foreslås endvidere, at

 der forud for byrådets møde den 22. maj reserveres tid til afholdelse af 

generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S

 der forud for byrådets møde den 26. juni reserveres tid til budgettemamøde.

 der forud for byrådets møde den 28. august reserveres tid til budgetdebatmøde.

Annonceringen foregår således

 Datoer for byrådets møder i 2019 annonceres i lokalaviserne og netaviserne i 

januar 2019

 Onsdag ugen før møderne annonceres i lokalaviserne og netaviser mødedato, tid 

og sted for møde samt information om spørgetid for borgere.

 Fredag ugen før mødet kan dagsordenen for det ordinære møde læses på 

kommunens hjemmeside.
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 Dagen efter mødet vil referatet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

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

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

Indstilling
Det indstilles, at byrådet godkender forslag til mødeplan 2019 for Frederikshavn Byråd 

samt annoncering heraf, som ovenfor beskrevet.

Bilag
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7 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til 
låneoptagelse
Sags ID: EMN-2018-02290

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til optagelse af realkreditlån på 

20 mio. Kr. i boligforeningens afdeling 32 – ”Farvervej, Sæby”.

Låneoptagelsen vedrører et renoveringsprojekt i afdelingen med samlet udgift på 22 mio. 

Kr. 

Projektet vil medføre en huslejestigning på 7,2% og vil primært blive finansieret med et 

30-årigt fastforrentet realkreditlån på 20 mio. kr. Resten finansieres af afdelingens egne 

midler.

Renoveringsprojektet er godkendt på et afdelingsmøde den 13. juni 2018.

Afdelingen består af 48 lejemål, som er opført i 1971.

Projektet omfatter udskiftning af tage, udskiftning af vinduer/døre, etablering af ventilation 

i lejlighederne, renovering af udvendige kloakker og fjernvarmestik, udskiftning af 

udvendige belægninger på terrasser og stakitter samt maling af udvendige facader.

Lånet medfører ikke ydelse af kommunegaranti.

I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan der ikke uden kommunalbestyrelsens 

godkendelse udstedes pantebreve med pant i almene boliger.  

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der meddeles 

tilladelse til låneoptagelse som ansøgt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 22-08-2018

Anbefales.

Bilag
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8 (Åben) Revisionsberetning Regnskab 2017
Sags ID: EMN-2017-01517

Sagsbehandler: Kasper Seiersen Conradsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Kommunens revisor, BDO, har fremsendt 2 beretninger i forbindelse med, at revisionen 

af Frederikshavn Kommunes årsregnskab 2017 er afsluttet. 

Den første af disse, er beretning nr. 9, der er revisionens beretning vedrørende 

revisionsaftalen mellem Frederikshavn Kommune og Revisionen. Denne er fremsendt af 

revisionen for at informere det nye byråd om revisionsprocessen og indholdet af 

revisionsaftalen.

Endeligt har revisionen også fremsendt Revisionsberetning nr. 10, som er den egentlige 

revisionsberetning for årsregnskabet 2017. 

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Konklusionen for 

revisionen af regnskab 2017 er anført i revisionspåtegningen. Revisionen anfører heri at, 

citat:

”Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og 

regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 

udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og 

regnskabsvæsen, revision mv.”

Der er i revisionsberetningen ingen bemærkninger, der skal besvares, og behandles 

særskilt og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Der er derimod anført nogle anbefalinger fra revisionen. Hertil er der udarbejdet svar til 

hvorledes administrationen vil forholde sig til disse. Svarene vedr. anbefalingerne skal 

ikke videresendes til tilsynsmyndigheden, men er en orientering til byrådet om, hvorledes 

administrationen vil agere i forhold til disse.

Besvarelse af anbefalingerne er vedhæftet sagen som bilag.

Samtidig med behandlingen af revisionsberetning nr.9 og 10 skal byrådet endeligt 

godkende årsregnskabet for 2017.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at:

1. Revisionsberetning nr. 9 godkendes

2. Revisionsberetning nr. 10 for regnskab 2017 godkendes

3. Der sker endelig godkendelse af regnskabet 2017

4. Besvarelse af anbefalingerne fra revisionen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 22-08-2018

Anbefales.

Bilag

1. Frederikshavn Kommune - revisionsaftale nr. 9 - 2018 (DokID: 2399813 - EMN-2017-01517)

2. Frederikshavn Kommune - afsluttende beretning  nr 10 - 2017 (DokID: 2399812 - EMN-2017-01517)

3. Bemærkninger til revisionsberetning nr. 10 - årsregnskab 2017 (DokID: 2475051 - EMN-2017-01517)
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9 (Åben) Bevillingsmæssige ændringer til budget 2018
Sags ID: EMN-2018-00423

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Der fremsendes hermed en række forslag til bevillingsmæssige ændringer, der vil 

opdatere udvalgenes bevillinger forud for budgetopfølgningen pr. 31. august 2018. 

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2019

er der en række forhold, der vil påvirke kommunernes budgetter for 2018. 

Der er således aftalt nye og lavere skøn for Pris- og Lønudviklingen for 2018.

Det er ligeledes aftalt, at der foretages en midtvejsregulering af 2018, der bl.a. indeholder 

efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2017 og 2018, en regulering 

vedr. de budgetgaranterede områder og øvrige overførselsområder, modregning vedr. 

parkeringsindtægter samt andre lov- og cirkulæreændringer.

Ligeledes er der i midtvejsreguleringen indarbejdet en afregning vedr. det skrå skatteloft.

Frederikshavn Kommune har haft en praksis, at de reguleringer der vedr. indeværende 

år, og som det er muligt at udmønte i driftsbudgettet, vil blive udmøntet.

De enkelte ændringer er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

Totalt for de enkelte budgetrammer ændres der følgende:

Drift:

Økonomiudvalgets budgetramme forøges med 234.886 kr.

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme reduceres med 28.054.441 kr.

Socialudvalget budgetramme reduceres med 1.842.430 kr.

Sundhedsudvalgets budgetramme reduceres med 191.134 kr.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer reduceres med 2.002.827 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme forøges med 117.990 kr.

Teknisk Udvalgs budgetramme reduceres med 254.191 kr.

Anlæg:

Økonomiudvalgets budgetramme reduceres med 555.455 kr.

Socialudvalget budgetramme reduceres med 22.909 kr.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer reduceres med 44.735 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme forøges med 2.716 kr.

Teknisk Udvalgs budgetramme reduceres med 257.741 kr.

Plan- og Miljøudvalgets budgetramme forøges med 27.824 kr.
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Balanceforskydninger:

Indtægt vedr. generelle tilskud reduceres med 39.984.000 kr.

Skatteindtægter reduceres med 205.000 kr.

De likvide midler reduceres (kasseforbrug) således 7.346.553 kr.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at godkende de

ovennævnte bevillingsændringer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 22-08-2018

Anbefales.

Bilag

1. Bevillingsmæssige ændringer pr. AUG 2018 (DokID: 2483147 - EMN-2018-00423)

2. Midtvejsregulering 2018 (DokID: 2489106 - EMN-2018-00423)
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10 (Åben) Anlægsregnskab 2017 - Bæredygtig Børneområde - projekt 0-6
års institution i Ålbæk
Sags ID: EMN-2016-03370

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Under Økonomiudvalgets budget er anlægsprojekt under Bæredygtig Børneområde ”0-6 

års institution i Ålbæk afsluttet i 2018. Anlægsprojektet er udført i perioden fra 2016 til 

2017. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Revisionen har den 12. juni 2018 godkendt regnskabet. Der er balance i projektet.

Projekt Forbrug kr. Budget kr. Afvigelse kr.

0-6 års institution i 

Ålbæk

5.351.041 5.351.041 0

Institutionen er etableret i bygningerne ved Ålbæk Skole.

Anlægsprojektet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager anlægsregnskabet til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 22-08-2018

Til efterretning.

Bilag

1. Regnskabserklæring Bæredygtig Børneområde 0-6 års institution Ålbæk (DokID: 2370378 - EMN-2016-

03370)

2. Anlægsregnskab 0-6 års inst. Ålbæk (DokID: 2370379 - EMN-2016-03370)

3. Revisionserklæring vedr. anlægsregnskab for projekt 0-6 års institution i Ålbæk (DokID: 2370381 - EMN-

2016-03370)
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11 (Åben) Opsigelse af ”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn 
Kommune”
Sags ID: EMN-2018-01903

Sagsbehandler: Rasmus Otvald Jensen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 15. august forslag til ny 

folkeoplysningsordning for folkeoplysende frivillige foreninger i Frederikshavn Kommune.

Forud ligger en proces med høring af udkast til ny tilskudsordning, hvor de 

folkeoplysende foreninger, interesseorganisationer og Folkeoplysningsudvalget har været 

hørt og har haft lejlighed til at kommenter på udkastet.

På baggrund af de indkomne bemærkninger er der udarbejdet et forslag til ny 

folkeoplysningsordning i dialog med repræsentanter for interesseorganisationerne og 

Folkeoplysningsudvalget.

Forslag til ny folkeoplysningsordning behandles på mødet den 15. august, hvorefter alle 

folkeoplysende foreninger får lejlighed til at kommenterer på forslaget på et dialogmøde 

den 27. august. 

I henhold til tidsplanen vil Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 13. september 

behandle den endelige version og anbefale den over for Frederikshavn Byråd på møde 

den 3. oktober

Processen for udarbejdelse af ny folkeoplysningsorden er beskrevet i bilag 1.

Opsigelse af eksisterende tilskudsordning

I henhold til eksisterende ”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune” så 

skal en eventuel ændring eller ophævelse af ordningen varsles af Frederikshavn Byråd 

med 3 måneder til den 1. januar.

Af hensyn til den videre proces med indførelse af ny folkeoplysningsordning, besluttede 

Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 15. august, at anbefale over for Frederikshavn 

Byråd, at ”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune” varsles ophævet pr. 

1. januar 2019. 

Referat fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. august er vedlagt som bilag 2. 

Indstilling
Social-, sundhed og kulturdirektøren indstiller, at Frederikshavn Byråd beslutter at 

”Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune” varsles ophævet til den 1. 

januar 2019. 

Bilag
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1. Godkendt tidsplan vedr. forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger (DokID: 2453012 - EMN-

2018-01903)

2. KFU Referat (DokID: 2489655 - EMN-2018-01903)
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12 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer 29.08.18
Sags ID: EMN-2018-00229

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Spørgetid for byrådets medlemmer.

Bilag
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13 (Lukket) Salg af Bakkevej 10
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