
Referat Økonomiudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 19-08-2016 12:00

Mødeafholdelse: ML. 0.23 VIP Loungen

NB.

Tilstede: Birgit S. Hansen (A) - Formand
Jytte Høyrup (V)
Bjarne Kvist (A)
Carsten Sørensen (DF)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Jens Ole Jensen (V)
Ida Skov (Ø)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Økonomiudvalget - 19-08-2016 12:00 Side 2 af 30

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

19-08-2016 12:00

1 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Frederikshavn 
Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 - separering af 5 oplande 
Sæby Syd.........................................................................................................................3

2 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Frederikshavn 
Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 - separering af del af Chr. 
Rhuus Vej i Sæby.............................................................................................................4

3 (Åben) Ansøgning om tillægsbevilling til dige ved Elling Å ..........................................5

4 (Åben) Affaldstakster 2017 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr 
samt takstblad fra Frederikshavn affald ..........................................................................6

5 (Åben) Budget 2017 - Modtagestation Vendsyssel I/S ..............................................10

6 (Åben) Orientering vedr almene boliger ....................................................................12

7 (Åben) Godkendelse af skema B - endelig anskaffelsessum, 
ombygning af børnehave til 2 lejligheder ......................................................................13

8 (Åben) Godkendelse af foreløbig og endelig anskaffelsessum -
skema A og B - opførelse af 4 almene familieboliger i Mølleparken ...............................15

9 (Åben) Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B -
opførelse af 4 almene familieboliger i Mølleparken, Frederikshavn ...............................18

10 (Åben) Økonomiorientering august 2016 ................................................................20

11 (Åben) Økonomiudvalget - budgetforslag 2017 - 2020............................................21

12 (Åben) Budget 2017 - 2020 for Frederikshavn kommune -
Behandling af direktionens budgetoplæg ......................................................................23

13 (Åben) Bevillingsmæssige ændringer til budget 2016 .............................................25

14 (Åben) Revisionsberetning regnskab 2015..............................................................27

15 (Åben) Orientering om datatilsynets inspektion i Frederikshavn 
Kommune ......................................................................................................................29

16 (Lukket) Afhændelse af ejendommen Ny Skovgårdsvej 5 til Voerså 
Borgerforening ..............................................................................................................30

17 (Lukket) Eventuelt tilbagekøb af Kærløbervej 28, 30, 32, 34, 36, 
38 og 40 ........................................................................................................................30



Økonomiudvalget - 19-08-2016 12:00 Side 3 af 30

1 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 - separering af 5 oplande Sæby Syd
Sags ID: GEO-2016-00781

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 –
separering af del af 5 oplande Sæby Syd – har været fremlagt i offentlig høring i perioden 
fra den 2. maj til den 27. juni 2016. 

Forslaget muliggør at der gennemføres en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af 
kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem 
ændres til et nyt separatsystem.

I forbindelse med offentlighedsfasen, er Frederikshavn Spildevand A/S blevet 
opmærksom på, at der er tinglyst fællesprivat kloakanlæg på en række ejendomme på 
Vinkelvej i Sæby. Fælleskloakken for disse ejendomme skal ligeledes separeres, og det 
fremtidige separate kloaksystem vil fortsat, jf. tinglysningen have status af fællesprivat 
kloakanlæg

Bemærkningerne fra Frederikshavn Spildevand A/S er indarbejdet i det endelige forslag 
til tillæg nr. 9.

I øvrigt er der ikke kommet 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. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv. 

vedtages endeligt med ovennævnte ændring.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 16-08-2016
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Bilag 1 - Oplandsskemaer (1282358 - GEO-2016-00781)
 Bilag 2 - Udløbsskemaer (1282359 - GEO-2016-00781)
 Endelig  Tillæg nr 9 til spildevandsplan for 5 oplande Sæby (1392049 -

GEO-2016-00781)
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2 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 - separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby
Sags ID: GEO-2016-00779

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 –
separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby – har været fremlagt i offentlig høring i 
perioden fra den 2. maj til den 27. juni 2016. 

Forslaget muliggør at der gennemføres en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af 
kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem 
ændres til et nyt separatsystem.

Der er ikke kommet 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. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv. 
vedtages endeligt uden ændringer. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 16-08-2016
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Forslag- tillæg 10  - Separering af del af Chr Rhuus Vej - Sæby 
(1283676 - GEO-2016-00779)

 Oplandsskema for kloakopland (1283627 - GEO-2016-00779)
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3 (Åben) Ansøgning om tillægsbevilling til dige ved Elling Å
Sags ID: EMN-2015-00120

Sagsbehandler: Søren Steenbock Vestergaard

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har haft licitation på dige byggeri ved Elling Å. Tildelingskriteriet 

er laveste bud.

Den samlede anlægspris incl. erstatninger bliver på 7.256.281,-kr.

Der er 5.000.000,- kr. på klimakontoen på nuværende tidspunkt jf. vedlagte bilag.

Det foreslås at der tages 300.000,- kr. fra ekstraordinærvedligehold af vandløb samtidig 

bidrager Forsyningen med ca. 1.061.929,- kr. Det betyder at der mangler 900.000,- kr. i 

at projektet kan gennemføres.

På den baggrund anmodes om en tillægsbevilling på 900.000,- kr. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet 

at bevilge 900.000 kr. til projektet, og at beløbet finansieres af de likvide midler.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 15-08-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Kopi af Opgørelse over klimapulje til dagsorden (1391826 - EMN-2015-
00120)

 (Lukket bilag)
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4 (Åben) Affaldstakster 2017 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr samt 
takstblad fra Frederikshavn affald
Sags ID: GEO-2016-02264

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: 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.

De nationale affaldsplaner indebærer blandt andet en øget fokus på større genbrug og 

sortering af husholdningsaffaldet. 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.

Der er ikke i budget for 2017 indregnet omkostninger til nye indsamlingsformer, men der 

er indregnet omkostninger til forventelige projektarbejder. En omlægning af 

indsamlingsordningerne forventes ikke samlet at medføre øget betaling for indsamling 

eller affaldsbortskaffelse, men kan betyde ændrede priser for borgerne på de enkelte 

løsninger, jf. licitation på indsamlingsopgaven foretaget af Frederikshavn Affald A/S i 

2015.

Frederikshavn Affald A/S har valgt at fastholde taksterne i 2017 uændret i forhold til 

taksterne i 2016 og afvente takstændringer indtil det fremtidige indsamlingssystem er 

endeligt valgt.

På baggrund af ovenstående anbefaler CTM, at Frederikshavn Kommunes takster til 

borgerne også fastholdes uændret i 2017. 

Uændrede takster medfører at der vil blive henlagt ca. 750.000 kr. til uforudsete udgifter 

ved implementering af nye indsamlingssystemer og til at udjævne og stabilisere taksterne 

når der skiftes indsamlingssystem. 

Takstblad 2017 for Frederikshavn Affald A/S

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

godkende takster for selskabet. 
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Bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S har på møde den 23. juni 2016 godkendt 

selskabets driftsbudget og takstblad for 2017. Frederikshavn Affald A/S fremsender på 

den baggrund taksterne til byrådets godkendelse.

Renovationstaksten 2017

Udgifterne til Frederikshavn Affald A/S er for 2017 stort set uændret i forhold til 2016, 

hvorfor taksterne med ovennævnte begrundelse fastholdes i 2017:

Takster 2017 Takster 2016

Sæk/uge 900 900

Sæk/sommerhus 550 550

Sæk 14. dag 550 550

140 l cont./uge 1120 1120

140 l cont./ 14. dag 660 660

240 l cont./uge 1665 1665

240 l cont./ 14. dag 920 920

400 l cont./ uge 2150 2150

400 l cont./14. dag 1150 1150

600 l cont./uge 2650 2650

600 l cont./14. dag 1400 1400

800 l cont./uge 3200 3200

800 l cont./14. dag 1700 1700

Molok pr. tømning 550 550

Takst for ændring 100 100

Ekstrasække 24 24

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, hjemmekompostering, 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 2017 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

Gebyr 2017 Gebyr 2016

Lejligheder/helårsboliger 1025 1025

Sommerhuse / 

værelser

750 750
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Alle gebyrer er ekskl. moms.

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. affaldsbekendtgørelsens § 

57.

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. 

Ordningen fortsætter uændret i 2017

Gebyr 2017 Gebyr 2016

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 § 56 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 2017

Gebyr 2017 Gebyr 2016

Grundgebyr administration - erhverv   300   300

Gebyret er ekskl. moms.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at

 nærværende forslag for 2017 til renovationstakster samt miljø- og 

genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse.
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 nærværende forslag til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne og gebyr 

for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til byrådets 

godkendelse. 

 takstblad for 2017 fra Frederikshavn Affald A/S anbefales til Økonomiudvalget og 

byrådets godkendelse

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 16-08-2016
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Takstblad for 2017 (1359093 - GEO-2016-02264)
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5 (Åben) Budget 2017 - Modtagestation Vendsyssel I/S
Sags ID: EMN-2016-00332

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2017 til godkendelse 

i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter.

Budgetforslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i MV 9. marts 2016.

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

2016, med følgende væsentlige ændringer:

 Taksterne for klinisk risikoaffald og vævsaffald indsamlet ved sygehuse samt 

abonnementsordningen for lægehuse m.v. holdes uændret i forhold til budget 

2016.

 Prisen for indsamling og behandling af kasser med sygehusaffald falder 

fra180,00 kr./kasse til 167,00 kr./kasse.

I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2017 ikke budgetteret med anlægsopgaver i 2017

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt erhvervsaffald 

og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 23,40 kr. pr. virksomheder, 

registreret i CVR og 1,39 kr. pr. indbygger, hvilket er uændret i forhold til budget 2016.

MV’s behandlingsgebyrer for farligt affald stiger med 2 % svarende til almindelig 

prisfremskrivning.

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

5.775 virksomheder, svarende til, at Frederikshavn Kommune skal betale i alt 135.000 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.
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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 2017 tages til efterretning og 

fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om godkendelse.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 16-08-2016
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Erik Kyed Trolle, Mogens Brag

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 MVs Budgetforslag 2017 (1342857 - EMN-2016-00332)
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6 (Åben) Orientering vedr almene boliger
Sags ID: EMN-2016-01945

Sagsbehandler: John Kristensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Orientering om udgiftsfordelingen ved opførelse af almene boliger, og gennemgang af 
oversigt over de i budgettet afsatte beløb til kommunalt grundkapitalindskud. 

Budgetbeløb sammenholdes med udgiften til de projekter som i øjeblikket er godkendt af 
byrådet, for perioden 2016 til 2019, og de projekter som boligforeningerne p.t. har 
orienteret forvaltningen om.

Desuden gennemgås oversigt over hvordan disse projekter påvirker antallet af boliger, 
sammenholdt med Cowi-rapportens skøn for samlet boligfornyelsesbehov. 

Indstilling
Til orientering og drøftelse

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag
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7 (Åben) Godkendelse af skema B - endelig anskaffelsessum, ombygning af 
børnehave til 2 lejligheder
Sags ID: GEO-2016-02028

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af endelig anskaffelsessum på 

1.955.000 kr. for ombygning af børnehaven i Fælledbo til 2 lejligheder.

Ved skema A godkendte Byrådet den 29.6.2016 et projekt indeholdende ombygning af 

børnehave til 2 lejligheder med en foreløbig anskaffelsessum på 1.955.000 kr. Den 

endelige anskaffelsessum er således den samme som den foreløbige anskaffelsessum.

Da der er tale om ombygning fra erhverv til beboelse svarer det, i henhold til reglerne på 

området, til nybyggeri. Byggeriet opføres med et kommunalt grundkapitalindskud på 10 % 

svarende til195.500 kr.

Der vil blive stillet krav om kommunal garantistillelse for det støttede realkreditlån. 

Garantiprocenten forventes at blive 100 %.

Der anmodes om godkendelse af en gennemsnitlig husleje på 720 kr./m2 årligt ekskl. 

forbrugsafgifter.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det foreliggende projekt på 1.955.000 kr. bliver det kommunale 

grundkapitalindskud på 195.500 kr. 

Byrådet har den 29. juni 2016 godkendt skema A med en samlet anskaffelsessum på 

1.955.000 kr., og har reserveret 195.500 kr. til grundkapitalindskud. Alle forhold i 

projektet, herunder årlig husleje på 720 kr./m2 årligt, er i forhold til skema A uændret.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der godkendes en 

endelig anskaffelsessum på 1.955.000 kr. for boligerne på følgende vilkår:

 at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes

 at den godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren

 at byggeriet påbegyndes senest den 1. november 2016
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 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt når konkret 

beregning heraf foreligger

 at byggeregnskab (skema C) indleveres senest 6 måneder efter skæringsdatoen

 der godkendes en gennemsnitlig husleje på 720 kr./m2 årligt

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Kortbilag Fælledbo børnehaven (1389692 - GEO-2016-02028)
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8 (Åben) Godkendelse af foreløbig og endelig anskaffelsessum - skema A 
og B - opførelse af 4 almene familieboliger i Mølleparken
Sags ID: GEO-2016-02029

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Den almene boligorganisation Vesterport anmoder om godkendelse af skema A –

foreløbig anskaffelsessum til opførelse af 4 almene familieboliger i Mølleparken, 

Frederikshavn.

Sagen blev også behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 22.6.2016, men blev udsat 

med henblik på yderligere afklaring. På Økonomiudvalgsmøde den 22.6.2016 anmodede 

Vesterport om godkendelse af en foreløbig anskaffelsessum på 7.722.000 kr. Den 

almene boligorganisation Vesterport er nu fremkommet med et nyt skema A med en 

lavere anskaffelsessum, som de anmoder om godkendelse af.

Der er tale om en ombygning af den tidligere kommunale børnehave på Provst 

Dreslersvej i Mølleparken i Frederikshavn. Børnehaven er en del af boligforeningen 

Vesterports afdeling 4.

Bygherre oplyser, at under henvisning til prognoserne for det fremtidige børnetal i 

Frederikshavn Kommune vurderes det ikke, at være realistisk, at bygningen igen kan 

lejes ud som børnehave. Når bygningen ikke kan genudlejes som børnehave må 

Boligforeningen Vesterport imødese et lejetab på 161.000 kr. årligt.

For at imødegå et fremtidigt lejetab ønsker Boligforeningen Vesterport derfor at bygge 

børnehaven om til 4 lejligheder på ca. 104 m2.

Da der er tale om en ombygning fra erhverv til beboelse, svarer det i henhold til reglerne 

på området til nybyggeri. Dette indebærer, at byggeriet opføres med praktisk støtte fra 

Landsbyggefonden og kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen.

Den foreløbige anskaffelsessum for byggeriet af de 4 boliger er 6.725.000 kr.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør 

dermed 672.500 kr.

Byggeriet forventes påbegyndt i efteråret 2016.
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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 det støttede realkreditlån. Garantibeløbet 

fastsættes af realkreditinstituttet og garantiprocenten opgøres ved udarbejdelse af skema 

B.

Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 104 m2 bliver 75.712 kr. årligt, svarende til 

ca. 6.309 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Der anmodes om en godkendelse af en gennemsnitlig husleje på 728 kr./m2/årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det foreliggende projekt, skal det forventes, at der er et grundkapitalindskud på 

672.500 kr. 

Til indskud i Landsbyggefonden er der for hvert af årene 2016 og 2017 på budgettet afsat 

5,5 mio. kr. samt at der fra 2015 er 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 12,0 mio. kr. Der er således inden byrådsmødet i juni af 

de afsatte midler på 21,1 mio. kr., 9,1 mio. kr. for 2016 og 2017 som ikke er disponeret.

Herudover er der fra boligforeningerne modtaget tilbagemeldinger om at 

boligforeningerne forventer/ønsker at bygge boliger i 2016 og 2017, svarende til et 

grundkapitalindskud 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 projektet i Mølleparken.

Ovennævnte projekt indgå på listen over forventede/ønskede byggerier med 0,95 mio. kr.

Det forventes ikke at grundkapitalindskuddet skal indbetales i 2016, hvorfor det ikke vil få 

likviditetsmæssig betydning for 2016.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der godkendes en 

foreløbig anskaffelsessum på 6.725.000 kr. for boligerne på følgende vilkår:

 at der disponeres 672.500 kr. til grundkapitalindskuddet af de afsatte midler til 

formålet

 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 den 1. november 2016
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 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt når konkret 

beregning heraf foreligger

 der godkendes en husleje på gennemsnitlig 728 kr./m2 årligt

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Kortbilag Mølleparken børnehaven (1389690 - GEO-2016-02029)
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9 (Åben) Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - opførelse af 
4 almene familieboliger i Mølleparken, Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-02029

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Sagen om godkendelse af skema A - opførelse af 4 almene familieboliger i Mølleparken 

blev også behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 22. juni 2016, men blev udsat med 

henblik på yderligere afklaring.

På den baggrund har bygherre afholdt licitation på byggeriet i Mølleparken, 

Frederikshavn – dog betinget af Byrådets godkendelse af skema A. Derfor forelægges 

skema A og B til behandling på samme møde.

Den endelige anskaffelsessum for byggeriet svarer således til anskaffelsessummen i

skema A; 6.725.000 kr. 

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen og udgør 

dermed 672.500 kr. 

Frederikshavn Kommune skal stille garanti for det støttede kreditforeningslån. 

Garantiprocenten forventes at blive 100 %.

Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 104 m2 bliver på 75.712 kr., svarende til en 

husleje på ca. 6.309 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Der anmodes om en godkendelse af en gennemsnitlig husleje på 728 kr./m2/årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det foreliggende projekt på 6.725.000 kr. bliver det kommunale 

grundkapitalindskud på 672.500 kr. 

Byrådet har på dette møde, forinden behandlingen af skema B, godkendt skema A med 

en samlet anskaffelsessum på 6.725.000 kr., og har reserveret 672.500 kr. til 

grundkapitalindskud. Alle forhold i projektet, herunder årlig husleje på 728 kr./m2 årligt, er 

i forhold til skema A uændret. 
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der godkendes en 

endelig anskaffelsessum på 6.725.000 kr. for boligerne på følgende vilkår:

 at de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes

 at den godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren

 at byggeriet påbegyndes senest den 1. november 2016

 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret 

beregning heraf foreligger

 at byggeregnskab (skema C) indleveres senest 6 måneder efter skæringsdatoen

 der godkendes en gennemsnitlig husleje på 728 kr. pr. m2 årligt ekskl. 

forbrugsafgifter 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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10 (Åben) Økonomiorientering august 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.

Bilag
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11 (Åben) Økonomiudvalget - budgetforslag 2017 - 2020
Sags ID: EMN-2016-00226

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget skal i henhold til tidsplanen behandle Direktionens forslag til drifts- og 

anlægsbudgettet for 2017 – 2020 på Økonomiudvalgets eget område. 

Økonomiudvalget har forinden på juni mødet godkendt budgetforudsætninger om 

fordeling af omprioriteringsbidraget og taget budgetmæssige korrektioner til efterretning, 

som er indeholdt i dette budgetforslag. Derudover er der efterfølgende foretaget en 

række tekniske budgetkorrektioner, som er vist i kapitel 3 om rammekorrektioner i 

vedlagte bilag. 

Centrene har i deres bemærkninger udmøntet og håndteret reduktioner vedrørende 

omprioriteringsbidraget på 2,3 mio. kr. og 1 % budgettilpasningen på 4,0 mio. kr. 

Reduktionerne er finansieret af centrenes driftskonti, fortrinsvis fastlønskonti. Dog er 

enkelte reduktioner finansieret af projektudgifter og udbud af IT-løsninger. 

Budgetforslag for 2017 tager udgangspunkt i 1. overslagsår i det vedtagne budget 2016. 

Der er efterfølgende foretaget en pris- og lønfremskrivning på 1,8 % i budgetår 2017 og 

efterfølgende år. 

I medfølgende bilag, afsnit 7, er der en oversigt over puljer og tilskud på 

Økonomiudvalgets driftsområde. 

På driftsområdet udgør rammen et nettobudget på 457,3 mio. kr. i budgetår 2017. 

På området Puljer til Tværgående Formål udgør rammen et nettobudget på 25,0 mio. kr. 

til reservation af servicerammen i budgetår 2017. 

På anlægsområdet udgør rammen et nettobudget på 27,5 mio. kr. i budgetår 2017. 

Økonomiudvalget skal endvidere behandle takster, som indgår på Økonomiudvalgets 

område jf. kapitel 8 i vedlagte bilag. 
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

 godkender Direktionens budgetforslag 2017 – 2020.

 godkender forslaget til takster på udvalgets område. 

 indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Budgetoplæg Økonomiudvalget 2017 - 2020 (1394785 - EMN-2016-
00226)
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12 (Åben) Budget 2017 - 2020 for Frederikshavn kommune - Behandling af 
direktionens budgetoplæg
Sags ID: EMN-2015-50149

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
I henhold til den fastlagte tidsplan for budgetlægningen for 2017 – 2020 skal 

Økonomiudvalget behandle Direktionens samlede budgetoplæg for Frederikshavn 

Kommune.

Direktionen har udarbejdet budgetoplægget på baggrund af de beslutninger og 

drøftelser, der er foretaget tidligere i budgetforløbet – senest på 

Økonomiudvalgsmødet den 22. juni og Byrådets budgetmøde den 29. juni – samt 

økonomiaftalens konsekvenser for Frederikshavn Kommune. Budgetarbejdet har 

givet anledning til en række korrektioner af budgetrammerne og af indtægtsbudgettet, 

som er beskrevet og indarbejdet i Direktionens budgetoplæg.

I forhold til Økonomiudvalgets 3 økonomiske målsætninger er nedenfor angivet 

hvorledes Direktionens budgetoplæg lever op til disse.

1. Overskud på den ordinære drift på minimum 150 mio. kr. Budgetoplægget 

indeholder et overskud på 139,8 mio. kr. Hertil skal bemærkes, at der er afsat 

en pulje på 25,0 mio. kr. til reservation af serviceramme samt at der ikke er 

indregnet indtægter vedr. tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. 

2. At have et skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. Budgetoplægget 

indeholder et skattefinansieret anlægsbudget på 80,3 mio. kr. –

underforudsætning om en låneadgang fra ansøgning på lånepuljer på 13 mio. 

kr.

3. At have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 

mio. kr. I budgetoplægget skønnes der en gennemsnitlig kassebeholdning på 

127,8 mio. kr. ultimo 2017. 

Direktionen foreslår at Økonomiudvalget tager stilling til om nettoråderum fra 

annulleret omprioriteringsbidrag modregnet med det nye moderniserings- og 

effektiviseringsprogram m.v., skal tilbageføres til de enkelte udvalg. Såfremt 

Økonomiudvalget vil tilbageføre råderummet, foreslår Direktionen, at råderummet

fordeles jf. bilag. Her modtager Børne- og Ungdomsudvalget det totale råderum i 

2017, og det samme beløb i overslagsårene, mens det resterende råderum i 

overslagsårene fordeles forholdsmæssigt mellem udvalgene.
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Direktionen foreslår ligeledes at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal 

afsættes midler til nedrivningspulje i 2017. Frederikshavn Kommune har modtaget 

tilsagn om tilskud fra statens nedrivningspulje på 1.137,5 t.kr. Dette forudsætter en 

egenfinansiering på 30 % af den samlede udgift, svarende til 487,5 t.kr. Der vil 

således blive afsat 1,625 mio. kr. til nedrivning af ejendomme. Direktionen foreslår at 

midlerne afsættes.

De øvrige udvalg behandler i dagene 15. - 25. august budgetoplæggene for egne 

områder med de rammer, der er fremlagt i Direktionens budgetoplæg.

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Direktionens budgetoplæg samt de 

beslutninger der måtte blive truffet på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2016, 

vil der blive udarbejdet et budgetforslag, der fremlægges til 1. behandling.

Der vil i Økonomiudvalget være 1. behandling af budgetforslaget 2017 – 2020 den 7. 

september 2016 og behandling i byrådet den 14. september 2016. 

Indstilling
Direktionen indstiller:

 At Økonomiudvalget godkender Direktionens forslag til rammekorrektioner

 At Økonomiudvalget tager stilling til om råderum skal tilbageføres og om 

fordelingen af råderum mellem de enkelte udvalg.

 At Økonomiudvalget tager stilling til om der skal afsættes netto 487.500 kr. til 

nedrivningspulje.

 At Økonomiudvalget tiltræder at Direktionens budgetoplæg danner baggrund for 

den videre budgetlægning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 Direktionens Budgetoplæg 2017-2020 til økonomiudvalget (1394885 -
EMN-2015-50149)

 Forslag til fordeling  af nettoresultat af tilbageførsel af ompri. og 
indførelse af moderniserings- og effektiviseringsprog (1393657 - EMN-
2015-50149)
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13 (Åben) Bevillingsmæssige ændringer til budget 2016
Sags ID: EMN-2015-01498

Sagsbehandler: Jesper Have

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU/BR

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

opdatere udvalgenes bevillinger forud for budgetopfølgningen pr. 31. august 2016.

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

2017, er der en række forhold, der vil påvirke kommunernes budgetter for 2016. 

Der er således aftalt, nye og lavere skøn for Pris- og Lønudviklingen for 2016.

Det er aftalt, at der foretages en midtvejsregulering af 2016, der bl.a. indeholder 

efterregulering af medfinansieringsudgifter for 2015, efter- og midtvejsregulering af 

beskæftigelsestilskud for 2015 og 2016, modregning vedr. parkeringsindtægter, tilskud til 

akutfunktioner i hjemmesygeplejen samt andre lov- og cirkulæreændringer.

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. 

Direktionen foreslår, at efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2015 tilgår 

Arbejdsmarkedsudvalget budget, i stedet for at blive lagt i kassen. Dermed ophæver 

efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2015 midtvejsreguleringen af 

beskæftigelsestilskuddet for 2016. Dette set i forhold til det økonomiske pres som 

Arbejdsmarkedsudvalget har for nuværende.

Derudover sker der en justering af budgettet som konsekvens af de politiske beslutninger 

som er truffet siden budgetopfølgningen pr. 30. april. Deraf følger forslag til, hvor 

budgetbeløb flyttes mellem udvalg.

I forbindelse med budgetforliget til budget 2016 blev der afsat en anlægspulje på 1,0 mio. 

kr. (ekstraordinær indsats ifm. Bæredygtigt Børneområde). Der er forslag fra Børne- og 

Ungdomsudvalget til udmøntning af denne.

De enkelte ændringer er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

Totalt for de enkelte budgetrammer ændres der følgende:

Drift:

Økonomiudvalgets budgetramme reduceres med 435.412 kr.

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme reduceres med 20.120.752 kr.

Socialudvalget budgetramme forøges med 3.645.554 kr.
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Sundhedsudvalgets budgetramme forøges med 571.120 kr.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer forøges med 2.884 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme reduceres med 2.189.462 kr.

Teknisk Udvalgs budgetramme reduceres med 788.230 kr.

Plan- og Miljøudvalgets budgetramme reduceres med 2.174 kr.

Tværgående Fælles Puljes budgetramme reduceres med 283.133 kr.

Anlæg:

Økonomiudvalgets budgetramme forøges med 82.412 kr.

Socialudvalget budgetramme forøges med 12.196 kr.

Sundhedsudvalgets budgetramme forøges med 6.319 kr.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer reduceres med 673.802 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme reduceres med 69.641 kr.

Teknisk Udvalgs budgetramme forøges med 36.728 kr.

Plan- og Miljøudvalgets budgetramme forøges med 4.402 kr.

Balanceforskydninger:

Indtægt vedr. generelle tilskud reduceres med 5.052.000 kr.

Skatteindtægter reduceres med 1.069.000 kr.

De likvide midler tilføres (kasseopsparing) således 14.079.991 kr.

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

bevillingsændringer godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Bevillingsmæssige ændringer pr. AUG 2016 (1394819 - EMN-2015-
01498)
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14 (Åben) Revisionsberetning regnskab 2015
Sags ID: EMN-2015-01510

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Kommunens revisor har fremsendt revisionsberetning (nr. 7) i forbindelse med at 

revisionen har afsluttet revisionen af Frederikshavn Kommunes regnskab for 2015.

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

revisionsberetningen er således, citat:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 

2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i 

overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og 

regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret 

forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er 

omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets 

øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 

praksis.

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

særskilt og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Der er derimod anført nogle enkelte 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 revisionsberetningen nr. 7 skal byrådet endeligt godkende 

årsregnskabet for 2015.

Indstilling
Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

 Revisionsberetningen nr. 7 for regnskab 2015 godkendes

 der sker endelig godkendelse af regnskabet for 2015
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 besvarelse af anbefalingerne fra revisionen tages til efterretning 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Frederikshavn Kommune  Afsluttende beretning 2015 (1343576 - EMN-
2015-01510)

 Bemærkninger til revisionsberetning nr. 7 - med besvarelser (1394808 
- EMN-2015-01510)
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15 (Åben) Orientering om datatilsynets inspektion i Frederikshavn 
Kommune
Sags ID: EMN-2016-02044

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Datatilsynet har været på inspektion i Frederikshavn Kommune i september 2015. På 

mødet vil der blive givet en orientering om inspektionen.   

Indstilling
Til orientering.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag
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16 (Lukket) Afhændelse af ejendommen Ny Skovgårdsvej 5 til Voerså 
Borgerforening

Beslutninger:
Anbefales.

17 (Lukket) Eventuelt tilbagekøb af Kærløbervej 28, 30, 32, 34, 36, 38 
og 40

Beslutninger:
Økonomiudvalgets flertal godkender indstillingen.

Jytte Høyrup (V), Jens Ole Jensen (V) og Carsten Sørensen (O) kan ikke tiltræde 
indstillingen.
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