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1 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde nord for 
Nørgårdsvej i Strandby
Sags ID: GEO-2014-18092

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på møderne den 9. juni samt 8. 

september 2015 og af Økonomiudvalget på møderne den 17. juni samt 30. september 

2015.

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 8. september 2015 at vedtage lokalplan 

FRE.B.03.03.01 – Boligområde ved Nørgårdsvej i Strandby endeligt inklusive de 

ændringer, der fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 30. september 2015, at udsætte sagen, jfr. 

Bilag.

En indsiger ønskede at afholde skelforretning for at få fastlagt skellet mellem to 

ejendomme, hvoraf den ene er beliggende inden for lokalplanes område. Der har derpå 

den 13. januar 2016 været afholdt skelforretning, som er resulteret i en skelfastsættelse i 

overensstemmelse med det matrikulært registrerede skel. Afgørelsen er ikke blevet 

påklaget inden for den 8 ugers klagefrist.

Idet sagen ikke fører til matrikulære ændringer, kan lokalplanen vedtages i sin 

nuværende form. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til lokalplan FRE.B.03.03.01 – Boligområde nord 

for Nørgårdsvej i Strandby samt forslag til kommuneplantillæg nr. 15.05 vedtages 

endeligt inklusive de ændringer, der fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Et flertal i udvalget godkender indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde, da hun ikke mener at bundforholdene er egnet til bebyggelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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1. (284431 - GEO-2014-18092)
2. FRE.B.03.03.01(ØU18.05.16) (1301332 - GEO-2014-18092)
3. KPT.15.05 (ØU.18.05.06) (1301331 - GEO-2014-18092)
4. - Indsigelsesnotat, Lp. FRE.B.03.03.01.pdf (284353 - GEO-2014-

18092)
5. Erklæring om skelforretning (1301346 - GEO-2014-18092)
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2 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan  Centerformål Hjørringvej 435, 
Østervrå
Sags ID: GEO-2015-22763

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og miljøudvalget på møde den 2. februar 2016 og 

Økonomiudvalget den 10. februar 2016.

Forslag til lokalplan SAE.C.05.20.01 Centerformål Hjørringvej 435, Østervrå og forslag til 

kommuneplantillæg nr. 15.17 har været fremlagt i offentlig debat i perioden fra 25. februar 

2016 til 19. april 2016. 

Formålet med lokalplanen er, at fastholde områdets nuværende anvendelse til 

centerformål og samtidig give mulighed for udvidelse af anvendelsen til også at omfatte 

kulturelle formål, herunder kirkelokale og tilhørende mødelokaler og café. Derudover 

fastholdes de øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser i overensstemmende med 

det nuværende plangrundlag.

Center for Teknik og Miljø har i løbet af offentlighedsperioden ikke modtaget indsigelser 

til planforslagene og der er ikke foretaget ændringer i den endelige lokalplan 

Centeret har gennemført en miljøscreening af planforslagene, hvorefter der ikke skal 

gennemføres en miljøvurdering og denne afgørelse er ikke blevet påklaget.

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

lokalplan SAE.C.05.20.01 og kommuneplantillæg nr. 15.17 vedtages endeligt. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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Bilag

1. Lokalplan Centerformål Hjørringvej 435 Østervrå PMU 0305616 
(1301239 - GEO-2015-22763)
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3 (Åben) Stillingtagen til nedrivning på Værkergrunden
Sags ID: EMN-2015-00522

Sagsbehandler: Brian Nielsen

Ansvarligt center: Ejendom.

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 30. september 2015, at de overskydende 

bygninger på Værkergrunden kan indgå i nedrivningspuljen.

Frederikshavn Kommune har ved skrivelse af 20. marts 2015 fået tildelt 16.500.000 kr. 

under ”lånedispensation for 2015 til afvikling af brugen af kommunale bygninger i 

yderområder”. Der er hidtil disponeret 6.300.000 kr. til nedrivning af Munkebakkeskolen. 

Der er således en rest på 10.200.000 kr. til rådighed inden for den bevilgede låneadgang.

Bygningerne 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 10 på vedlagte oversigtskort er i så dårlig stand, at det 

ikke er økonomisk forsvarligt at renovere dem. Ejendomscenteret har derfor indhentet 

tilbud på nedbrydning af bygningerne til terræn og reetablering af arealet med stabilgrus.

Arealet vurderes at være et aktiv i Midtbyudviklingen og en rydning af grunden vil frigøre 

Værkergrunden til midtbyudvikling.

Udgiften til nedbrydning vil dels bestå af selve udgiften til nedbrydningen og dels af 

udgifter til miljøscreening, rådgiverhonorar, frakobling af forsyninger samt et beløb til 

uforudsete hændelser.

Ejendomscenteret har indhentet tilbud på nedrivning af de nævnte bygninger på 

Værkergrunden. Det billigste tilbud lyder på en samlet omkostning på 2.936.995 kr.

Hvis bygningerne ikke rives ned, vil der være årlige tomgangsudgifter på ca. 300.000 kr. 

vedrørende bygningerne. Disse udgifter opsamles på en anlægskonto og skal nulstilles, 

når bygningerne nedrives.

Afdrag og renter på et lån på 3 mio. kr. udgør ca. 154.000 kr. pr. år i 25 år ved en rente 

på 2 % p.a.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

1. de overskydende bygninger på Værkergrunden nedrives

2. der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse inden for 

lånerammen på 16,5 mio. kr.
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3. anlægsbevllingen på 3 mio. kr. frigives.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

4. Oversigt nedrivninger Værkergrunden (1316355 - EMN-2015-00522)



Økonomiudvalget - 18-05-2016 14:30 Side 10 af 49

4 (Åben) Forslag til udtagning af arealer til boligformål af kommuneplanen
Sags ID: GEO-2013-18566

Sagsbehandler: Poul Erik Haunstrup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling
I forbindelse med offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.B.04.16.01, Boliger ved 

Solsbæk Strand og kommuneplantillæg nr. 15.03 har Erhvervsstyrelsen nedlagt veto mod 

lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, idet det efter Erhvervsstyrelsens opfattelse 

strider mod de statslige interesser, at udvide kommuneplanens rummelighed for arealer 

til boligformål. Det er en statslig interesse at påse, at kommunerne økonomiserer med 

inddragelse af landzonearealer til byzone. 

Det pågældende lokalplanområde er i beliggende i landzone og udlagt til 

perspektivområde i kommuneplanen. Erhvervsstyrelsen har derfor anmodet om, at 

Frederikshavn Kommune redegør for behovet for at forøge kommuneplanens 

rummelighed til helårsbeboelse og at vurdere muligheden for at reducere allerede 

kommuneplanlagte byvækstarealer som forudsætning for, at styrelsen vil frafalde sin 

indsigelse.

Frederikshavn Kommune har overfor Erhvervsstyrelsen af to omgange redegjort for 

behovet for at udlægge det pågældende område til et nyt boligområde, men styrelsen har 

ikke stillet sig tilfreds med disse redegørelser og krævet, at kommunen udtager et 

allerede udlagt boligområde af kommuneplanen.

Center for Teknik og Miljø har vurderet, at det mest oplagte område at udtage, er den del 

af rammeområde SAE.B.04.15, der er beliggende i landzone. Dette område har en 

størrelse på 18,5 ha, hvilket stort set svarer til rammeområde SAE.B.04.16 på 17,1 ha, 

som ønskes udlagt i forbindelse med det aktuelle lokalplanforslag. 

Det foreslås derfor, at det indskrives i lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, at den 

del rammeområde SAE.B.04.15, der er beliggende i landzone, udtages af 

kommuneplanen. Erhvervsstyrelsen har krævet, at udtagningen af arealerne indskrives i 

lokalplanforslaget som forudsætning for iværksættelse af de aktiviteter lokalplanforslaget 

muliggør.

Udtagningen fordrer, at der gennemføres en planprocedure efter Planloven.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at 

den del i rammeområde SAE.B.04.15, der er beliggende i landzone, udtages af 

kommuneplanen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

1. Forslag til udtagning af areal af kommuneplanen (1304627 - GEO-
2013-18566)
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5 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 - Nørgårdsvej i Strandby
Sags ID: GEO-2015-50199

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 –

Indarbejdelse af planoplande ved Nørgårdsvej i Strandby – har været fremlagt i offentlig 

høring i perioden fra den 19. februar til den 15. april 2016.

Tillægget indarbejder to planlagte boligområder i Strandby, som planlægges 

spildevandskloakeret i Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse med 

den offentlige høring.

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

byrådet, at forslag til tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 

vedtages endeligt uden ændringer. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

1. Forslag til spildevandsplantillæg nr. 7 - Indarbejdelse af planoplande 
ved Nørgårdsvej i Strandby (1071871 - GEO-2015-50199)

2. Bilag 1 Oplandsskemaer Nørgårdsvej (525228 - GEO-2015-50199)
3. Bilag 2 Udløbsskemaer Nørgårdsvej (525229 - GEO-2015-50199)
4. Bilag 3 Berørte matrikler (525231 - GEO-2015-50199)
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6 (Åben) Frederikshavn Forsyning A/S - Ansøgning om kommunegaranti for 
lån 2016
Sags ID: EMN-2016-01225

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger om kommunegaranti for lån 

på 225,2 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen for 

regnskabsåret 2016, som opstår via årets anlægsinvesteringer.

Bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S har på mødet den 26. april 2016 besluttet, 

at der i løbet af 2016, kun bliver optaget de nødvendige lån, i form af kreditkontrakter og 

træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter i takt med at selskabernes likviditet ikke 

kan afholde udgifterne og den endelige finansiering kan hjemtages. Se bilag for planlagt 

investeringsbehov samt forventet låneoptagelse for 2016. 

I henhold til gældende regler kan Frederikshavn Kommune yde de ansøgte garantier, 

uden at det påvirker kommunens låneramme.

De endelige lån ønskes optaget som 25 årige obligationsbaserede lån.

I henhold til Byrådet beslutning af 30.marts 2011 om indførelse af garantiprovision og 

Økonomiudvalgets beslutning af 23. maj 2012 om størrelsen af garantiprocenten, skal der 

opkræves en løbende årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af 

kommunegarantier til forsyningsselskaber.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

1. der i henhold til reglerne for kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for 

lån på 225,2 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S til finansiering af 

anlægsudgifterne i 2016. 

2. der opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen



Økonomiudvalget - 18-05-2016 14:30 Side 14 af 49

Bilag

 Ansøgning til Kommunen om kommunegaranti vedr anlægsudgifter 
i 2016 (1315606 - EMN-2016-01225)

 Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2016 (1315605 -
EMN-2016-01225)
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7 (Åben) Indstilling til Landsbyggefonden – foreløbig helhedsplan (skema 
A), Frederikshavn Boligforening, afdeling 4, Cloosparken
Sags ID: EMN-2011-00443

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard
Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening anmoder om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden at 
den foreløbige helhedsplan for afdeling 4 Cloosparken, Konsul Cloosvej 1-9, Bülowsvej 
1-11 og 2-12, Barfredsvej 53-57, M. Billesvej 2-8 i Frederikshavn godkendes.
Helhedsplanen har ikke tidligere været behandlet i byrådet. 

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 9. december 2015 en sag om, at 
boligforeningen til brug for realisering af helhedsplanen har været nødsaget til at gøre 
brug af den såkaldte Call in beføjelse i almenboliglovens § 37, stk. 4-5, hvorefter 
repræsentantskabet har besluttet at gennemføre helhedsplanen, uanset at 
afdelingsbestyrelsen ikke har godkendt gennemførelse af helhedsplanen. Sagen herom 
er indberettet til ministeriet i overensstemmelse med gældende regler herom.

Frederikshavn Boligforening oplyser at Cloosparken er nedslidt, ikke tidssvarende, har 
skimmelsvamp problemer og har byggeskader/svigtende fundering. Afdelingen står foran 
en stor renovering, som blandt andet også omfatter nedrivning af 11 ud af 24 boliger. 
Renoveringen udføres med støtte fra Landsbyggefonden.
Boligforeningen oplyser endvidere at de tilbageværende 13 boliger totalrenoveres, hvilket 
vil resultere i bedre komfort og dermed en fremtidssikring af afdelingen. I 7 af boligerne
udføres der pladefundering og nedpresning af minipæle.

Alle boliger får blandt andet ny tagkonstruktion, nye vinduer/døre, nye køkkener, nye 
badeværelser, nye vægge, ny indretning, ventilation, facadeisolering, nye afløb og 
forsyningsledninger, nye tekniske installationer mv.

Der etableres tilgængelighed i terræn, så boligerne er egnet til beboere med behov for 
rullestole, rollatorer mv.

Der udføres desuden energibesparende tiltag i form af blandt andet solceller.

Den samlede udgift til renoveringen udgør 27.507.079 kr. Heraf udgør den støttede del 
12.993.148 kr., og den ustøttede del udgør 14.513.932 kr.

Der vil blive stillet krav om kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. efter den såkaldte 
femtedelsregel. Dette indebærer at kommunen skal bidrage med 200.000 kr.
Der skal stilles kommunal garanti for det støttede lån (12.993.148 kr.) på 100 %, med 50 
% regaranti fra Landsbyggefonden.

Der skal endvidere stilles kommunal garanti for det ustøttede lån (14.513.932 kr.). 
Garantiprocenten for dette lån foreligger ikke endnu, men det må forventes at den kan 
blive på 100 %.
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Af Boligforeningens beskrivelse fremgår at 11 ud af 24 boliger vil blive nedrevet. 
Nedrivning forudsætter at boligforeningen får ministeriets godkendelse til nedrivning. Da 
boligerne jf. geoteknisk rapport har så dårlige funderingsforhold at genopretning ikke vil 
være forsvarligt set ud fra en totaløkonomisk betragtning. Frederikshavn Kommune har 
endvidere udstedt påbud mod genudlejning af nogle af de 11 boliger pga. for høje 
koncentrationer af skimmelsvamp.

Restgælden på afdelingens realkreditlån er på 0 kr. Afdelingen er gældfri.
Boligforeningen oplyst at efter renoveringen vil huslejen udgøre 741 kr. pr. m2/årligt (2016 
tal). Den nuværende husleje udgør ca. 540 kr. pr. m2./årligt (2016 tal). 

Den forhøjede husleje modsvares af besparelser i forbrug af el og varme.

På afdelingsmøde den 20. oktober 2015 blev helhedsplanen ikke godkendt idet 13 
stemte for og 13 stemte imod. 

Efterfølgende er helhedsplanen godkendt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
den 12. november 2015 i form af reglerne om Call in. 

Sagen om Call in, blev behandlet på Økonomiudvalget den 9. december 2015 hvor 
Økonomiudvalget anbefalede indstillingen om, at betingelserne for anvendelse af 
almenboliglovens § 37, stk. 4 betragtes som værende opfyldte.

Økonomiske konsekvenser
Kommunens andel af kapitaltilførslen på 200.000 kr. finansieres af kontoen for indskud i 
Landsbyggefonden. 

Der er i budget 2017 afsat 84.000 kr. Der er tilstrækkelige midler på kontoen til at 
finansiere kommunens andel på 200.000 kr.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller til Økonomiudvalget at udvalget, såfremt udvalget 
ønsker projektet realiseret, da at anbefale byrådet, at 

1. indstille til Landsbyggefonden, at der gives tilsagn til støtte om helhedsplan for 
afdelingen som beskrevet i den foreløbige helhedsplan (skema A)

2. godkende at kommunen deltager i kapitaltilførslen med 200.000 kr.
3. kommunen stiller garanti for det støttede realkreditlån på 100 %
4. kommunen har ikke taget stilling til hvorvidt der ydes kommunal garanti for det 

ustøttede lån
5. den foreløbige anslåede huslejestigning på gennemsnitligt 201 kr. pr. m2./årligt 

godkendes
6. kommunen godkender, under forbehold af ministeriets efterfølgende 

godkendelse, nedrivning af 11 ud af i alt 24 boliger fordi genopretning ikke vil 
være forsvarligt set ud fra en totaløkonomisk betragtning jf. geoteknisk rapport 
om dårlige funderingsforhold.

7. indstillingen er i det hele betinget af, at ministeriet ikke omstøder den i helhold til 
almenboliglovens § 37, stk. 4-5 trufne beslutning (Call in)

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

3. kort Cloosparken (1315974 - EMN-2011-00443)
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8 (Åben) Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - Skema A – opførelse 
af 36 almene familieboliger i Frederikshavn, beliggende øst 
Sags ID: GEO-2016-01524

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Den almene boligorganisation Boligselskabet Nordjylland anmoder om godkendelse af 
skema A - opførelse af 36 almene familieboliger. Der henvises til tidligere behandling af 
sagen i Økonomiudvalget den 10. februar 2016 hvor Boligforeningen Nordjylland 
fremsendte notat med beskrivelse af et boligprojekt i samarbejde med Beach House A/S. 
Boligforeningen Nordjylland ønskede tilsagn om, at kunne arbejde frem mod en egentlig 
støttesag. Indstillingen blev godkendt.

Boligerne er beliggende i Frederikshavn øst for Fakta butikken ud til Apholmenvej. 

Byggeriet har ikke en endelig adresse endnu.

Byggeriet planlægges opført som en kombination af 36 almene familieboliger og 12 
boliger opført og ejet af Beach House A/S.

Bygherren oplyser blandt andet, at byggeriet tænkes opført som et punkthus på 12 
etager. Der bliver 4 lejligheder på hver etage, hvoraf de 3 bliver almene familieboliger på 
hhv. 87, 104 og 106 m2 og 1 privat lejlighed på 135 m2 opført og ejet af Beach House 
A/S. Fordelingstallet er 69 % alment byggeri og 31 % privat byggeri.

Målgruppen for byggeriet bliver ifølge bygherren børnefamilier og seniorsegmentet.
Det er aftalt mellem Boligselskabet Nordjylland og Beach House A/S, at hele projektet 
udbydes samlet i et indbudt totalentrepriseudbud, således at det er de samme 
håndværkere både på de almene og private boliger.

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 36 almene boliger er 69.036.000 kr. 

Byggeriet forventes påbegyndt primo 2017.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør 
dermed 6.903.600 kr.

For kommunens behandling af støttesagen opkræves et af byrådet fastsat gebyr på 2,5 
promille af anskaffelsessummen. (Gebyret er indeholdt i anskaffelsessummen).

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som bliver 60.751.000 kr. 

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet og størrelsen heraf kendes ikke pt.

Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 99 m2 bliver ca. 86.823 kr. årligt, svarende til 
ca. 7.235 kr. pr. måned ekskl. forbrug.
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Der anmodes om godkendelse af en foreløbig gennemsnitlig husleje på 877 kr./m2/årligt.

Økonomiske konsekvenser
Ud fra det foreliggende projekt skal der forventes, at der er et grundkapitalindskud på 
6.903.600 kr.

Til indskud i Landsbyggefonden er der for hvert af årene 2016 og 2017 på budgettet afsat 
5,5 mio. kr., samt i 2015 overført uforbrugte midler på 10,1 mio. kr.

Samlet er der i budgettet afsat 21,1 mio. kr. til formålet. Heraf er der allerede disponeret 
og godkendt forbrug af byrådet på 4,9 mio. kr.

Fra boligforeningerne er der modtaget tilbagemeldinger om forventninger/ønsker til 
byggeri af boliger i 2016 og 2017, svarende til en indskudskapital på 24,8 mio. kr. Det er 
dog vurderingen, at flere af disse projekter ikke når at blive effektueret i perioden, hvorfor 
der i de afsatte midler i budgettet er plads til dette projekt.

Den kommunale garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Center for teknik og miljøs bemærkninger:
Umiddelbart kan projektet indpasses efter lokalplanens bestemmelser.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 69.036.000 kr. for boligerne på 
følgende vilkår:
 at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes
 at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er 

bindende for bygherren
 at byggeriet påbegyndes senest 1. maj 2017
 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret 

beregning heraf foreligger
2. der godkendes en foreløbig husleje på gennemsnitlig 877 kr./m2/årligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

1. kort Sea Tower (1315973 - GEO-2016-01524)
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9 (Åben) Integrationspolitik - Høring
Sags ID: EMN-2015-01396

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

ÆR, HR, KFU, PMU, SOU, TU, SUU, IR, FOU, ØU, BUU, DU, AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 11. april 2016 besluttet at sende forslag til 

revideret integrationspolitik i høring blandt høringsrelevante parter. 

Integrationspolitikken sendes til høring i Økonomiudvalget, Distriktsudvalget, Børne- og 

Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Socialudvalget, 

Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Ældrerådet, handicaprådet 

og Integrationsrådet.

Integrationspolitikken bygger videre på den vedtagne politik, men tilstræber at tage højde 

for de øgede udfordringer der er kommet på området som følge af det øgede antal 

borgere, der skal integreres i lokalsamfundet.

Integrationspolitikken er visions- og retningsgivende for den indsats der ønskes 

gennemført med fokus på borgernes selvforsørgelse, et styrket og styret 

netværkssamarbejde og en bosætningspolitik med sammenhæng mellem boliger, 

job/uddannelse, institutionspladser og skole samt kollektiv trafik.

Det er besluttet, at der nedsættes en styregruppe til at implementere politikken. 

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for Børne- og Ungdomsudvalget 

har sæde i styregruppen sammen med direktøren for området og centercheferne.

Høringsperioden er frem til mandag den 23. maj 2016 kl. 09.00. Deadline bedes 

overholdt af hensyn til den videre sagsbehandling. Såfremt sagen ikke kan nå, at blive 

behandlet i det enkelte udvalg skal høringssvar fremsendes pr. mail til Maiken Pilgaard 

Krüger, maku@frederikshavn.dk. Høringssvar skal behandles i Arbejdsmarkedsudvalget 

den 6. juni 2016.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at den reviderede 

integrationspolitik samt formål og kommissorium for styregruppen drøftes med henblik på 

at fremsende et høringssvar til Arbejdsmarkedsudvalget senest mandag d. 23. maj 2016 

kl. 09.00. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 25-04-2016
Handicaprådet tiltræder forslag til integrationspolitik, men ønsker under 
overskriften Sundhed, Handicap og socialpsykiatri følgende tilføjet, som en 
ekstra dot:

2. Frederikshavn kommunes indsats indenfor handicap og psykiatri skal 
sikre, at borgere tilbydes en målrettet indsats ud fra Serviceloven.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, 
Irene Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til den reviderede Integrationspolitik og støtter 
organiseringen af styregruppen.

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Udvalget udtrykker tilfredshed med den foreslåede politik.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget med anbefaling.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-05-2016
Tiltrædes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 09-05-2016
Et flertal af udvalget tiltræder forslaget.

Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han vil forelægge et 
ændringsforslag.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler politikken.
Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde, idet DF har et ændringsforslag, som ønskes 
behandlet  i AMU inden byrådsbehandlingen.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 12-05-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.
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Beslutninger:
Et flertal i udvalget anbefaler politikken, idet det  forudsættes, at politikken skal 
byrådsbehandles.

Carsten Sørensen kan ikke tiltræde, idet DF vil fremlægge et ændringsforslag.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

8. UDKAST - revideret integrationspolitik (1301952 - EMN-2015-01396)
9. Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering 

(1291150 - EMN-2015-01396)
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10 (Åben) Etablering af et samlet kørselskontor
Sags ID: EMN-2016-01061

Sagsbehandler: Charlotte Kaae Larsen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

PMU/KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
I 2013 etablerede Frederikshavn Kommune et kørselskontor med det formål at samle 

kørselsordninger fra forskellige centre og sikre en ensartet, smidig og gennemsigtig 

service for borgerne. Etableringen af Kørselskontoret skulle sikre en optimering af 

kommunens kørselsordninger og dermed give en besparelse på området. Alle opgaver 

vedrørende handicap- og skolebuskørsel blev derfor samlet i kommunens Kørselskontor 

pr. 1. marts 2013.

Frederikshavn Kommunes Kørselskontor administrerer kørsel med borgere til skole, 

dagtilbud, handicap, læge, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter. Nogle kørsler er 

variable, og andre er faste. Kørselskontoret håndterer kørsel for ca. 2.900 borgere, og 

årligt håndteres omkring 17.300 kald til Kørselskontorets call-center.

Administration og koordinering af den kollektive trafik på de åbne ruter, og administration 

og myndighedsopgaven på taxa er placeret i Center for Teknik og Miljø.

Det er politisk besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget 11. november 2015 og i Plan- og 

Miljøudvalget 1. december 2015, at alle skolebusruter gældende fra august 2016 skal 

være åbne ruter og dermed en del af den kollektive trafik.

Det er direktionens anbefaling, at administration for kollektiv trafik på de åbne ruter og 

taxa samles i Kørselskontoret til køreplanstart pr. august 2016. Direktionen indstiller, at 

den samlede driftsadministration for kollektiv trafik og taxa-administration samt bevilling 

overflyttes til Kultur og Fritidsudvalget og placeres i kommunens Kørselskontor, der hidtil 

har planlagt og koordineret skolebusruter og administreret al øvrig kørsel.

For kommunens borgere vil det være en fordel med én indgang til al kørsel i kommunen 

ved både bestilling af kørsel, klager over samme og den øvrige administration. 

Kørselskontoret har et godt lokalkendskab i forbindelse med planlægning af ruter og 

gennemførelse af priseffektive udbud på både taxapakker og busruter. Kørselskontoret 

har allerede opnået stor erfaring med de lukkede busruter, udstedelse af buskort samt 

samarbejder i tæt dialog med skoler, forældre, vognmænd og andre interessenter. 

Udgangspunktet for Kørselskontorets arbejde er optimerede og politisk behandlede 

kvalitetsstandarder, sagsgange og faste procedurer. 
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Ved at samle planlægningen af ruterne opnår vi en øget mulighed for koordinering og 

optimering af ruterne i og omkring kommunen. Dette til gavn for borgerne både i byerne 

og i opland.

Plan- og Miljøudvalget, i regi af Center for Teknik og Miljø, afslutter igangværende 

trafikprojekter, blandt andre nedenstående:

 Biogasbusser 

 Strategisk opgradering af stoppesteder 

 Internet i skole- og uddannelsesbusser 

 Weekendbetjening i den sydøstlige del at kommunen

 Sommerbus i Skagen  

 Go More

Den overordnede trafikpolitiske planlægning, herunder den overordnede 

trafikplanlægning med ventefacilitet og stoppesteder, fortsætter som hidtil, som en del af 

Plan- og miljøudvalgets overordnede ressortområde og inden for eksisterende 

budgetramme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der overføres ikke personale fra Center for Teknik og Miljø i forbindelse med etableringen 

af et samlet kørselskontor idet økonomien i forbindelse med opgaven som hidtil 

varetages ved intern fakturering.

Indstilling
Direktionen indstiller, at

1. Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at 

driftsadministration vedrørende kollektiv trafik og taxa overføres fra Center for 

Teknik og Miljø til Kørselskontoret, Center for Bibliotek og Borgerservice med 

virkning pr. 8. august 2016.

2. Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at bevilling for 

kollektiv trafik på 13,4 mio. kr. i 2016 og øvrige budgetoverslagsår samt forbrug i 

2016 flyttes fra Plan- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget med virkning 

pr. 1. januar 2016.

3. Indtægtskrav på taxabevillingen på 47 t.kr. i 2016 og øvrige budgetoverslagsår 

samt forbrug i 2016 flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget med 

virkning pr. 1. januar 2016. 

4. Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler 

overfor Frederikshavn Byråd at beslutte at forberede sag om vedtægtsændring til 

byrådets godkendelse på møderne i juni og august, hvor ressortområderne 

Kollektiv Trafik og Taxa flyttes fra Økonomiudvalget og Plan- og Miljøudvalget til 

Kultur- og Fritidsudvalget. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-05-2016
Indstillingen godkendes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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11 (Åben) Økonomiorientering maj 2016
Sags ID: EMN-2016-00086

Sagsbehandler: John Kristensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes 

aktuelle økonomiske status – herunder særligt fokus på kommunens likviditet.

Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger, og det forbrug som var 

kendt ved seneste månedsskifte.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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12 (Åben) Forlængelse af bankaftale med Nordea
Sags ID: EMN-2016-01240

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune var i 2012 i udbud med kommunens bankforretninger (de 

daglige bankforretninger, rådgivningsaftale om aktivpleje og rådgivningsaftale om 

passivpleje). Udbuddet blev dengang vundet af Nordea for en 4-årig periode med 

mulighed for at forlænge aftalen med 2 x 12 måneder.

Den nuværende aftale udløber med udgangen af kalenderåret 2016. 

Vi har været i dialog med Nordea, for at høre om de er interesseret i, at forlænge aftalen 

med kommunen, hvilket de er.

Årsagen til at vælge, at forlænge aftalen frem for at gå i udbud nu, er at det ikke kan 

forventes, at vi kan få en så god aftale, som den vi har på nuværende tidspunkt.

Vi har rådført os med vores uafhængige rådgiver (Lundgreen’s Capital), der ligeledes 

anbefaler at forlænge aftalen.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at bankaftalen med Nordea forlænges med 2 x 12 

måneder.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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13 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Golf Klub om indgåelse af 
sponsoraftale for sæsonen 2016
Sags ID: EMN-2016-01117

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Golf Klub om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2016 
til klubbens elitesatsning for ungdomsspillere.

Klubbens unge spillere har i sæsonen 2015 opnået flotte resultater i eliteturneringer i ind-
og udland. Bl.a. har Puk Lyng Thomsen været med på holdet, der vandt VM-sølv og 
Mads Lykke Nielsen var med på holdet, der vandt EM-sølv.

I 2016 vil klubben fortsætte udviklingen af Sub-elitespillere og målet er, at man kan skabe 
økonomisk grund lag for, at 7-8 spillere kan komme ud og deltage i minimum 7 
turneringer.

I 2016 vil 11 elever fra Sportscollege deltage i klubbens elite-træning. 

Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale på 25.000 kr.

Som modydelse tilbydes opsættelse af et sponsorskilt på banens hul 17 og på elite-
væggen i klubhuset. 

Frederikshavn Kommune har i 2015 ydet klubben sponsorstøtte med 20.000 kr.  
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 
Økonomiudvalget. 

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i 
forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se 
reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, 
under og efter kampe/stævner.

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 
bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 
sponsorstøtte.

Der er i 2016 budgetmæssigt afsat 549.700 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet. 

Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 123.440 kr. 

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte budgetbeløb –
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at der indgås en sponsoraftale på 20.000 kr. med Frederikshavn Golfklub med 
modydelser som tilbudt. 

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2016 optagne beløb til sponsoraftaler på 
eliteidrætsområdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag



Økonomiudvalget - 18-05-2016 14:30 Side 30 af 49

14 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Skøjteforening om indgåelse af 
sponsoraftale for sæsonen 2016-2017
Sags ID: EMN-2016-01114

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Skøjteforening om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 
2016 til klubbens elitesatsning for ungdomsspillere.

Klubbens unge spillere har i sæsonen 2015 opnået flotte resultater i eliteturneringer i ind-
og udland. Bl.a. har Malene Andersen, Cecilie Drejer og Josephine Kærsgaard deltaget i 
NM i Norge. Ydermere har klubben haft en af sine talentfulde løbere udtaget af Dansk 
Skøjteunion til at deltage i et talentudviklingsprogram, hvor de allerbedste løbere i 
Skandinavien var samlet i Finland 4 gange af en uges varighed, og blev trænet af 
canadiske og finske landsholdstrænere. 

I 2016 vil klubben fortætte udviklingen af eliteløbere og man vil bl.a. deltage med 5 
skøjteløbere i NM. Desuden er 2 skøjteløbere fra klubben udtaget til Junior Grandprix –
svarende til VM for juniorer.

Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale på 20.000 kr.
Som modydelse tilbydes logo på træningsdragter på de 5 skøjteløbere, der skal deltage i 
NM samt profilering på klubbens hjemmeside.

Frederikshavn Kommune har ikke tidligere ydet sponsorstøtte til klubben.  

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 
Økonomiudvalget. 

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i 
forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se 
reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, 
under og efter kampe/stævner.

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 
bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 
sponsorstøtte.

Der er i 2016 budgetmæssigt afsat 549.700 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet. 

Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 123.440 kr. 

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte budgetbeløb –
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at der indgås en sponsoraftale på 20.000 kr. med Frederikshavn Skøjteforening med 
modydelser som tilbudt. 

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2016 optagne beløb til sponsoraftaler på 
eliteidrætsområdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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15 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Blackhawks Floorball Club om 
indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2016-2017
Sags ID: EMN-2016-01282

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Frederikshavn Blackhawks Floorball Club om indgåelse af sponsoraftale 

for sæsonen 2016-2017.

Frederikshavn Blackhawks spiller i floorball-ligaen damer og herrer under Dansk Idræts 

Forbund - landets bedste række. I den afsluttede sæson 2015 - 2016 blev dameholdet nr. 

3 og vandt således bronze. Herreholdet deltog i medaljeslutspillet og sluttede blandt 

landets 8 bedste ligahold.

Klubben anfører, at et sponsorat skal medvirke til videreudvikling af det store ungdoms-

og elitearbejde, som klubben gennemfører.  Ungdomsafdelingen har løbende udviklet 

flere profiler, som har markeret sig positivt på det danske landshold – både damer og 

herrer. 

Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2016 - 2017 på 200.000 

kr. 

Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragterne og der vil være 

bandereklame i Abildgaardhallen og i Arene Nord under kampe. Frederikshavn 

Kommune profileres endvidere på klubbens hjemmeside, i kampprogrammer og i 

kampannoncer.

Frederikshavn Kommune har i 2015 ydet klubben sponsorstøtte med 75.000 kr. for 

sæsonen 2015-2016. 

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 

Økonomiudvalget. 

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i 

forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se 

reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, 

under og efter kampe/stævner.
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Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 

bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 

sponsorstøtte.

Der er i 2016 budgetmæssigt afsat 549.700 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet. 
Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 123.440 kr.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller – med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte budgetbeløb –
at der indgås en sponsoraftale på 75.000 kr. med Frederikshavn Blackhawks Floorball 
Club med modydelser som tilbudt. 

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2016 optagne beløb til sponsoraftaler på 

eliteidrætsområdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag



Økonomiudvalget - 18-05-2016 14:30 Side 34 af 49

16 (Åben) Ansøgning fra Vendsyssel Håndbold om indgåelse af 
sponsoraftale for sæsonen 2016-2017
Sags ID: EMN-2016-01118

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Vendsyssel Håndbold om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2016-

2017.

Vendsyssel Håndbold spiller i 1. division damer under Dansk Idræts Forbund - landets 

næstbedste række. I den afsluttede sæson 2015 - 2016 var holdet med i toppen af 1. 

division.

Klubben anfører, at man arbejder på at skabe et bredere sammenhold med klubberne i 

kommunen og i regionen bl.a. for at sikre, at de lokale talenter har mulighed for at udvikle 

sig og dermed øge muligheden for at komme til at spille på højeste niveau. 

I sæson 2015 - 2016 har Vendsyssel Håndbold været eksponeret via 13 hjemmekampe 

og har 2 gange været vist på TV (Kanal Sport).

I den afsluttede sæson har 6.386 tilskuere overværet Vendsyssel Håndbolds 

hjemmekampe. Der har været vist 3 TV kampe på Kanal Sport. Herudover har der været 

en meget bred eksponering på lokale, regionale og landsdækkende medier.

Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2016 - 2017 på 100.000 

kr. 

Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragterne og der vil være 

bandereklame i hallen under kampe. Frederikshavn Kommune profileres endvidere på 

Vendsyssel Håndbolds hjemmeside, i kampprogrammer og i kampannoncer.

Frederikshavn Kommune har i 2015 ydet klubben sponsorstøtte med 75.000 kr. for 

sæsonen 2015-2016. 

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 

Økonomiudvalget. 

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.
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Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i 

forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se 

reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, 

under og efter kampe/stævner.

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 

bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 

sponsorstøtte.

Der er i 2016 budgetmæssigt afsat 549.700 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet. 
Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 123.440 kr.

Indstilling

Konstitueret Økonomidirektør indstiller – med baggrund i den vedtagne politik og de 

vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte budgetbeløb –

at der indgås en sponsoraftale på 75.000 kr. med Vendsyssel Håndbold med modydelser 

som tilbudt. 

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2016 optagne beløb til sponsoraftaler på 

eliteidrætsområdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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17 (Åben) Ansøgning fra Vendsyssel Elite Badminton om indgåelse af 
sponsoraftale for sæsonen 2016-2017
Sags ID: EMN-2016-01121

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Vendsyssel Elite Badminton om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 

2016-2017.

Vendsyssel Elite Badminton, der er et holdfælleskab mellem Frederikshavn Badminton 

Klub og Skagen Badminton Klub, spiller på 11. år i Badminton-ligaen under Dansk Idræts 

Forbund - landets bedste række.

Holdet deltog i indeværende sæson i slutspillet om det danske mesterskab, og er således 

blandt de 8 bedst placerede klubber i landet.

Klubben anfører, at man har skabt et attraktivt træningsmiljø, som tiltrækker talentfulde 

spillere fra andre byer i Jylland.  

Som Nordjyllands eneste ligahold får holdet omfattende omtale i de lokale medier TV2-

Nord, DR-Nordjylland, Nordjyske Medier, Kanal Frederikshavn og Skagen Avis. TV3 

Sport 1, (landsdækkende) sender flittigt fra badmintonligaen, ligesom der ofte er artikler 

og klip på Badminton Danmarks websider. 

Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2016-2017 på 175.000 

kr.

Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragterne og der vil være 

bandereklame i Arene Nord og Skagen Sportscenter under kampe. Frederikshavn 

Kommune profileres endvidere på VEB’s hjemmeside, i kampprogrammer og i 

kampannoncer.

Frederikshavn Kommune har i 2015 ydet klubben sponsorstøtte med 175.000 kr. for 

sæsonen 2015-2016. 

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 

Økonomiudvalget. 
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Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i 

forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se 

reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, 

under og efter kampe/stævner.

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 

bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 

sponsorstøtte.

Der er i 2016 budgetmæssigt afsat 549.700 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet. 
Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 123.440 kr.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte budgetbeløb –
at der indgås en sponsoraftale på 175.000 kr. med Vendsyssel Elite Badminton med 
modydelser som tilbudt. 

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2016 optagne beløb til sponsoraftaler på 

eliteidrætsområdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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18 (Åben) Ansøgning fra Elite Nord Frederikshavn om indgåelse af 
sponsoraftale for sæsonen 2016-2017
Sags ID: EMN-2016-01123

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Elite Nord Frederikshavn om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 

2016-2017 for ishockeyholdet Frederikshavn White Hawks.

Frederikshavn White Hawks spiller i Ishockey-Ligaen under Dansk Idræts-Forbund -

landets bedste række. I den afsluttede sæson 2015-2016 blev holdet nr. 3 i slutspillet om 

det danske mesterskab. Holdet var endvidere i Pokal-finalen, som man dog tabte.

Frederikshavn White Hawks får i forbindelse med kampe omfattende omtale i de lokale 

medier TV2-Nord, DR-Nordjylland, Nordjyske Medier og Kanal Frederikshavn. Holdet har 

i sæsonen været part i 10 kampe, der blev vist direkte på TV2 Sport. 

Elite Nord Frederikshavn ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2016-

2017 på 250.000 kr.

Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragter og strømper. Der vil endvidere 

være logo og bandereklame i hallen. Frederikshavn Kommune vil herudover blive 

profileret i kampannoncer og kampprogrammer samt på hjemmesiden.

Frederikshavn Kommune har i 2015 ydet sponsorstøtte med 200.000 kr. for sæsonen 

2015-2016. 

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 

Økonomiudvalget. Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige 

værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i 

forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se 

reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, 

under og efter kampe/stævner.
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Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 

bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 

sponsorstøtte.

Der er i 2016 budgetmæssigt afsat 549.700 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet. 
Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 123.440 kr.

Indstilling

Konstitueret Økonomidirektør indstiller – med baggrund i den vedtagne politik og de 

vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte budgetbeløb –

at der for sæsonen 2016-2017 indgås en sponsoraftale på 200.000 kr. med Elite Nord 

vedrørende Frederikshavn White Hawks med modydelser som tilbudt.

Udgiften kan afholdes af det i budget 2016 optagne beløb til sponsoraftaler på 

eliteidrætsområdet med 185.000 kr. og pulje til eliteidræt med 15.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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19 (Åben) Ansøgning fra FFI Håndbold om indgåelse af sponsoraftale for 
sæsonen 2016-2017
Sags ID: EMN-2016-01227

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Ansøgning fra FFI Håndbold om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2016-2017.

FFI Håndbold spiller i 1. division herrer under Dansk Idræts Forbund - landets 

næstbedste række. I den afsluttede sæson 2015 - 2016 rykkede holdt op fra 2. division.

Klubben anfører, at man i sæson 2015/2016 har været toneangivende i 2. division og at 

man forventer at kunne gøre en rigtig god figur i 1. division og forhåbentlig på sigt at 

kunne spille sig op i ligaen – landets bedste række.

Holdet vil i den kommende sæson være det højst rangerende herrehold i Vendsyssel.

Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2016 - 2017 på 100.000 

kr.

Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragterne og der vil være loftsreklame 

i Idrætshallen med kommunens logo. Frederikshavn Kommune profileres endvidere på 

Vendsyssel Håndbolds hjemmeside, i kampprogrammer og i kampannoncer samt i 

forbindelse med Rødspætte Cup.

Frederikshavn Kommune har ikke i 2015 ydet klubben sponsorstøtte. 

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 

Økonomiudvalget. 

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i 

forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se 

reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, 

under og efter kampe/stævner.
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Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 

bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 

sponsorstøtte.

Der er i 2016 budgetmæssigt afsat 549.700 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet. 
Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 123.440 kr.

Indstilling

Konstitueret Økonomidirektør indstiller – med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte budgetbeløb –
at der indgås en sponsoraftale på 75.000 kr. med FFI Håndbold med modydelser som 
tilbudt. 

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2016 optagne beløb som pulje til eliteidræt.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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20 (Åben) Budget 2016-2017 for Frederikshavn Kollegium
Sags ID: EMN-2016-01209

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium 
fremsender til byrådets godkendelse som tilsynsmyndighed kollegiets budget 2016/2017 
bilagt 10-årig vedligeholdelsesplan.

Kollegiet arbejder med 3-årige budgetter, så budgetmaterialet består af budget 2016-
2017, 2017-2018 og 2018-2019.

Frederikshavn Kollegium består af 256 lejligheder.

Budget 2016/2017 balancerer og er inklusiv afvikling over 10 år af opsamlet 
driftsunderskud. Der er dog afsat en post på 131.428 kr. som ekstraordinær afvikling af 
underskud.

Der er i budgettet indregnet en lejeledighed på 11 %.

Budgettets henlæggelsesbeløb ligger indenfor de lovbestemte minimumsbeløb.

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. Bestyrelsen samarbejder fortsat med beboerrådet omkring de 
frivilliges rengørings- og viceværtsfunktioner og man har fortsat fokus på 
energibesparende foranstaltninger. 

Tidligere års oparbejdede underskud blev i 2014 ekstraordinært nedbragt ved frasalget af 
kollegieblok og overskud i regnskabsårene 2013/14 og 2014/2015. Det herefter 
akkumulerede underskud budgetteres nedbragt med 431.731 kr. i 2015/16 og 
efterfølgende år. 

Kollegiet har opsagt sin kassekredit, idet man ikke mere har brug for eksterne 
kreditfaciliteter til kollegiets drift.

Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet efter en teknisk gennemgang af kollegiets 
bygninger.

Budgettet og vedligeholdelsesplanen er godkendt af kollegiets bestyrelse den 2. maj 
2016.
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Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
godkende budget 2016-2017 og 10-årig vedligeholdelsesplan for Frederikshavn 
Kollegium. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

 Budget2016-2019 (1315104 - EMN-2016-01209)
 Vedligeholdelsesplan 2016-2027 (1315106 - EMN-2016-01209)
 10-årig Vedligeholdelsesplan16til27 (1315105 - EMN-2016-01209)
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21 (Åben) Revideret personalepolitik: Politik for håndtering af fysisk og 
psykisk vold
Sags ID: EMN-2014-01615

Sagsbehandler: Claus Sørensen

Ansvarligt center: Arbejdsmiljø og HR

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Erstatningsnævnet indførte i oktober 2015 ny praksis for vurdering af voldsepisoder, hvor 

der ikke er foretaget politianmeldelse. Derfor er det nødvendigt at revidere Frederikshavn 

Kommunes personalepolitik, Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold. HovedMED 

har nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til revideret personalepolitik for 

området. Forslaget består af en personalepolitik, der udtrykker holdninger og principper, 

og en række bilag, der vejleder ledere og medarbejdere om den praktiske forebyggelse 

og håndtering af fysisk og psykisk vold. Byrådet skal alene tage stilling til selve 

personalepolitikken.

Væsentlige hovedpunkter:

Hvis en medarbejder bliver udsat for vold i arbejdstiden, er der tale om en arbejdsskade, 

som skal anmeldes i arbejdsskadesystemet.

Sideløbende kan vold anmeldes til Erstatningsnævnet, som giver erstatning til ofre for

forbrydelser. Det er en erstatning, man kan få udover det, som man eventuelt har krav på 

i den almindelige arbejdsskadesag.

Tidligere har Erstatningsnævnet anerkendt en dispensation til at politianmelde såfremt 

der er tale om eksempelvis plejepersonale, pædagoger, skolelærere og andre 

personalegrupper med særlige omsorgsfunktioner. Den dispensation bliver nu 

indskrænket, så det ikke er tilstrækkeligt at henvise til, at man tilhører den 

personalegruppe. Fremover skal der ligeledes være pædagogiske eller 

behandlingsmæssige grunde til at undlade politianmeldelse.

Ifølge Civilstyrelsen vil Erstatningsnævnet som altovervejende hovedregel ikke 

tilsidesætte vurderingen af pædagogiske og behandlingsmæssige grunde til at undlade 

politianmeldelse, hvis der er udarbejdet et notat fra arbejdsgiver, der beskriver de 

pædagogiske/behandlingsmæssige hensyn om, hvorfor der ikke er foretaget en 

politianmeldelse. Således er udmeldingen her, at lederen af det pågældende arbejdssted, 

sammen med medarbejderen (og evt. inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanten), inden 

for 72 timer (der kan være godkendte begrundelser for en senere vurdering) efter 

episoden skal beslutte, hvorvidt der skal ske politianmeldelse, eller om der er 

pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, der gør at politianmeldelse skal 
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undlades. Er sidstnævnte tilfældet, skal lederen udfærdige en skriftlig vurdering som skal 

journaliseres sammen med en beskrivelse af episoden. 

De hidtidige regler forpligtede arbejdsgiveren til at sørge for at vurdere og forebygge 

risikoen for arbejdsrelateret vold inden for arbejdstiden. Med de nye regler er denne pligt 

udvidet til også at omfatte arbejdsrelateret vold, der kan forekomme uden for arbejdstid.  

De nye pligter betyder, at man som arbejdsgiver skal fastlægge retningslinjer og vejlede 

sine ansatte om, hvordan de bedst kan håndtere episoder eller tilløb til episoder med 

arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid. Vejledningen kan for eksempel handle om, 

hvordan en lærer bedst håndterer en vred forælder, som vedkommende møder uden for 

arbejdstiden. 

Arbejdsgiveren har desuden pligt til at tilbyde skadelidte ansatte bistand til 

politianmeldelse, hvis en ansat har været udsat for arbejdsrelateret vold uden for 

arbejdstiden. Arbejdsgiveren vil kun blive pålagt pligter, som arbejdsgiveren kan løfte på 

arbejdspladsen. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at Politik for 

håndtering af fysisk og psykisk vold godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

3. 16-360 Forebyggelse af vold og trusler (4) (1316541 - EMN-2014-
00956)
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22 (Åben) Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2016 (ØU)
Sags ID: EMN-2016-00356

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
Baggrunden for udarbejdelsen af sygefraværsstatistikken for hele Frederikshavn 

Kommune er ændret pr. 1. januar 2016 med henblik på at sikre, at statistikken er så 

retvisende som muligt. Dette betyder, at f.eks. timelønnede, tjenestemandspensionister 

og honorarlønnede er fjernet fra de fraværsrapporter, hvorfra statistikken trækkes.

Opsætningen af fraværsrapporterne i KMD Rollebaseret Indgang er ændret til at 

indeholde følgende medarbejderkredse: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Løntilskud, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, 

Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under 

de respektive centre.

Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt 1. kvartal 2016 i Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 

måneders tilbageblik for perioden marts 2015 til og med marts 2016 vist pr. måned. Den 

vedlagte statistik for hhv. 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016 er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefraværet på.

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis 

syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der 

gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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Bilag

 Sygefraværsstatistik_1. kvartal2016 (1301788 - EMN-2016-00356)
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23 (Åben) Opsamling fra Ungebyråd
Sags ID: EMN-2016-00092

Sagsbehandler: Anette Hartmann Jensen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling
Som opfølgning på det seneste møde i Ungebyrådet, hvor rådet bl.a. har givet konkrete 

anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med at markedsføre Frederikshavn kommune 

og Ungebyrådet, modtager Økonomiudvalget her Ungebyrådets input.

Sigtet er, at Økonomiudvalget drøfter og vurderer, hvordan Ungebyrådets anbefalinger 

kan indtænkes i de fremadrettede indsatser.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at der igangsættes en særlig markedsføringsindsats for 

Ungebyrådet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

1. Noter fra Ungebyrådsmødet den 12. april 2016 (1302650 - EMN-2016-
00092)
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