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1 (Åben) Forslag til lokalplan FRE.B.15.07.01 og forslag til 
kommuneplantillæg nr. 15.24 Vinkelgården i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2015-21231

Sagsbehandler: Poul Erik Haunstrup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
I forlængelse Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 1. marts 2016 om at igangsætte 

udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til tillæg til kommuneplanen, foreligger nu de 

nævnte planforslag. 

Planforslagene lægger op til at muliggøre, at den eksisterende tagetage på bygningen 

beliggende langs Sæbystien indrettes med de 14 lejligheder med en helt ny 

tagkonstruktion og nyt tag, men uden at den totale bygningshøjde ændres. 

Planforslagene muliggør ligeledes en renovering af bygningernes friarealer og facader.

Lokalplanforslaget fordrer en mindre ændring af kommuneplanens rammebestemmelser 

for så vidt angår etageantallet. Der er som konsekvens heraf udarbejdet et 

kommuneplantillæg, der foreslår etageantallet ændret fra 3 til 4 etager

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

planforslagene sendes i offentlig debat. 

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

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Lokalplanforslag FRE.15.07.01 (1376319 - GEO-2015-21231)
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2 (Åben) Pulje til landsbyfornyelse - ny pulje 2016- 2020
Sags ID: EMN-2016-01887

Sagsbehandler: Henning Eriksen

Ansvarligt center: Byg og Ejendomsdata

Beslutningskompetence
PMU/ ØU

Sagsfremstilling
Pulje til landsbyfornyelse – nye statslige puljemidler til udvalgte kommuner for 

årene 2016 - 2020.

I fortsættelse af Økonomiudvalget og Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen i 

januar 2014, blev der for hvert af årene 2014 og 2015 bevilget en ramme på i alt 4,8 mio. 

pr. år. (dvs. i alt 9,6 mio.) Dette rammebeløb blev finansieret ved 60 % (2,9 mio.) fra 

Staten og 40 % (1,9 mio.) ved kommunens medfinansiering pr. år.  

Indsatsen blev herefter iværksat ud fra en samlet handlingsplan for arbejdet – hvor 

prioriteringen tog afsæt i anbefalinger fra bl.a. distriktsudvalget. Planens førsteprioritet var 

”nedrivning af nedslidte boliger m.v.” og dette er lykkedes til fulde. På grund af de mange 

nedslidte boliger i kommunen har det været muligt at udnytte puljemidlerne til 

førsteprioriteten. 

Gennem denne to årige periode er der således nedrevet i alt 54 boliger, indeholdende 60 

boligenheder samt en tiloversbleven erhvervsbygning. Der er i perioden opkøbt en 

ejendom fra konkursbo til nedrivning, samt en ejendom fra ”et afsluttet konkursbo” til 

nedrivning. Begge ejendommen med henblik på salg til nabo m.v.   

Center for Teknik og Miljø (CTM)har således gennem de seneste to år fået en indgående 

viden omkring kommunens ”mindre” gode boliger, og hvor disse er beliggende i 

Kommunen. Samtidig har vi fået organiseret nedrivningsprocessen – fra aftaleindgåelse 

med ejer til aflevering af tom grund – på en struktureret og velfungerende måde for de 

involverede parter i sagen. Der er stadigvæk en række mulige nedrivningsemner som 

CTM gerne vil have med i ordningen og samtidig kommer der stadig nye emner til - p.t. er 

der således ca. 10 ”nedslidte” emner. Der vurderes samtidig et klart behov for at fortsætte 

ordningen, da der fortsat er en meget stor ældre/dårlig bygningsmasse og et vedvarende 

behov for løbende nedrivninger m.v.

Den nye Landsbypulje for 2016 - 2020

Med afsæt i den ny vækstpakke har Erhvervsstyrelsen netop udsendt bekendtgørelse nr. 

1044 (modt. 30-06-2016) om reduceret støttebeløb til Kommunerne - fra 200 mio kr. pr. 
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år, til nu 50 mio. kr. pr. år og samtidig reduceret antallet af ansøgningsberettigede 

kommuner til 45. I den vedhæftede liste til bekendtgørelsen er Frederikshavn Kommune 

også medtaget med en statslig tildeling på 1,1 mil. kr. pr. år for årene 2016, 2017, 2018, 

2019 og 2020. Med den nye bekendtgørelse udgør statens andel nu 70 % og 

kommunens andel udgør 30 % - herved bliver den kommunal medfinansiering på 0,47 

mil. kr. pr. år. 

Det samlede rammebeløb til arbejdet med landsbypuljen bliver således i alt 1,57 mio. kr. 

pr. år. 

Dette svare til f.eks. en årlig nedrivning af 14 - 18 nedslidte boliger i Frederikshavn 

Kommune.       

Den nye bekendtgørelse udkommer imidlertid meget set på året i forhold til hvad 

Erhvervsstyrelsen tidligere havde stillet Kommunerne i udsigt. Dette betyder at den 

statslige tildeling for 2016 ikke umiddelbart kan forfølges, da budgetlægningen m.v. er 

forpasset. Det vil herefter være hensigtsmæssigt at budgettilrette i forhold til årene 2017, 

2018, 2019 og 2020 - såfremt der er politisk ønske om at fortsættelse ordningen og 

arbejdet med nedrivning af nedslidte boliger m.v. i Kommunen. 

Den nye bekendtgørelse gælder fortsat for bygninger i byer med mindre end 3000 

indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land. Typer af aktiviteter med 

støttemulighed er stort set de samme som den tidligere ordning, - dog suppleret med bl.a. 

indretning af byrum m.v. Anvendelsesmulighederne listet nedenfor:

 Istandsættelse af nedslidte boliger

 Nedrivning af nedslidte boliger

 Nedrivning af private erhvervsbygninger (hvor erhverv er nedlagt m.v.)

 Istandsættelse af erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse 

og erhverv.

 Ombygning af erhverv til udlejningsboliger

 Istandsættelse af forsamlingshuse.

 Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

 Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller 

nedrivning.

 Udgifter forbundet med kondemnable boliger

 Indretning af private udlejningsboliger i offentlige funktionstømte bygninger.

 Indretning af byrum som led i byfornyelse    

Den tidligere indsats gav CTM mulighed for konkrete opkøb af ejendomme og denne 

mulighed har vist sig fordelagtig i flere situationer og denne mulighed ønskes videreført. 

En sådan kompetencedelegering er ikke i konflikt med Kommunalstyrelsesloven § 41 stk. 

1 under forudsætning af, at der ikke optages eller overtages lån eller påtages 

garantiforpligtigelser i forbindelse med de pågældende køb af forfaldne ejendomme. 
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at kompetencen til opkøb og videresalg af ejendomme –

indenfor rammerne af Handleplan for indsats med forfaldne huse – delegeres fortsat til 

Center for Teknik og Miljø(administrationen). Ved opkøb udover denne ramme 

forelægges sagen for Plan- og Miljøudvalget og byrådet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-09-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Tildeling af pulje til landsbyfornyelse 2016-1.docx (1384032 - EMN-
2016-01887)

 Bekendtgørelse nr. 1044 om pulje til landsbyfornyelse (1384035 -
EMN-2016-01887)

 Status pr. 4. juli 2016 - Distriktsudvalget (1404681 - EMN-2016-
01887)

 1561174-Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse_hæfte 
(1384034 - EMN-2016-01887)
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3 (Åben) Økonomiorientering september 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:
Godkendt.

Bilag
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4 (Åben) Halvårsregnskab for 2016 – Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01475

Sagsbehandler: Gitte Nielsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune skal ifølge bekendtgørelsen om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen udarbejde et halvårsregnskab.

Lov om kommunernes styrelse fastlægger, at halvårsregnskabet skal aflægges af 
Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende regnskabet. Heraf fremgår det også at 
halvårsregnskabet skal behandles og aflægges af Byrådet forinden 1. behandlingen af 
budget 2017 – 2020.

Halvårsregnskabet skal ifølge bekendtgørelsen ”Budget- og regnskabssystem for 
Kommuner” indeholde andre oversigter end de oversigter som Frederikshavn Kommune 
anvender i sine budgetopfølgninger. Det gælder både opgørelsestidspunktet, der med 30. 
juni ikke følger tidspunktet for kommunens budgetopfølgninger, og det gælder 
sammenligningen af det forventede regnskab på hovedkontoniveau og sammenligningen 
med det oprindelige budget.

Halvårsregnskabet, udarbejdet i den obligatoriske form, er derfor vanskeligt at 
sammenligne med Frederikshavn Kommunes økonomirapporteringsprodukter og 
præsentationen bliver svær tilgængelig på grund af de obligatoriske krav. Men det kan 
oplyses at halvårsregnskabets samlede resultater for drift og anlæg tager udgangspunkt i 
budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 om at det samlede budget forventes at blive 
overholdt.

Halvårsregnskabet i den obligatoriske form er vedhæftet sagen som bilag. Derudover er 
der vedhæftet et bilag, der i kort og overskuelig form opsummerer halvårsregnskabets 
konklusioner.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at halvårsregnskabet for 
2016 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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 Opsummering af halvårsregnskabet for 2016 (1402490 - EMN-2016-
01475)

 Halvårsregnskab obligatorisk 2016 (1402489 - EMN-2016-01475)
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5 (Åben) 1. behandling af budget 2017 - 2020
Sags ID: EMN-2015-50149

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes budgetforslag for 2017 – 2020 for Frederikshavn Kommune til 1. 

behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af Direktionens 

budgetoplæg, og de beslutninger der blev truffet på Økonomiudvalgets møde den 19. 

august 2016 og fremlagt for byrådet på budgetdebatmødet den 31. august 2016.

Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som styrelsesloven kræver. I forhold til 

tidligere fremsendte materiale er dette budgetforslag blevet udvidet med følgende 

materiale:

 Generelle regler for Frederikshavn Kommune

 Hovedoversigt til budget

 Sammendrag af budget

 Tværgående artsoversigt

 Tilskudsoversigten

 Takstoversigten

 De generelle bemærkninger er blevet udvidet

 De specielle bemærkninger er blevet udvidet

Som bilag til sagen tilknyttes ”budgetforslag til 1. behandling”, hvoraf den samlede 

virkning af ovennævnte ændringer fremgår.

Siden budgetoplægget blev forelagt på byrådets budgetdebatmøde d. 31. august 2016,

er der indarbejdet nedenstående forhold, som har indvirkning på budgettet. I 

budgetforslaget er en samlet oversigt over de beløbsmæssige ændringer samt påvirkning 

af kassebeholdningen.
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a.     Lånepuljer, renter og afdrag

Der var i budgetoplægget indregnet en forventet låneadgang fra låneansøgninger på 13,0 

mio. kr. på anlæg. Der er kommet svar på kommunens låneansøgninger. Der er givet 

låneadgang til 2,925 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Dette betyder 

at der i budgetforslagets lånefinansiering til anlæg er reduceret med 10,075 mio. kr.

Den indregnede korrektion på lånene har også virkning på renter og afdrag, hvilket 

betyder at udgifterne nu er reduceret i 2017 med 0,2 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i hvert af de 

efterfølgende år. 

  

b.    Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Der er kommet svar på ansøgning om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Der 

var i budgetoplægget ikke indregnet et tilskud. Frederikshavn Kommune er blevet tildelt 

15,0 mio. kr. Tilskuddet er indregnet i budgetforslaget.

   

På baggrund af konsekvenserne af det modtagne lånetilsagn, vil Direktionen, til 

Økonomiudvalgsmødet, komme med et oplæg til hvorledes anlægsmålsætningen kan 

overholdes. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at:

 Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til 1. behandling og godkendelse i 

byrådet

 Tirsdag den 27. september 2016 kl. 09.00 fastsættes som sidste frist for 

aflevering af ændringsforslag til budget 2017 – 2020

 Økonomiudvalget behandler direktionens oplæg til overholdelse af 

anlægsmålsætningen

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Økonomiudvalget tiltræder indstillingens punkt 1 og 2. 

ØU godkender direktionens forslag til at imødegå det mindre lånetilsagn på 10 mio. kr.

Puljen til reservering af serviceramme nedsættes fra 25 mio.kr. til 19 mio.kr.

Bilag

 BOG til 1. behandling - IPAD (1405736 - EMN-2015-50149)
 Skrivelse fra Ældrerådet til Byrådet (1405913 - EMN-2015-50149)
 Direktionens forslag til overholdelse af anlægsmålsætningen i budget 

2017 (1408325 - EMN-2015-50149)
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6 (Åben) Norskov 2
Sags ID: EMN-2016-02147

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
KFU/ØU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget henvendelse fra parter bag produktion og 

udvikling af tv-serien Norskov med henblik på at tilvejebringe bidrag til finansiering til evt. 

produktion af Norskov, sæson 2. Henvendelsen sigter mod tilvejebringelse af finansiering 

fra Frederikshavn Kommune (og/eller deres partnere) på i alt 1,25 mio. kr., evt. fordelt 

over to budgetår 2016 og 2017.

Administrationen oplyser, at det vurderes muligt, at tilvejebringe den ønskede finansiering 

i et samarbejde mellem kommunen, andre lokale offentlige og regionale 

samarbejdspartnere samt ved bidrag fra private parter. Det må forventes, at 

Frederikshavn Kommune skal finde ca. 50 % af beløbet i direkte kommunal finansiering.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget samt 

Økonomiudvalget drøfter mulighederne for tilskud til Norskov 2.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 01-09-2016
Udvalget drøftede sagen og videresender den til behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende: Frode Thule Jensen

Beslutninger:
Et flertal i udvalget besluttede at yde et tilskud på 625.000 kr. til Nordskov.  

Beløbet finansieres af Kultur- erhverv- og turismepuljen.

Carsten Sørensen (O) og Poul-Erik Andersen (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag
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7 (Åben) Økonomiudvalgets mødekalender 2017
Sags ID: EMN-2016-02398

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Ledelsessekretariatet foreslår, at Økonomiudvalgets møder for 2017 afholdes kl. 14.30 

på følgende datoer:

 onsdag den 18. januar

 onsdag den 8. februar

 onsdag den 22. marts

 onsdag den 19. april

 onsdag den 17. maj

 onsdag den 21. juni

 onsdag den 23. august

 onsdag den 27. september

 onsdag den 25. oktober

 onsdag den 15. november

 onsdag den 13. december

Møderne foreslås afholdt i VIP lokalet ved siden af byrådssalen.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan 2017, som 

ovenfor skitseret.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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8 (Lukket) Anmodning om rykning af pantebrev i forbindelse med 
omprioritering af ejendom

Beslutninger:
Godkendt.
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