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1 (Åben) Konkurrenceudsættelse - foranalyse af Ejendomscenteret
Sags ID: SAM-2016-00056

Sagsbehandler: Leif Kusk Jeppesen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
På mødet i den politiske følgegruppe vedr. budgetbemærkningen om
konkurrenceudsættelse og brug af fremmed aktør den 10. september 2015
blev det aftalt, at direktionen sætter et analysearbejde i gang vedrørende
følgende opgaver:

 Facility Management-delen af Ejendomscenteret
 Plejehjem, både udbud af plejehjemsdrift og etablering af friplejehjem
 Muligheder på arbejdsmarkedsområdet; her er der ikke sat specifikke opgaver 

på, men der arbejdes med en generel undersøgelse af muligheder og potentialer
 Tandpleje
 Træningscenter Phønix
 Køkkenet, Ankermedet (Madservice)

Analyserne beskriver lovgrundlag, muligheder, fordele og ulemper ved
konkurrenceudsættelse og/eller inddragelse af fremmed aktør i opgaverne.
Der er ikke hermed truffet beslutninger om konkurrenceudsættelse af eller
inddragelse af fremmed aktør i disse opgaver.

Budgetparterne ønsker at afklare på hvilke øvrige områder, det vil være
fordelagtigt at konkurrenceudsætte kommunale opgaver, og hvor det vil være
fordelagtigt at øge inddragelsen af fremmede aktører. Konkurrenceudsættelse
skal i givet fald også indeholde retten til afgivelse af kommunalt bud.
Konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmede aktører kan kun ske ved
endelig politisk beslutning.

Der er nedsat en politisk følgegruppe bestående af formanden for SOU, SUU,
ØKU, AMU, TU og en repræsentant for hver af de øvrige budgetparter.

Analysen for Ejendomscenteret beskriver særligt opgaveområderne Rengøring, Teknisk 
Service og Bygningsgennemgang og ligeledes hvordan Ejendomscenteret allerede 
konkurrenceudsætter opgaver og inddrager fremmed aktør. 

 Den politiske følgegruppe behandlede foranalysen vedr. Ejendomscenteret d. 24. 
Maj 2016. 

 Følgegruppen drøftede og besluttede at sende sagen videre til behandling i 
Økonomiudvalget. 

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller til drøftelse og beslutning om, hvorvidt der skal tages videre 
skridt i fht. konkurenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Et flertal ønsker ikke, at tage yderligere skridt i forhold til at konkurrenceudsætte i 
Ejendomscenteret.

Jytte Høyrup (V) og Jens Ole Jensen (V) ønsker, at det undersøges nærmere, om 
rengøring kan konkurrenceudsættes.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

 Rapport om mulig Konkurrenceudsættelse EJENDOMSCENTERET maj 
2016 (1410782 - SAM-2016-00056)
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2 (Åben) Økonomiorientering, 28. 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.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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3 (Åben) 2. behandling af budget 2017-2020
Sags ID: EMN-2015-50149

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
På byrådets møde den 14. september 2016 blev budgetforslaget for 2017 og 

budgetoverslagsårene 2018 – 2020 1. behandlet.

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget blev af byrådet fastsat til tirsdag den 27. 

september 2016 kl. 09.00.

Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet for 

2017. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 4 - 8 i 

budgetforslaget 2017 (Bevillingsniveauet er uændret i forhold til 2016).

Desuden skal byrådet træffe bindende beslutning om, hvilken metode, der skal anvendes 

ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsordninger. Valget står 

mellem at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (der foretages ikke senere 

efterregulering) eller selvbudgettere udskrivningsgrundlag (i 2020 foretages der 

efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for 2017 og gælder for kommuneskat, 

kirkeskat og generelle tilskuds- og udligningsordninger.

I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb. Se bilag for 

baggrundsbeskrivelsen for valget mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Udskrivningsprocenterne, som er indregnet i budgetforslaget, fremgår af 

finansieringsoversigten (nederst) i budgetforslaget. Udskrivningsprocenter/-promiller er 

uændrede i forhold til 2016.

Ved 1. behandling af budget 2017 forelå der ikke udvalgsbehandlede takster for Børne-

og Ungdomsudvalgets område. Udvalget har taksterne på møde d. 21. september 2016, 

og udvalgets forslag til takster er vedlagt som bilag.

I forbindelse med færdiggørelse af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag,

foreslås det, at Center for Økonomi og Personale bemyndiges til at foretage de 

omplaceringer af budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige årsager, inden 

for den samlede besluttede budgetramme.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag er der modtaget 2 ændringsforslag. 
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 Et fra forligsgruppen bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk 

Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

 Et fra Enhedslisten. Enhedslisten ønsker at de 11 ændringsforslag sættes til 

afstemning hver for sig ved Byrådets 2. behandling af budget 2017 – 2020.

De 2 ændringsforslag er vedhæftet som bilag til sagen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

 der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 

2017 med de i statsgarantien forudsatte tal for indkomstskat og tilskuds- og 

udligningsbeløb 

 modtagne ændringsforslag sendes til byrådets behandling

 Økonomicenteret bemyndiges til at omplacere beløb inden for den samlede 

ramme

 bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget

 taksterne fastsættes som anført i takstoversigten (taksterne fra Børne- og 

Ungdomsudvalget vedlagt som bilag)

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

 Principper for selvbudgettering eller statsgaranti (1414265 - EMN-
2015-50149)

 Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2017 (1407314 -
EMN-2015-50149)

 Takstoversigt 2017 BUU (1416643 - EMN-2015-50149)
 Budgetaftale til budget 2017 - 2020 (1417028 - EMN-2015-50149)
 Ændringsforslag fra Enhedslisten (1418940 - EMN-2015-50149)
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4 (Åben) Handleplan for budgetoverholdelse 2016-2020
Sags ID: EMN-2016-01570

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU/ØU

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 29. juni 2016 Økonomiudvalgets anbefaling om, at give Børne-

og Ungdomsudvalget mulighed for at skabe balance mellem forbrug og budgetramme i 

Center for Familie over en treårig periode. For at støtte denne proces bevilgede Byrådet 

34 mio. kr. til Center for Familie fordelt over årene 2016-2019. Samlet set betyder det, at 

Center for Families budget efter tilførsel af 34 mio. kr. og inklusiv de vedtagne 

rammereguleringer, skal tilpasses med 20 mio. kr. i perioden 2016-2020. 

Børne- og Ungdomsudvalgets handleplan for budgetoverholdelse bliver fremlagt for 

Økonomiudvalget den 28. september 2016. Center for Familie har udarbejdet forslag til 

vedlagte handleplan, inklusiv beskrivelser af en række omlægningsaktiviteter afledt af 

handleplanen. 

Handleplanen samt beskrivelserne af de afledte omlægningsaktiviteter har været sendt til 

udtalelse i MED-systemet og I Handicaprådet. Udtalelser fra Handicapråd, Center-MED 

samt lokal-MED’erne tilsendes Børne- og Ungdomsudvalget forud for mødet.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

 drøfter den vedlagte handleplan for budgetoverholdelse samt de fremsendte 

udtalelser

 anbefaler handleplanen overfor Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 08-09-2016
Drøftet

Et flertal i udvalget anbefaler handleplanen overfor Økonomiudvalget. Et flertal i udvalget 
ønsker at følge planen tæt.

Ø kan ikke anbefale handleplanen overfor Økonomiudvalget.
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Beslutninger:
Godkendt.

Poul-Erik Andersen (Ø) kan ikke godkende handleplanen.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

 Oversigtsdokument handleplan CFA_ MED og BUU (1378995 - EMN-
2016-01570)

 omlægningsaktivitet - netværksindsats (1386574 - EMN-2016-01570)
 omlægningsaktivitet-DCF og Skansen (1386575 - EMN-2016-01570)
 omlægningsaktivitet - familiehuset og projekt skagen (1386576 - EMN-

2016-01570)
 omlægningsaktivitet - udslusnigspladser Krisecenter (1386577 - EMN-

2016-01570)
 omlægningsaktivitet - Theraplay (1386578 - EMN-2016-01570)
 omlægningsaktivitet evalueringskultur og mindset  (1386579 - EMN-

2016-01570)
 omlægningsaktivitet - SKP - misbrugsindsats (1386580 - EMN-2016-

01570)
 Samlede udtalelser vedr. handleplan for budgetoverholdese - Center 

for Familie (1407320 - EMN-2016-01570)
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5 (Lukket) Salg af Rugskellet 47

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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6 (Lukket) Salg af mindre areal ved Præsteløkken 1 Skagen

Beslutninger:
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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