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Boligorganisation: Domea Hjørring og Hirtshals (regnskabsår 2019) 

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Allan Mose Baltsersen ((AMB) formand), Mikkel Smidstrup ((MS) næstformand Hjørring), Mikki S. 
Frandsen ((MSF) kundechef)  

Mødedeltagere fra Hjørring Kommune (HJK): Arne Boelt (AB), Per Møller (PM), Søren Smalbro (SS), Tommy Christiansen (TC), Leif Serup 
(LS), Lars Nielsen (LN) 

Mødedato: 6. januar 2021 kl. 13 -15 – via teams  

Dato for referat og referent: 7. januar 2021 – Lars Nielsen – Godkendt 28. januar 2021. 

Journalnr.: 03.10.24-K08-2-20 & 03.10.24-K08-3-20 
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Dagsorden 
 
1. Velkomst 
 
Domea Hjørring 
2. Boligorganisationen orienterer: 

a. Organisatorisk status. 
b. Økonomisk status. 
c. Status udlejning.  

3. Omdannelse af ældreboliger på Buen til botilbud og ophør af aftale vedr. St. Kirkestræde. 
4. Etablering af Botilbud på Nordbovej 9 (del af Motelgrunden).  
5. Projektemner.   
 
Domea Hirtshals 
6. Boligorganisationen orienterer: 

a. Organisatorisk status. 
b. Økonomisk status.   
c. Status udlejning.  

7. Status på behovet for ældreboliger med kommunal visitation efter frasalg af Fynsgade.  
8. Afd. 1225 Margretheparken: 

a. Fremlæggelse af samlet plan og projektets tidsplan.  
b. Fremlæggelse af likviditetsoversigt for 2021. 

9. Boligsocial indsats (evt. i samarbejde med Domea Hjørring og Hjørring Kommune). 
10. Projektemner. 
11. Eventuelt (begge selskaber).  
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Ad 1) Velkomst 

Borgmester Arne Boelt bød velkommen. MSF meddelte afbud fra næstformand for Domea Hirtshals, Jens Bach.  

 

Domea Hjørring 

Ad 2) Boligorganisationen orienterer 

a. Organisatorisk status: 

På vegne af begge selskaber orienterede MSF om de tre primære strategiske pejlemærker, der arbejdes ud fra.    

1. Attraktive og konkurrencemæssige huslejer - Huslejen har de seneste fem år enten været uændret eller været nedsat og tilsvarende 

for 2021. Oversigt på huslejeudvikling var fremsendt som bilag.    

2. Beboerfællesskaber og et stærkere beboerdemokrati. 

3. Veldrevne og professionelle organisationer - udmøntningen af nationale effektivitetskrav for almene boligorganisationer sker bl.a. i 

form af:  

a. Lokalt samarbejde med andre lokale boligselskaber om rammeudbud på forskellige driftsopgaver og fælles markedsføring. 

b. En solidarisk indkøbsaftale via Domea.dk. i lighed med SKI aftale er under udvikling, fx rammeudbud på tekniske serviceefter-

syn og skift af vandmåler og varmeregnskaber. Effekten af tiltagene blev understøttet af eksempler på forventede konkrete be-

sparelser, der kommer den enkelte lejers privatøkonomi direkte til gode.    

b. Økonomisk status: 

MSF: For begge selskaber og deres afdelinger, med undtagelse af afd. 1225 (Margretheparken), fastholdes den positive økonomiske 

konsolidering, herunder også at henlæggelserne til vedligeholdelse mv. styrkes i kommende budgetår.  

 

  

c. Status udlejning: 
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På baggrund af fremsendt bilag gennemgik MSF den aktuelle udlejningssituation for Domea Hjørring. Der er samlet 29 ledige boliger. 

Størst ledighed er afd. 1951, med 13 ledige familieboliger og fem ledige ungdomsboliger (en bolig er genudlejet). 17 af de 29 boliger er 

fraflyttet indenfor seneste tre måneder.  

 Domeas analyse peger på, at ungdomsboligerne er fraflyttet til fordel for Aalborg. De fraflyttede familieboliger handler sandsynligvis 

om personer indenfor samme familiekreds, der er rejst tilbage til deres oprindelsesland.1 Domea har fokus på udviklingen.   

Aftale: Domea sender deres analysedata til LN med henblik på om et X-tjek med arbejdsmarkedsforvaltningens data, kan afdække nogle 

sammenhænge.    

  

Ad 3) Omdannelse af ældreboliger på Buen til botilbud og ophør af aftale vedr. St. Kirkestræde 

Vedr. Buen 9-11.  

MSF orienterede om status for samarbejdet mellem Domea Hjørring og Hjørring Kommune:   

 Lejekontrakt er underskrevet af begge parter og Hjørring Kommune overtager lejemålet pr. 1. januar 2021. 

 Der skal laves diverse forbedringsarbejder før faciliteterne er helt klar. Udgift ca. 0,600 mio. kr. (bilag) der finansieres som tillægslån, 
når udmatrikulering er afsluttet.  

 Opgaven med udmatrikulering er under behandling ved Geodatastyrelsen og er indsendt 23. november 2020. Forventet behandlings-
tid er 4-6 måneder. Firmaet Geopartner håndterer sagsbehandlingen.  

 Alle lejekontrakter med nuværende beboere er overgået til Hjørring Kommune pr. 31.12.2020.  

PM orienterede på vegne af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget om de politiske forventninger til projektet for Buen samt takkede for 
Domea Hjørrings samarbejde og bidrag til realisering af de politiske visioner og ønsker for området.   

 

Vedr. St. Kirkestræde. 

MSF oplyste: 

                                                 
1
 Vedr. familieboligerne har Domea efter mødet meddelt, at forklaringen ikke kan understøttes. Der er i stedet tale om helt ordinære fraflytninger, der 

hverken har sammenhæng til etnicitet eller personer indenfor samme familiekreds.     
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 Når beboerne og tilbuddet flytter fra St. Kirkestræde til Buen, har Hjørring Kommune ikke længere behov for boligerne. Det er aftalt, at 

Domea tager boligerne tilbage.  

 Der er fælles gennemgang af boligerne den 13. januar 2021. Reetablering af sammenlagte boliger som pt. bruges til fællesareal, beta-

les af Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen koordinerer opgaven for Hjørring Kommune.  

 Boligerne er kategoriseret som ældreboliger, men skal ommærkes til familieboliger.   

LS bekræftede forløbet og takkede for godt et samarbejde på administrativt niveau om både Buen og St. Kirkestræde.   

Aftale: Domea fremsender ansøgning til Hjørring Kommune med henblik på politisk godkendelse til ommærkning af boligerne på St. Kir-
kestræde til familieboliger.  

 

Ad 4) Etablering af Botilbud på Nordbovej 9 (del af Motelgrunden) 

MSF redegjorde for status: 

Licitation på nedrivning af eksisterende bygning (nedlagte ungdomsboliger) afsluttes dags dato (onsdag den 6. januar 2021).  

I forhold til etablering af nyt botilbud blev følgende oplyst: 

 Der er pt. disponeret iht. arealer og hver bolig bliver herefter 85 m² inkl. fælles boligareal jf. det ønskede. Boligdelen udgør herved 
samlet 1.020 m² inklusive fællesarealer og boligandele af gangarealer.  

 Der er disponeret 300 m² til servicearealer, hvilket rummer funktionsbygning for Hjørring Kommunes personale samt den kommunale 
andel af gangarealerne. Disponeringerne er konkretiseret og skitseforslag til facadearbejderne er påbegyndt.  

 Næste bygherremøde er den 11. januar 2021, hvor endelig plan skal besluttes. 

 Skema A forventes indsendt den 13.1.2021 til diverse godkendelser og forventes godkendt på byrådsmødet den 17. februar 2021.  

 Skema B forventes godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 23.6.2021. 

 Forventet byggestart umiddelbart herefter og forventet indflytning er 13. august 2022. 

 

Ad. 5) Projektemner   
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AMB og MSF ser på sigt et potentiale for etablering af tæt/lav bebyggelse på Motelgrunden, så området gøres ”færdigt”. Aktuelt vil sel-

skabet se tiden an og afvente behovet for almene boliger, til efter det kommende projekt i Dronningensgade er realiseret. Herudover har 

selskabet ingen projektemner.   

 AB bekræftede, at det nuværende byråd forventer en timeout i forhold til at støtte nye almene boligprojekter i Hjørring by.    

 

Domea Hirtshals 

Ad. 6) Boligorganisationen orienterer 

a) Organisatorisk status: Se under punkt 2a. 

b) Økonomisk status: Se under punkt 2b. 

c) Status udlejning:  

På baggrund af fremsendt bilag gennemgik MSF den aktuelle udlejningssituation. Der er samlet 60 ledige boliger. 

 Margretheparken (afd. 1225), 50 ledige (tre boliger forventes genudlejet).  

 Havudsigten (afd. 1226) har tre ledige boliger (en bolig forventes genudlejet).  

 Lyngparken (afd. 1228) har fire ledige boliger og Bindslev (afd. 1230) tre ledige boliger – alle syv er ældreboliger.  

 For afd. 1225 har ledighedsniveauet været konstant de seneste år. Ledighedsniveauet for øvrige afdelinger er indenfor det normale og 

forventelige.   
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Ad. 7) Status på behovet for ældreboliger med kommunal visitation efter frasalg af Fynsgade  

AMB og MSF redegjorde først om årsagen til frasalget af de fem boliger på Fynsgade (tomgang) og selve salgsprocessen, som har været 

genstand for ekstern kritik. Redegørelsen og salgsprocessen blev drøftet og AB og PM kvitterede herfor.   

 

Ad. 8) Afd. 1225 Margretheparken 

a. Fremlæggelse af samlet plan og projektets tidsplan. 

AMB indledte med både at takke for mødet med boligministeren samt det kommunale samarbejde og opbakningen til de initiativer for til-

pasning af den almene boligsektor i Hirtshals, som Domea Hirtshals og BoVendia har udarbejdet.  

MSF gav herefter et kort historisk oprids af forløbet for afdelingen i perioden fra 1989 til nu og af de udfordringer, der primært i 2019 var 

med at få afdelingens kreditselskab til, i en overgangsfase at samarbejde om en løsning for afdelingens økonomiske udfordringer.  

AMB og MSF fremlagde herefter den forventede tidsplan for projektets første fase, der omfatter nedrivning af 54 boliger og indvendig mo-

dernisering af flere af de tilbageblivende boliger: 

1. Indsendelse af skema A december 2020 
2. Miljøscreening  januar 2021 
3. Projektering og udbud  april 2021 
4. Kontrahering  maj 2021 
5. Opstart   juni 2021 
6. Aflevering nedrivning  august 2021 
7. Aflevering renovering  august 2021 

AB spurgte herefter til tidsplan for projektets fase II, der er planlagt til at omfatte nedrivning af yderligere 24 boliger. Hertil oplyste MSF, at 

Landsbyggefonden ønsker at køre de to projekter hver for sig. 

 AMB bekræftede, at bestyrelsen er klar til at rykke på fase II, men opfordrede samtidig til i fællesskab at revurdere, om nedrivning af 

24 boliger jf. den oprindelige plan er tilstrækkelig, nu hvor BoVendias ønske om nedrivning af boliger på Mågevej og Søndergade ikke 

kan realiseres. AB noterede synspunktet, men understregede samtidigt vigtigheden af, at handle resolut mens linjen er ”varm” til bo-

ligministeren m.fl.    
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Aftale: Hjørring Kommune tager på administrativt niveau initiativ til en snarlig drøftelse med Domea med fokus på konkretisering og igang-

sættelse af fase II, herunder behovet for yderligere nedrivninger udover de planlagte 24 boliger.  

b. Fremlæggelse af likviditetsoversigt for 2021. 

Likviditetsoversigt for 2021 var fremsendt som bilag på forhånd. Oversigten gav ikke anledning til bemærkninger.   

 

Ad. 9) Boligsocial indsats (evt. i samarbejde med Domea Hjørring og Hjørring Kommune) 

AMB og MSF orienterede på vegne af begge selskaber, om ønsket for en social vicevært, der skal bygge videre på de positive erfaringer 

fra projekt ”Sundt samspil”, der blev etableret i forlængelse af helhedsplanen for Hjørring Vestby.  

 Domea har pt. Ikke et skræddersyet projekt, men forestiller sig en partnerskabsmodel der involverer begge selskaber og Hjørring 

Kommune, hvor kommunen skal bidrage til finansiering med 1/5.  

 AMB tilføjede, at han ser en synergieffekt mellem en social vicevært og den indsats som selskaberne sammen med Domea.dk social-

økonomiske medarbejder yder, i forhold til at spotte lejere, der af forskellige årsager har økonomiske udfordringer, herunder problemer 

med huslejebetaling.     

Tankerne blev drøftet. AB og PM bakkede op og opfordrede Domea til at udarbejde et konkret forslag til politisk behandling.  

Aftale: 

Domea udarbejder konkret forslag om boligsocial vicevært som kan fremsendes til politisk behandling.  

Ad. 10) Projektemner 

Ingen emmer udover afd. 1225.  

Ad. 11) Eventuelt (begge selskaber)  

Ingen bemærkninger.  
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Mødedeltagere – BS-Nordjylland (BSN) Allan M. Baltsersen (AMB (Formand)), Mikkel Smidstrup (MS (Næstformand)) Mikki S. Frandsen (MSF 
(Kundechef), Lars Færch (LF (Driftsleder)) & Henrik Larsen (HL (Driftsleder)).  

Mødedeltagere - Hjørring Kommune (HJK): Allan Kaup Nielsen (AK), Lise-Lotte Jensen (LLJ), Hans Paludan (HP) & Lars Nielsen (LN) 

Administrativ enhed: Teknik & Miljø – Journal nr.: 03.10.24-K08-2-20 

Mødedato og tidsrum: 31. august 2020 kl. 09.00-11.00 – Referat godkendt 22092020 
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Ad 1) Velkomst 

Domea bød velkommen og kort præsentationsrunde. 

 

Ad 2) Boligorganisationen orienterer 

MSF orienterede om 2019 med udgangspunkt i selskabets handleplaner, målsætninger, strategier og kommende års indsatser og frem-
hævede bl.a. at:    

 Udviklingen i huslejeniveauet har siden 2017 været positiv, idet der for alle afdelinger enten har været lejenedsættelse eller uændret 
huslejer i perioden. Det har fra boligorganisationen været en del af handleplanernes fokus, for at sikre at den tidligere høje tomgang i 
afdelingerne, blev reduceret igennem en konkurrencedygtig husleje. 

 Udlejningssituationen vurderes tilfredsstillende og det opleves, at lejerne bor længere tid end for år tilbage. 

 Der er via Domea.dk igangsat en proces med fællesindkøb af en række ydelser, fx serviceeftersyn af elevatorer. Ved fuld indfasning 
af projektet forventes der en årlig gennemsnitlig besparelse på 1.100 kr. pr. lejebolig for Domea.dk’s boliger beliggende i Nordjylland.  

Overordnet set vurderer bestyrelsen, at hovedparten af handleplanerne fsv de fysiske initiativer, enten er indfriet eller i god gænge.  

I de kommende år forventes der et større fokus på de boligsociale indsatser. Opgaverne med at styrke selskabets sociale forpligtigelser 
skal bl.a. løftes i samarbejde med Domea.dk’ boligsociale chef.  

Tankerne om en fusion mellem Domea Hjørring, Åbybro og Hirtshals har været pt. sat på standby pga. den uafklarede situation for Mar-
gretheparken i Hirtshals, men afdækning af muligheden forventes genoptaget i løbet af det kommende år.  

     

 

Ad 3) Årsregnskab 2018 iht. styringsrapport mm. 

 

a) Opfølgning på aftaler fra SDM 2019 (regnskab 2018): 

HJK havde bemærkninger til fire aftaler fra SDM 2019.  

Vedr. påtegninger: LN oplyste, at han er i dialog med Lars Færch om elektroniske påtegninger af det fremsendte regnskabsmateriale for 
2019, der i lighed med 2018 materialet ikke er korrekt angivet.   
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 AMB bekræftede, at alle bestyrelsesmedlemmer, både i afdelingerne og i organisationsbestyrelsen, gennemgår regnskaberne før de 
påtegnes.  

Opfølgning på øvrige tre aftaler blev behandlet senere på mødet.  

Aftale: Fremover sender Domea Hjørring påtegningsblad fra hver afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelsen direkte til tilsynet, som 
supplement til de elektroniske påtegninger, der fremgår af det regnskabsmateriale, der er adgang til via LBF’ digitale databaser 

 

b) Økonomi på organisationsniveau: 

LF gennemgik hovedtallene for organisationen.  

 Underskuddet på 56.027 kr. skyldes udgift til et skitsemateriale - projekt beliggende på den tidligere Vester Skole, som ikke realiseres.  

 F.o.m. 2021 forventes et fald i den disponible del af dispositionsfonden, som skyldes forventede udgifter til huslejestøtte til afdeling 
1951 i forlængelse af kommende renovering.  

LN gjorde opmærksom på, at fritagelse for dispositionsfondsdækning til lejetab og tab på fraflytninger bortfalder efter 2021, hvilket øger 
presset på dispositionsfonden.    

Tilsynet konstaterede, at administrationsbidraget er steget med små 800 kr. pr. LME siden 2017 og at der i 2019 er betalt fuldt administra-
tionsbidrag for de 24 tomme ungdomsboliger på Nordbovej 9 (afd. 1951).  

 MSF fortalte, at der ikke betales administrationsbidrag i 2020 for de 24 boliger på Nordbovej 9.    

Aftale: Der følges op på udviklingen af den disponible del af dispositionsfonden og administrationsbidraget ved SDM 2021.  

 

c) Økonomi på afdelingsniveau: 

LF gennemgik hovedtallene for afdelingerne.  

 

Vedr. afd. 1925: 

LLJ bemærkede, at henlæggelser til vedligeholdelse er i underkanten.  
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Aftale: Opsamlet overskud på 0,070 mio. kr. afvikles via overførsel til planlagt og periodisk vedligeholdelse og henlæggelserne øges i 
kommende budgetår, fremfor at lave overskud.   

 

Vedr. afd. 1932:  

LLJ konstaterede, at årets henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er faldet fra 36 kr. m2 til 25 kr. m2. Faldet er sket til trods 
for tidligere års aftaler om at styrke henlæggelserne.    

Aftale: Opsamlet overskud på 0,212 mio. kr. afvikles via henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Herudover skal der bud-
getteres med større henlæggelserne i kommende budgetår, fremfor at lave overskud.  

 

Vedr. afd. 1951:  

Parterne konstaterede, at revisor har fremhævet tre forhold; 1) opsamlet underskud, 2) risikobehæftede tilgodehavender og 3) lejetab.  

 MSF og LF forklarede, at afdelingen i nogen grad forventes økonomisk genoprettet, når nedrivningen af Nordbovej 9 er afsluttet.  

Aftale: Domea Hjørring kontakter Hjørring Kommune, hvis der opstår den mindste tvivl om afdelingens fortsatte drift.  

 

Vedr. afd. 1952:  

LLJ konstaterede et opsamlet overskud på 1,100 mio. kr.   

Aftale: Opsamlet overskud afvikles via overførsel til planlagt og periodisk vedligeholdelse og henlæggelserne øges i kommende budget-
år, fremfor at øge overskuddet.   

 

Vedr. tilgodehavender ved fraflyttere - flere afdelinger: 

HJK konstaterer, at afd. 1951 og 1952 fortsat har et meget højt tilgodehavende ved fraflyttere på hhv. 2,000 mio. kr. og 0,900 mio. kr. 
hvilket er en stigning for førstnævnte og et lille fald for afd. 1952.  

I henhold til aftale fra 2019 om initiativer der kan vende udviklingen, oplyste MSF, at som boligorganisationen har oplyst igennem de sid-
ste par år, så ses der meget tydeligt et behov for at der sættes fokus på den boligsociale indsats i områderne. Boligorganisationen oply-
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ste, at selskabet har indledt et samarbejde med boligsocial chef ved Domea.dk. Der satses på forebyggende indsatser og på at reagerer 
hurtigere, så snart en beboer får restancer på lejebetalingen. 

 LN spurgte om afd. 1952 fx kan afskrive en del af afdelingens tilgodehavende med det opsamlede overskud. Det er iflg. MSF ikke en 
del af den ønskede strategi, da den enkelte beboer / borger dermed ikke har mulighed for at lave en afdragsordning på det skyldte be-
løb. Derfor ønsker boligorganisationen langt hellere at indgå aftaler med de beboere som er havnet i en negativ restance for at hjælpe 
dem.  

Aftale: Domea Hjørring holder fortsat skarpt fokus på udviklingen for tilgodehavender ved fraflyttere og emnet tages op ved kommende 
SDM.   

 

Vedr. konto 114/115 – flere afdelinger:  

LLJ konstaterede en lille nedgang på udgifterne til renholdelse og vedligeholdelse i forhold til 2018. Det blev drøftet om der er mulighed 
for yderlig optimering på området.  

Aftale: Parterne blev enige om at tage snakken igen til næste regnskabsgennemgang i 2021. 

 

d) Landsbyggefondens regnskabsgennemgang: 

Parterne konstaterede, at regnskabsgennemgangen fra LBF ikke er modtaget d.d. 

 

e) Drift:   

1. Udlejning, ledighed og fraflytning: 

MSF gennemgik status:  

o Aktuel ledighed for afd. 1952 er tre boliger. Ledighed opleves ofte ved boliger med dårlig tilgængelighed, hvortil efterspørgslen 
er svag.  

o Aktuel ledighed for afd. 1951 er fire ungdomsboliger og seks familieboliger. Niveauet for ledige ungdomsboliger er normalt for 
årstiden. Der er ikke indikationer på mindre efterspørgsel, som konsekvens af de nye 25 ungdomsboliger som BoVendia har 
sat på markedet i sommeren 2020. Ledigheden på familieboliger opleves typisk hvor der er mindre god tilgængelighed.    
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2. Effektivitet: 

Ingen bemærkninger.  

 

3. Beboerklagenævn:  

Ingen bemærkninger. 

 

4. Boligsocial status:  

AMB: Som omtalt under pkt. 2, ønsker selskabet at styrke den boligsociale indsats. Tidligere omtalte samarbejde med boligsocial 
chef ved Domea.dk og ønsket om en lokal forankret social vicevært, skal bidrage til indsatsen. 

o HP og AKN opfordrede til, at ønsket om social vicevært, kobles sammen med strategien for udviklingen af den almene sektor i 
Hirtshals og at Domea Hjørring bringer emnet videre til politisk styringsdialogmøde.   

 

 

Ad. 4) Plejeboliger/institution på Nordbovej og Buen  

HP: Kontrakten for Buen snart er klar til politisk godkendelse og projekteringen af det nye byggeri på Nordbovej følger tidsplanen.  

MS fortalte, at der er stor interesse for det nye projekt på Nordbovej. Han opfordrede Hjørring Kommune og Domea til snarest at afholde 
et informationsmøde for beboerne.  

Aftale:  

 Hjørring Kommune indkalder Domea til møde med henblik på afslutning af Buen og projektmøde for Nordbovej.   

 Domea og Hjørring Kommune koordinerer informationsmøde for beboerne på Buen.  
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Ad. 5) Afdeling 1951 – renovering og nedrivning 

MSF forventer at skema B fremsendes til Hjørring Kommune til november/december 2020.  

 

Ad. 6) Andre projekter 

MSF fortalte, at de fortsat ser muligheder for et projekt på den resterende del af Motelgrunden. AKN oplyste, at der er interesse for grun-
den fra flere sider, ligesom der ikke er taget beslutning om grundens fremtidige anvendelse.    

 

Ad. 7) Samarbejdsrelationer 

MSF kvitterede for et velfungerende samarbejde både med tilsynet og Hjørring Kommunes organisation som helhed.  

AMB spurgte til politisk SDM. Hertil svarede AKN, at det forventes, afholdt til januar 2021 sammen med Domea Hirtshals.  

LN fortalte, at tilsynets forberedelse til fremtidige adm. SDM fortsat vil sigte på at få afklaret så mange spørgsmål som muligt på forhånd 
via mail og telefon, så det fysiske møde ikke risikerer at fortabe sig i spørgsmål af regnskabsteknisk karakter.     

  

Ad. 8) Eventuelt  

MSF og LLJ talte om at Hjørring Kommune ofte har henvendelser på ungdomsboliger, men må tit sige nej til ansøgerne, da kommunen 
ikke råder over så mange ungdomsboliger. 

Domea udleverede udtræk af huslejeniveau og størrelser på deres ungdomsboliger, og det blev aftalt, at Hjørring Kommune kan henvise 
ansøgere til Domea.  

 


