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1 (Åben) Forslag til lokalplan SKA.C.03.10.01 dagligvarebutik Chr. X´s Vej 
51, Skagen
Sags ID: GEO-2015-21315

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
På baggrund af udvalgets behandling af principiel forespørgsel samt indkomne 

synspunkter i foroffentlighedsfasen om udvidelsen af Skagens bymidte, fremlægger 

Center for Teknik & Miljø forslag til lokalplan og tilhørende tillæg 15.12 til 

Kommuneplanen, der skal gøre det muligt at opføre en ny dagligvarebutik på 1500 m2 på 

Chr. X´s Vej 47 – 59A i Skagen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget 

og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.C.03.10.01, samt forslag til 

kommuneplantillæg 15.12 udsendes til offentlig debat i 8 uger.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.12_24. nov. 2016_Bilag til PMU 
6. dec. 2016 (1732846 - GEO-2015-21315)

 Forslag til lokalplan SKA.C.03.10.01, bilag til Plan- og 
Miljøudvalgsmøde den 6. dec. 2016_24.11.2016 (1733275 - GEO-
2015-21315)
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2 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.O.15.09.01, Rådhusparken i 
Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-01935

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE. O.15.09.01 og det tilhørende tillæg nr. 15.29 til 

kommuneplanen, der skal skabe mulighed for en omdannelse af Rådhusparken i 

Frederikshavn har i perioden fra den 29. juni til den 31. august 2016 været fremlagt til 

offentlig debat. De indsigelser/bemærkninger der er indkommet mod lokalplanforslaget er 

refereret og kommenteret i det indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen som bilag.

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

byrådet, at lokalplan FRE.O.15.09.01 og det tilhørende tillæg nr. 15.29 til 

kommuneplanen vedtages, med de ændringer der fremgår af indsigelsesnotatet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalget anbefaler, at rådhuspladsens indretning ses i sammenhæng hermed.

Beslutninger:
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

 Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan FRE.O.15.09.01 Rådhusparken i 
Frederikshavn, bilag til PMU 6. dec. 2016 (1730623 - GEO-2016-
01935)

 Lokalplan FRE.O.15.09.01 Rådhusparken, bilag til Plan- og 
Miljøudvalgsmøde 6. december 2016 (1731201 - GEO-2016-01935)

 Kommuneplantillæg 15.29, bilag til PMU 6. dec. 2016 (1731223 - GEO-
2016-01935)
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3 (Åben) Forslag til Masterplan Sæby
Sags ID: EMN-2016-00739

Sagsbehandler: Bente Bundgård Jokumsen

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget blev i december 2015 orienteret om igangsættelse af arbejdet med 

forslag til Masterplan Sæby, herunder afholdelse af et møde med Sæbys foreninger om, 

hvordan sæbynitterne kunne aktiveres i Sæbys udvikling. 

Udgangspunktet for dialogen med sæbynitterne er at udvikle Sæby, så den på én gang er 

en:

 Spændende by – det handler bl.a. om oplevelser og overraskelser også for byens 

gæster/turister

 Levende by – det handler bl.a. om fællesskaber, modernitet, hverdags- og 

fritidsliv

 Hel by – det handler bl.a. om mangfoldighed - virksomheder/arbejdspladser, 

boliger, handel, kultur m.m.

På baggrund af foreningernes bud på, hvordan sæbynitterne bedst muligt blev aktiveret i 

Sæbys udvikling, blev der afholdt møde med foreningernes medlemmer, workshops med 

børnefamilier, byvandringer og et stort fælles borgermøde i løbet af foråret 2016.

Der har således været en omfattende og tæt dialog med sæbynitterne, og udkommet 

heraf har været rigtig mange gode og konstruktive forslag til indhold i Masterplan Sæby.

Udvikling og Erhverv har i løbet af efteråret bearbejdet og vurderet de mange idéer og 

udarbejdet et forslag til Masterplan Sæby på baggrund heraf. Forslaget bygger samtidig 

på de visioner, som er beskrevet i Frederikshavn kommunes udviklingsstrategi 

”Muligheder for Vækst – Muligheder for Mennesker”. 

Masterplan Sæby skal også ses i tæt sammenhæng med projektet ”På forkant”, som det 

fremgår af et andet dagsordenspunkt.

Forslaget til Masterplan Sæby sætter retning og fokus på, hvordan både nyt og det 

eksisterende kan bidrage til, at Sæby kan videreudvikles som et attraktivt sted at bo, 

arbejde og besøge.
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Masterplanen sætter samtidig fokus på Sæbys fysiske udviklingspotentialer og på, hvor 

vigtigt det er, at udviklingen sker på baggrund af en fælles forståelse, og i tæt samarbejde 

mellem Sæbys foreninger, erhvervsliv, borgere og kommunen. 

Fokusområder og udviklingspotentialer tager udgangspunkt i Sæbys særkender og 

kvaliteter og de muligheder, som ligger heri.

Fokusområder og udviklingspotentialer omhandler:

 Foreninger og Fællesskaber

 By og Natur

 Havn og Bymidte

 Boliger

 Virksomheder og Arbejdskraft

 Turisme

 Synlighed

Afslutningsvis fokuseres der på, hvordan planen kan omsættes til handlinger. 

Forslaget til Masterplan Sæby vil blive præsenteret på et møde for Sæbys foreninger 

tirsdag d. 17. januar 2017 og på et offentligt møde onsdag d. 1. februar 2017.

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

vedtage Forslag til Masterplan Sæby og præsenterer den på møder for Sæbys foreninger 

og Sæbynitterne.   

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen tiltrædes med den bemærkning, at forslaget debatteres med Sæbys 
foreninger og borgere, og derefter vedtages endeligt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Masterplan Sæby  december 2016 (1739392 - EMN-2016-00739)
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4 (Åben) Vedtagelse af På Forkant 2030. En potentialeplan
Sags ID: EMN-2016-00603

Sagsbehandler: Marianne Ellersgaard

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget har løbende været orienteret om projektet ”På Forkant”, som 

Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania står bag, og som Frederikshavn Kommune indgår i 

sammen med 25 andre kommuner. 

Projektet følger op på de udfordringer, der præsenteres i Frederikshavn Kommunes 

udviklingsstrategi ”Muligheder for Vækst – Muligheder for Mennesker”. Det drejer sig bl.a. 

om det aktuelle og fremtidige behov hos virksomhederne for at fastholde og tiltrække 

kvalificeret arbejdskraft. Et behov, som kommunen kan bidrage til at indfri, ved bl.a. at 

arbejde for, at kommunen fortsat er attraktiv at bo i og flytte til – ikke mindst for yngre og 

unge børnefamilier. I overensstemmelse med udviklingsstrategien er der fokus på at 

styrke og udvikle Skagen, Frederikshavn og Sæby og at gøre de tre hovedbyer til 

lokomotiver for hele kommunens udvikling.

Det indgår som en central del af projektet, at udvikling af byerne sker i et tæt samarbejde 

med borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og i særlig grad de yngre 

og unge børnefamilier. 

I den sammenhæng besluttede udvalget på mødet den 5. april 2016, at en række 

borgerrelaterede aktiviteter skulle indgå i projektet. Det drejede sig bl.a. om afholdelse af 

et møde med et videnspanel bestående af ledende medarbejdere fra 

uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv samt et arrangement i forbindelse med ”Open By 

Night i Frederikshavn.

På baggrund af bl.a. de input, der kom i forbindelse med disse aktiviteter, har 

konsulenterne nu færdiggjort potentialeplanen, ”På Forkant 2030. En Potentialeplan”. 

Planen fokuserer på udfordringer og potentialer i de tre byer og formulerer 

leveregler og visioner for byerne, som skal udgøre et nyt afsæt for deres 

udvikling, så de også kan være attraktive at flytte til i fremtiden. Desuden 

indeholder potentialeplanen en række konkrete anbefalinger til at realisere 

leveregler og visioner.

Der er formuleret følgende overskrifter på levereglerne for de tre byer:
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Sæby – Købstadens lokale byfællesskab:

 Vi har sat os for, at havnen er samlingspunktet i Sæby

 Vi har sat os for, at Sæbys fundament er købstadens byfællesskab

 Vi har sat os for, at by og natur forenes i Sæby

Frederikshavn – Danmarks maritime hovedstad:

 Vi har sat os for, at by og havn mentalt forenes i Frederikshavn

 Vi har sat os for at styrke og samle ungemiljøet centralt i Frederikshavn

 Vi har sat os for at have én samlet bymidte i Frederikshavn 

Skagen – Den internationale kystby:

 Vi har sat os for, at Skagen fortsat er en international kystby

 Vi har sat os for, at hverdagsskagen er Skagens rygrad 

Potentialeplanens indhold vedrørende Sæby vil ligge til grund for den masterplan for 

Sæby, som p.t. er under udarbejdelse, og som Plan- og Miljøudvalget orienteres om på 

mødet i december. 

Offentliggørelse af potentialeplanen vil ske i dialog med parterne bag projektet. 

  

”På Forkant 2030. En Potentialeplan” er vedlagt som bilag. 

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

vedtage potentialeplanen ”På Forkant 2030. En Potentialeplan”. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 01-11-2016
Sagen genoptages.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at 
vedtage potentialeplanen ”På Forkant 2030. En Potentialeplan”, herunder vision og 
leveregler for de tre byer. Der er hermed ikke taget endelig stilling til de konkrete 
anbefalinger.

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
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Godkendt.

Bilag

 På forkant 2030 - En Potentialeplan_extralowres (1707336 - EMN-
2016-00603)
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5 (Åben) Forslag til tillæg nr 11 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan - Separering af område ved Mette Billes Vej mv
Sags ID: GEO-2016-03257

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Med nærværende tillæg til spildevandsplanen ændres kloakeringsprincippet for et 

område ved Mette Billes Vej, og en ejendom på Stenstrupsgade fra fælleskloak (hvor 

regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem) til separatkloak (hvor regn- og 

spildevand afledes til hvert sit ledningssystem).

I området findes ældre nedslidte kloakanlæg med driftsmæssige problemer. 

Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet 

udledningen af forurenende stoffer reduceres, herunder næringsstoffer, organisk stof, 

bakterier og virus. 

Kloaksepareringen medfører et fald i udledning af organisk stof på 35 %, 50 % for 

kvælstof og 35 % for fosfor fra området.

Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og spildevand i 

separate systemer.

Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres 

i forhold til en forøget regnintensitet.

Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret 

spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt 

mere stabil anlægsstyring.

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget. Screeningen viser, at der ikke er 

nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive væsentlig påvirket, og der skal 

derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget 

og byrådet, at forslag til tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 

2012-2016 udsendes i offentlig debat.

Tidligere beslutninger:
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Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Forslag til spildevandsplantillæg nr. 11 - Separering af Mette Billes 
Vej m.fl. i Frederikshavn (1727922 - GEO-2016-03257)

 Bilag 1a_Oplandsskemaer - Mette Billes Vej mfl (1727920 - GEO-
2016-03257)

 Bilag 1b_Oplandsskemaer - Stenstrupsgade 30 (1727917 - GEO-
2016-03257)

 Bilag 2a_Udløbsskemaer - Mette Billes Vej mfl (1727914 - GEO-
2016-03257)

 Bilag 2b_Udløbsskemaer - Stenstrupsgade 30 (1727909 - GEO-
2016-03257)

 Mette Billesvej T_01 (1727908 - GEO-2016-03257)
 Stenstrupsgade T_02 (1727907 - GEO-2016-03257)
 Miljøscreeningsskema - Tillæg nr 11 - Separering af Mette Billes Vej 

mv (1727906 - GEO-2016-03257)
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6 (Åben) Aftale 2017-2018 med Turisthus Nord
Sags ID: EMN-2016-01670

Sagsbehandler: Lise-Lotte Stisager

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Udkast til aftale for 2017-2018 mellem Frederikshavn Kommune og Turisthus Nord er 

udarbejdet på baggrund af dialog med direktøren for Turisthus Nord samt Turisthus 

Nords delrapportering af turismeindsatsen for 2016 (vedhæftet som bilag). Udkastet til 

aftalen bygger videre på aftalen for 2015-2016

På baggrund på baggrund af gode erfaringer med en 2 årig aftale fra 2015-2016 er 

udkastet til den kommende aftale også udformet som en 2 årig aftale.

I udkast til aftale for 2017-2018 lægges der overordnet vægt og fokus på følgende: 

Turisthus Nord er i lighed med tidligere aftaler forpligtet til at opfylde aftalen, så der 

skabes mest mulig værdi for turismebranchen som helhed i Frederikshavn Kommune.

 Turisthus Nord yder en turismeskabende indsats og varetager turistservice i 

Frederikshavn Kommune.

 Den turistskabende indsats handler om at skabe både markedsmæssige og 

produktmæssigt at arbejde med destinationsudvikling for at øge antallet af 

gæster og den værdiskabelse, som gæsterne bidrager med til lokalområdet.

 Turistservice handler om at yde en service som bidrager til merværdi for den 

enkelte gæst og for lokalområdet.

Aftalen er bygget op sådan, at

 Turisthus Nord har ansvaret for at initiere udvikling og realisering af 

turismeskabende aktiviteter.

 Turisthus Nord skal have fokus på at og udvikle de enkelte lokalområders særlige 

styrker og kendetegn på, hvordan disse styrker som en helhed kan udvikles og 

kobles sammen til gavn for den samlede turismeudvikling i kommunen.

 Turisthus Nord skal løbende identificere og være på forkant i forhold til de 

udfordringer for branchen og i forhold til turismeskabende potentialer. Denne 

viden om udfordringer og potentialer skal deles med relevante aktører, ligesom 

turistforeningen har en initierende rolle i forhold til, at denne viden omsættes til 

handling og aktiviteter, som ikke ville være sket af sig selv.

 Turisthus Nord skal i samarbejde med andre aktører varetage den 

turismeskabende indsats med henblik på at skabe størst mulig effekt og 

synlighed.
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 Turisthus Nord udarbejder årligt en evaluering til Frederikshavn Kommune for det 

forgangne års turismeindsats, som forholder sig til aftalens strategiske mål på 

kort og lang sigt. Evalueringen danner delvist grundlag for efterfølgende aftale.

For løsning af den aftalte turismeindsats og turistservice betaler Frederikshavn Kommune 

ifølge udkastet til aftale en ydelse på 5.492.510 kr. som fast pris i 2017. I 2018 betales 

5.499.658 kr. som reguleres ud fra kommuneres Landsforenings pris- og lønskøn. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender udkast for aftale 2017-

2018 mellem Frederikshavn Kommune og Turisthus Nord.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Udkast til (1738572 - EMN-2016-01670)
 Del-evaluering 2016 v. 3.0 RZ (1739596 - EMN-2016-01670)
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7 (Åben) Opfølgning på Kontaktudvalgsmøde med de almene 
boligorganisationer
Sags ID: EMN-2016-01945

Sagsbehandler: John Kristensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede den 19. august 2016 et orienteringspunkt vedrørende 

almene boliger, omfattende:

 Udgiftsfordelingen ved opførelse

 Oversigt over de i budgettet afsatte beløb til kommunal grundkapitalindskud

 COWI rapportens skøn for samlet boligfornyelsesbehov

 Boligantal og grundkapitalbehov ved kendte projekter i boligforeningsregi

Som en opfølgning herpå, har Økonomiudvalget den 16. november 2016 drøftet 

følgende:

 Grundkapitalindskud – beløb og procentandel

 Boligbehov – antal, huslejeniveau og boligstørrelser/type/variation

 Hvor er de aktuelle behov – grafisk

Byrådet afholdt den 30. november 2016 et kontaktudvalgsmøde med de almene 

boligorganisationer. Mødet blev afholdt som et temamøde med fokus på boligbehov, 

boligpolitik, godkendte og foreslåede almene boligprojekter og drøftelse af finansielle 

muligheder. Desuden blev udfordringer i forhold til huslejeniveau og handlemuligheder 

drøftet.

Indstilling
Genoptages med henblik på opfølgning på kontaktudvalgsmødet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag
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8 (Åben) Referater og aftaler fra styringsdialogmøder 2016 med de almene 
boligorganisationer
Sags ID: EMN-2016-01576

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Til orientering fremsendes referater og indgåede aftaler fra afholdte styringsdialogmøder 

2016 med almene boligorganisationer hjemmehørende i Frederikshavn kommune.

I Lov om almene boliger m.v. er det anført, at samarbejdet mellem kommunen og de 

almene boligorganisationer skal baseres på dialog og aftaler om fælles mål og rammer.

Styringsreformen på almenboligområdet medfører mindre detailstyring og færre 

godkendelser. Kommunerne skal dog fortsat føre tilsyn med, at byggeri og drift af almene 

boliger sker i overensstemmelse med lovgivningen - herunder af boligorganisationen og 

dens afdelingers økonomi er forsvarlig, at vedligeholdelsesstandarden er tilstrækkelig, at 

udlejningen foregår korrekt, at moderniserings- og forbedringsarbejder er teknisk 

forsvarlige og at reglerne for beboerdemokratiets virke overholdes. 

Dialogstyringen forpligter kommunen og boligorganisationen til at mødes minimum én 

gang årligt for at gøre status på boligorganisationens udfordringer og fremtidige planer.

Frederikshavn kommune har i oktober og november måned – på administrativ plan –

afholdt styringsdialogmøder med de almene boligselskaber således:

- 06-10-2016      Skagen Boligforening

- 06-10-2016      Boligforeningen Neptun

- 11-10-2016      Skagen Kollegium

- 11-10-2016      Skagen Ældreboligselskab

- 31-10-2016      Boligforeningen Nordlys

- 03-11-2016      Boligforeningen Vesterport

- 23-11-2016      Frederikshavn Boligforening

Styringsdialogmøderne har baggrund i de af boligorganisationerne indberettede 

styringsrapporter, årsregnskaber 2015, revisionsberetninger, bestyrelsesberetninger og 

enkeltsager i årets løb.

I henhold til lovgivningen skal kommunen efterfølgende udarbejde et referat fra møderne, 

hvor begge parters vurdering af boligorganisationens virksomhed og udfordringer 
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fremgår, samt en kort beskrivelse af eventuelle aftaler, som indgås i dialogmødet. 

Referatet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside på internettet.

Referaterne er udformet i ”bullit-form” og er godkendt af boligorganisationerne.

Ud over de anførte almene boligselskaber har Boligselskabet Nordjylland og 

Boligselskabet NordBo lejligheder i Frederikshavn kommune. Disse boligselskaber har 

henholdsvis Hjørring og Aalborg kommune som hjemstedskommune og disse kommuner 

gennemfører styringsdialogmøder med selskaberne.

På politisk plan foregår dialogen med de almene boligorganisationer bl.a. via ½-årlige 

kontaktudvalgsmøder og/eller temamøder.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager mødereferater og indgåede 

aftaler til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til efterretning.

Bilag

 Referat fra Styringsdialogmøder 2016  (1740969 - EMN-2016-
01576)
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9 (Åben) Økonomiorientering december 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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10 (Åben) Orientering om uddelegering af budgetramme 2017 til laveste 
identificerbare omkostningssted indenfor Økonomiudvalget
Sags ID: EMN-2016-00226

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en bestemmelse om, 

at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de 

omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:

 At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til én person

 At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret. 

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer af 

budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 

budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 

budgetbemærkninger, skal respekteres. 

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om det 

udarbejdede forslag til uddelegering af Økonomiudvalgets budgetramme for 2017 til 

efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til efterretning.

Bilag

 Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor 
Økonomiudvalget i 2017 (1724576 - EMN-2016-00226)



Økonomiudvalget - 14-12-2016 14:30 Side 20 af 55

11 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Økonomiudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-00226

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

overslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Økonomiudvalgets samlede anlægsbudget indstilles frigivet. Bevillingen finansieres af de 

på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Pulje vedrørende Knivholt Hovedgård 779.000 kr.

Planlagt bygningsvedligeholdelse inkl. daginstitutioner 5.348.000 kr.

Køb og Salg -5.000.000 kr.

Energirenoveringer 4.230.000 kr.

Energibyen, Projektudvikling 1.115.000 kr.

Samarbejdsportal 870.000 kr.

Bygninger overgået til projektudvikling 1.547.000 kr.

Erhvervs-, turisme- og kulturelle formål 1.181.000 kr.

Bæredygtigt Børneområde 13.725.000 kr.

Strategisk byudvikling – Frederikshavn midtby 776.000 kr.

Salg af Ørnevejens Skole -11.000.000 kr.

Skolevedligeholdelse 7.742.000 kr.

Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg 500.000 kr.

I alt 21.813.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 

21.813.000 kr.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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12 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde, som ønsket frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Digitalisering af skoleområdet                           3.596.000 kr.

Administration af anlægsprojekter – skoleområdet 1.256.000 kr.

Administration af anlægsprojekter – daginstitutionsområdet    414.000 kr.

Udvikling af den digitale daginstitution              2.110.000 kr.

I alt                                       7.376.000 kr.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Børne- og 

Ungdomsudvalget frigives, som ovenfor anført med i alt 7.376.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 01-12-2016
Indstillingen godkendt.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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13 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og 
Miljøudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-02979

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Plan- og 

Miljøudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Nedrivningspulje, opland 487.500 kr.

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

byrådet, at rådighedsbeløbet på Plan- og Miljøudvalgets område frigives, som overfor 

anført, med i alt 487.500 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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14 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk 
Udvalgs budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-02978

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 

Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Slidlag 6.695.000 kr.

Vejprojekter 5.267.000 kr.

Renovering af kørebaner 11.464.000 kr.

Koordinerende belægningsarbejder 9.878.000 kr.

Kystfodring 1.182.000 kr.

Renovering af vejbelysningsanlæg 1.521.000 kr.

Broer, tunneller og underløb 858.000 kr.

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 592.000 kr.

Trafiksikkerhedsarbejde 62.000 kr. 

Vejafvandingsbidrag 1.471.000 kr.

Bådebroer m.v. 3.641.000 kr.

Matrikulære berigtigelser 192.000 kr.

I alt 42.823.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, 

at rådighedsbeløbene på Teknisk Udvalgs område frigives, som ovenfor anført, med i alt 

42.823.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 05-12-2016
Indstillingen tiltrædes.
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Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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15 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedbeløb -
Sundhedsudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-03165

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
SUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser 1.090.000 kr.

Indstilling
Social-, Sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Sundhedsudvalgets område 

frigives, som ovenfor anført, med i alt 1.090.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 13-12-2016
Indstillingen godkendt.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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16 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Socialudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-03168

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
SOU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Socialudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Loftslifte til plejeboliger 341.000 kr.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget 

og byrådet, at rådighedsbeløbene på Socialudvalgets område frigives, som ovenfor 

anført, med i alt 341.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Irene Hjortshøj og Pia Karlsen.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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17 (Åben) Anlægbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur- og 
Fritidsudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-03170

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under KFU´s 

budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Anlægstilskud 1.071.000 kr.

Anlægsdel af tilskud til foreninger 1.947.000 kr.

Indstilling
Social- , Sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Kultur- og Fritidsudvalgets 

område frigives, som ovenfor anført, med i alt 3.018.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 07-12-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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18 (Åben) Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetområde
Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet har i forbindelse med budget 2017 besluttet at tilbyde forældre mulighed for 

økonomisk tilskud til pasning af egne børn.

På den baggrund er der beregnet takster for pasning af egne børn for 2017. Samtidig er 

taksterne for SFO på Heldagsskolen ændret i budget 2017.

Taksterne pr. 1. januar 2017 for tilskud til pasning af egne børn og SFO på 

Heldagsskolen er følgende:

2016 2017

Tilskud til pasning af egne børn

24 uger – 2 år 10 mdr. – tilskud pr. måned  5.115  

2 år 11 mdr. – 5 år (skolestart) – tilskud pr. måned  3.174 

Heldagsskole SFO

Morgenplads pr. måned 320 395

Eftermiddagsplads pr. måned 400 495

Fuldtidsplads pr. måned 720 890

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at godkende nye takster for pasning af egne børn 

og Heldagsskolens SFO pr. 1.januar 2017.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 01-12-2016
Godkendt. Stigningen skal ske over 2 år for Heldagsskolen SFO.

Nye takster for 2017 er:

Morgenplads            360
Eftermiddagsplads   450
Heldagsplads           810

Beslutninger:
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Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag
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19 (Åben) Lånoptagelse for 2016
Sags ID: EMN-2016-03353

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetlægningen for 2016, blev der indregnet en forventet låneadgang 

på 48,8 mio. kr. Den er sammensat af projekter/områder med automatisk låneadgang og 

projekter hvortil der er søgt diverse lånepuljer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor 

Frederikshavn Kommune har modtaget tilsagn om dispensation fra lånebekendtgørelsen. 

Efter vedtagelse af budgettet for 2016 er der til dato givet tillægsbevillinger til yderligere 

lånoptagelse på 27,9 mio. kr. heri indgår som en væsentlig del den overførte låneadgang 

fra 2015. Herudover forventes der, at der bliver givet bevilling til yderligere lånoptagelse 

vedr. etablering af midlertidige flygtningeboliger på 3,7 mio. kr.

På baggrund af en fornyet gennemgang af det forventede regnskab for 2016 pr. 30. 

november 2016, er der opgjort en samlet låneadgang på 55,6 mio. kr. Heraf er der 

optaget lån i januar 2016 på 25,0 mio. kr. (Likviditetslån).

Der er således en forventet resterende låneadgang for 2016 på 30,6 mio. kr.  

De seneste års erfaringer viser, at der er optaget for meget i lån i forhold til de faktiske 

låneberettigede udgifter i regnskabsåret. Som en forsigtighedsforanstaltning anbefales 

det derfor, at der på nuværende tidspunkt kun optages et lån på 25,0 mio. kr.  

Såfremt det ved regnskabsafslutningen viser sig, at der er afholdt flere låneberettigede 

udgifter end forventet på nuværende tidspunkt, vil der blive fremsendt en ny sag for 

yderligere lånoptagelse af der resterende beløb, inden udgangen af april 2017. Såfremt 

der er hjemtaget for meget i lånoptagelse, vil dette blive modregnet i låneoptagelsen for 

2017.    

I den udstrækning den budgetterede lånoptagelse ikke udnyttes fuldt ud i 2016, vil der i 

forbindelse med overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 af låneberettigede 

udgifter, blive overført den tilhørende lånefinansiering.

I kommunens finansielle strategi fremgår det, at byrådet i forbindelse med kommunens 

lånoptagelse skal træffe beslutning om lånestørrelse samt løbetid.
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der optages et lån 

på 25.000.000 kr. med en løbetid på 25 år.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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20 (Åben) Økonomiske scenarier for ny svømmehal i Skagen
Sags ID: EMN-2016-03289

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
I forbindelse med salg af Hedebo Skolen i Skagen er der af køber udarbejdet et 

skitseprojekt for opførelse af en ny svømmehal placeret på arealet ved den centrale 

rundkørsel ved indkørslen til Skagen.

I dag varetages svømmehalsdriften i Skagen af Skagen Kultur- og Fritidscenter på 

Kirkevej 19.

Som en indgang til at vurdere den fremtidige svømmehalsdrift i Skagen er der set på 3 

scenarier for drift af svømmehal i Skagen:

Scenarie 1:

Skagen Kultur- og Fritidscenter, herefter SKFC, fortsætter med samme koncept som i 

dag. Dvs. med svømmehal, idrætshal, køkken og værelsesudlejning.

Scenarie 2:

SKFC nedlægges – både svømmehal, idrætshal, køkken og værelsesudlejning – og 

svømmehalsdelen flyttes til ”Lille Skagen” på Hedeboarealet. Der er ikke i det 

foreliggende materiale inddraget overvejelser i forhold til hvad der skal ske med de øvrige 

aktiviteter i SKFC i tilfælde af at hele anlægget lukkes. Det vil først ske i en eventuel 

efterfølgende analyse, hvor der udover de økonomiske forhold også inddrages 

indholdsmæssige aspekter.

Scenarie 3:

Svømmehallen flyttes til ”Lille Skagen” på Hedeboarealet, mens resten af den nuværende 

SKFC anlæg fortsætter uændret på den nuværende adresse på Kirkevej 19, 9990 

Skagen.

Der er tilknyttet et notat til sagen – ”Notat: Økonomiske scenarier for ny svømmehal i 

Skagen” – der nærmere beskriver de 3 scenarier og deres forudsætninger.

Derudover er der tilknyttet bilag – ”Analyse af økonomi omkring SKFC” – som i detaljer 

beskriver de økonomiske modeller, der ligger til grund for de 3 scenarier.

I sammenligningen af de 3 scenarier er det forudsat at driftsudgifterne i en ny svømmehal 

på Hedebo har samme størrelse som driftsudgifterne har i svømmehallen i SKFC i dag. 

Den økonomiske sammenligning af de 3 scenarier viser, at under de opstillede 

forudsætninger er scenarie 1 det billigste.
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Især forudsætninger for scenarie 2 – nedlæggelse af hele det eksisterende anlæg – vil 

kræve en større indholdsmæssig analyse, hvis dette scenarie ønskes undersøgt 

nærmere. Der kan her kort peges på forhold som:

 Behovet for yderligere kapacitet på idrætshal

 Løsning af spørgsmålet med overnatningerne i dag i SKFC

 Øget åbningstid i den nye svømmehal – med et niveau som i dag findes i 

Frederikshavn og Sæby svømmehaller

 Løsning af spørgsmålet om de arrangementer der i dag afvikles i SKFC

Løsning af disse forhold vil alle føre til øgede udgifter, som gør scenarie 2 dyrere og 

dermed gør udgiftsforskellen til scenarie 1 større. Direktionen foreslår derfor, at der ikke 

arbejdes videre med scenarie 2 og dermed, at idrætshaller, køkken og 

overnatningsfaciliteter som minimum fortsat består i det eksisterende SKFC anlæg.

Dermed står der et valg mellem scenarie 1 og scenarie 3 tilbage.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget, af hensyn til de økonomiske 

konsekvenser, vælger scenarie 1 for fremtidig svømmehalsdrift.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Økonomiudvalgets flertal tiltræder indstillingens scenarie 1.

Jytte Høyrup (V) og Jens Ole Jensen (V) begærer sagen i byrådet.

Bilag

 Bilag til byrådsmøde - Notat - økonomiske scenarier for svømmehal 
i Skagen (1745932 - EMN-2016-03289)

 Bilag til byrådsmøde - Analyse af økonomi omkring SKFC.xlsx 
(1745931 - EMN-2016-03289)

 Skagen Kultur- og Fritidscenter - opførelse af ny svømmehal og 
kommunal deponering i forbindelse hermed - notat fra BDO 
(1745625 - EMN-2016-03289)
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21 (Åben) Skagen Kultur- og Fritidscenter - ansøgning om lån
Sags ID: EMN-2016-03188

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Den erhvervsdrivende Fond, Skagen Kultur- og Fritidscenter, i det følgende SKFC, har i 

mail af 6. december 2016 fremsendt ansøgning om lån til energibesparende 

investeringer.

Der søges om lån til følgende formål:

- Vandbehandlingsanlæg, 4.774.800 kr.

- Termotæppe til 2 små bassiner, 239.000 kr.

- Urinaler uden vand, 32.400 kr.

- Vandhaner og toiletter, 88.800 kr.

I alt søges der om et lån på 5.135.000 kr. I bilag til sagen, ”Bilag til ansøgning om lån til 

energibesparende investeringer”, beskrives de enkelte investeringer i detaljer. I bilagene, 

13398 – Notat vedr. energioptimering af SKFC og 13398 – Energimærke for Skagen 

Kultur- og Fritidscenter, har det rådgivende ingeniørfirma, Brix og Kemp, foretaget en 

vurdering af energibesparelsen i investeringerne. SKFC vurderer, at energibesparelsen 

årligt udgør 210.000 kr. – svarende til en besparelse på energiudgifterne på 30% i forhold 

til niveauet i dag. Dermed anlægger SKFC en mere forsigtig vurdering af 

besparelsespotentialet end Brix og Kemp. 

SKFC søger om en kommunegaranti til at optage lån i Kommunekredit eller alternativt et 

rentefri kommunelån, der afdrages over 25 år – svarende til investeringernes 

tilbagebetalingstid.

Økonomiudvalget har tidligere behandlet ansøgning om lån til samme formål på møde 

den 22. juni 2016. Ansøgning om lån til de 4 ovennævnte formål blev ikke imødekommet, 

men blev udskudt til der er en afklaring af om de nævnte investeringer er låneberettigede 

formål. Denne afklaring er ikke opnået, idet Social- og Indenrigsministeriet endnu ikke har 

svaret på Frederikshavn Kommunes henvendelse om spørgsmålet. Det er BDO’s, 

kommunens revision’s, holdning, at de overnævnte investeringer ikke er omfattet af 

lånebekendtgørelsens regler og den fortolkning af regelsættet som praktiseres i dag, og 

dermed ikke er låneberettigede udgifter. Der vil derfor skulle deponeres det tilsvarende 

beløb i tilfælde af, at der gives en kommunegaranti til lånet. En eventuel deponering 

frigives med 1/25 de kommende 25 år. Renterne frigives løbende.
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SKFC gør opmærksom på, at svømmehallen ikke kan leve op til de nye krav til 

vandkvaliteten, som træder i kraft den 1. juli 2017, hvis ikke der investeres i det nye 

vandbehandlingsanlæg. SKFC har igennem længere tid været i forhandling med Jysk 

Svømmebads-Teknik om levering af et nyt vandbehandlingsanlæg. På grund af lang 

leveringstid og det forhold af flere andre svømmehaller også har brug for nye 

vandbehandlingsanlæg har SKFC behov for en hurtig afklaring.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

 drøfte om man ønsker at imødekomme ansøgningen fra Skagen Kultur- og 

Fritidscenter

 Skagen Kultur- og Fritidscenter får en kommunal garanti for et 25 årligt lån i kredit 

på 5.135.000 kr., såfremt man beslutter, at imødekomme ansøgningen

 Frederikshavn Kommune deponerer 5.135.000 kr. i overensstemmelse med 

revisionens vurdering, og herefter afventer Social- og Indenrigsministeriets svar.

 der indarbejdes en frigivelse af deponeringen fra budget 2018 på 205.400 kr.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Økonomiudvalgets flertal tiltræder at imødekomme ansøgningen og foretage en 

tilsvarende deponering. Hvis der opnås positivt tilsagn fra Staten frigøres deponeringen. 

Denne beslutning forudsætter, at Skagen Kultur- og Fritidscenter anmodes om, sammen 

med den kommunale administration, at udarbejde et overblik over hvordan 

svømmehallen kan udvikles og opgraderes.

Jytte Høyrup (V) og Jens Ole Jensen (V) kan ikke imødekomme ansøgningen.

Bilag

 Låneansøgning-5.133.800 kr (1740958 - EMN-2016-03188)
 Bilag til låneansøgning-5.133.800 kr.-v2 (1740957 - EMN-2016-

03188)
 13398 - Notat vedr. energioptimering af SKFC, d. 20160525 

(1327848 - EMN-2015-01525)
 13398 - Energimærke for Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 

19, 9990 Skagen (1327850 - EMN-2015-01525)
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22 (Åben) Ansøgning fra Østervrå Idræts- og Kulturcenter om udbetaling af 
samlet driftstilskud for 2017
Sags ID: EMN-2016-03253

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Center for Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU/ØU

Sagsfremstilling
Den selvejende institution Østervrå Idræts- og Kulturcenter ansøger Frederikshavn 

Kommune om at få udbetalt institutionens samlede driftstilskud for 2017 i januar måned 

frem for den normale udbetaling i 4 rater.

Østervrå Idræts- og Kulturcenter oplyser, at baggrunden for ansøgningen, er at en samlet 

udbetaling vil reducere centerets omkostninger til byggekredit i forbindelse med 

realisering af projektet ”Vi bevæger Østervrå”.

I ansøgningen fremgår, det at en væsentlig del af projektet er finansieret via tilskud og lån 

og disse midler udbetales først ved projektets afslutning.

Derfor vil Østervrå Idræts- og Kulturcenter, i første halvdel af 2017, opleve et øget behov 

for likviditet til betaling af forskellige udgifter forbundet med udvidelsen af centeret med 

blandt andet bibliotek og ungdomsklub.

Økonomicenteret oplyser, at Østervrå Idræts- og Kulturcenters samlede driftstilskud for 

2017 er fastsat til 1.478.106 kr.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af ansøgningen. Konsekvensen vil være et 

større likviditetstræk først på året. 

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget efter en 

konkret vurdering anbefaler ansøgningen og fremsender den til godkendelse i 

Økonomiudvalget. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 07-12-2016
Sendes videre til beslutning i Økonomiudvalget.

Beslutninger:
Godkendt.
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Bilag

 Ansøgning KFU udbetaling driftstilskud (1732539 - EMN-2016-03253)
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23 (Åben) Leasing - Genbrugshjælpemidler 2017
Sags ID: EMN-2016-02898

Sagsbehandler: Susanne Tannert

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence
SOU/ ØU

Sagsfremstilling
Ved byrådets vedtagelse af budget 2009 blev det besluttet, at indkøb af genbrugshjæl-

pemidler fortrinsvis finansieres ved en leasingaftale. Leasingaftalen indgås årligt og skal 

godkendes i Økonomiudvalget efter indstilling fra Socialudvalget.

Frederikshavn Kommune har indhentet tilbud fra KommuneLeasing, og Økonomiudvalget 

skal efter indstilling fra Socialudvalget vælge en af de 2 rentemodeller i tilbuddet.

KommuneLeasing har over en årrække konsekvent vist sig at være markant billigere end 

de øvrige indhentede tilbud, og derfor er der ikke indhentet tilbud fra andre.

Det er fuldt ud i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunens finansielle strategi 

(punkt 5.6), hvor det fremgår, at der af og til skal indhentes kontroltilbud.

KommuneLeasings tilbud

Tilbuddet er en leasingaftale, der etableres som en oparbejdningsaftale. Dette betyder, at 

Frederikshavn Kommune får en ramme på 12 mio. kr., som bruges til indkøb af genbrugs-

hjælpemidler for hos forskellige leverandører. Det samlede beløb for indkøbet tilbagebe-

tales med renter over en periode på 4 år. Leasingydelsen betales årligt over en fireårig 

periode uanset valg af rentemodel. Det femte år køber Frederikshavn Kommune 

hjælpemidlerne af KommuneLeasing for et beløb, der svarer til den årlige leasingydelse.

Model 1 Model 2

Rentetype Variabel rente Fast rente

Rentemodel Reguleres efter KommuneLeasings 

12 måneders funding (dvs. ud fra den 

rente, KommuneLeasing kan opnå 

over en 12 måneders periode)

Renten låses på datoen for 

indkøbsperiodens 

afslutning

Renteniveau pr. 

17. oktober 2016 0,40% 0,51%

Valgmulighederne

Fordelen ved valg af fast rente med model 2 er, at renteniveauet ligger fast for hele beta-

lingsperioden. Dog fastlægges renten først ved indkøbsperiodens afslutning, hvilket bi-

bringer en større usikkerhed. Den variable rente i model 1 giver en lavere renteudgift med 

den nuværende rente, men der er usikkerhed om rentens udvikling. 
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Begge modeller kan afholdes indenfor hjælpemiddelområdets budget. Det forventes, at 

tilbuddets ramme på 12 mio. til indkøb af genbrugshjælpemidler udnyttes fuldt ud.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget at indgå leasingaftale med KommuneLeasing med rentemodel 1.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen anbefales.

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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24 (Åben) Fastsættelse af priser for bolig- og erhvervsgrunde 2017
Sags ID: EMN-2016-03047

Sagsbehandler: Jette Højriis

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har bolig- og erhvervsgrunde til salg som katalogvarer. Oversigt 

over bolig- og erhvervsgrunde vedlægges som bilag 1.

Pr. 1. december 2016 har Ejendomscenteret i 2016 solgt 2 boliggrunde samt 3 

erhvervsgrunde, hvilket fremgår af bilag 1.

Ejendomscenteret indstiller, at priserne for bolig- og erhvervsgrunde fastholdes i 2017, 

idet Ejendomscenteret vurderer, at priserne svarer til markedsprisen.

I lighed med 2016 indstiller Ejendomscenteret, at der ikke iværksættes kampagner for 

salg af boliggrunde til nedsat pris i 2017.

Sæbygårdvej 13, 9300 Sæby - erhvervsjord

Ejendomscenteret har modtaget henvendelse om køb af erhvervsjord beliggende 

Sæbygårdsvej 13, Sæby – vist på kortbilag 2. Ejendommen har tidligere været udbudt til 

salg for 1.240.000 kr. ekskl. moms, men der indkom ingen konditionsmæssige købstilbud. 

Ejendomscenteret har nu udbudt ejendommen til salg for 1.080.000 kr. ekskl. moms og 

indstiller, at ejendommen indgår i det samlede katalog over erhvervsgrunde til salg. 

Ejendomscenteret har bemyndigelse til, at gennemføre salget lig øvrige ejendomme i det 

samlede katalog over erhvervsgrunde.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at

 salgsprisen for boliggrunde forbliver uændret

 salgsprisen for erhvervsgrunde forbliver uændret

 der ikke iværksættes kampagner i 2017 for salg af boliggrunde til nedsat pris

 erhvervsgrunden på Sæbygårdvej 13, Sæby udbydes til salg for 1.080.00 kr. 

ekskl. moms og indgår det det samlede katalog over erhvervsgrunde til salg.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.
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Bilag

 Bilag 1 - Oversigt over bolig- og erhvervsgrunde til salg i 2017 
(1721380 - EMN-2016-03047)

 Bilag 2 Sæbygårdvej 13 (1722941 - EMN-2016-03047)
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25 (Åben) Tillægsbevilling - prisfastsættelse af lejeaftaler for mobilmaster 
og antenner
Sags ID: EMN-2016-00937

Sagsbehandler: Jeanette Beck Kristensen

Ansvarligt center: Ejendom Køb og Salg

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Gennem samarbejdet i Business Region North Denmark (BRN) er der udarbejdet forslag 

til fælles leje- og kontraktvilkår for opstilling af mobilmaster og- antenner. 

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale byrådet at vedgå disse fælles 

leje- og kontrakts vilkår.

I BRN arbejdes der med et projekt for at sikre de 11 nordjyske kommuner en bedre 

dækning af såvel mobil- som bredbånd i regionen. Projektet har arbejdet med at afdække 

og undersøge mulige barrierer for udbredelsen af såvel mobil- som bredbånddækningen 

og danne grundlag for løsninger af disse.

Kommunerne og Regionen kan bidrage indirekte til at understøtte bedre mobil- og 

bredbådsdækning ved at reducere udbydernes barrierer og dermed støtte deres 

prioritering af, at udvikle infrastrukturen i Nordjylland. Dermed sikrer kommunerne og 

Regionen, at betingelserne for vækst, erhvervsudvikling og bosætning i Nordjylland kan 

fastholdes og forbedres. Det er i denne kontekst, at disse tiltag skal ses. I relation til den 

nedgang i lejeindtægt skal Frederikshavn Kommune samtidig se på den værdi, det giver 

for den enkelte borger og virksomhed, at kommunen er med til at fremtidssikre ny 

teknologi i kommunen.

Som en del af projektet er der udarbejdet en ”Fælles mastepolitik” for Nordjylland, som 

BRN’s bestyrelse har vedtaget at anbefale på sit møde i februar 2016.

BRN bestyrelse anbefaler derfor de nordjyske kommuner:

At anvende Energistyrelsens Metode 1 for arealer til Masteleje, og at anvende 

Energistyrelsens Metode 2 for arealer til montering af antenner på bygningsdele –

se ”Notat om beregningsmodeller for mobilmaster og antenner”.

Disse metoder er også anvendt i Region Fyn og på Sjælland, der har igangsat og 

gennemført tilsvarende, og vil således være understøttende for teleindustriens ønsker om 

ensartede vilkår på et nationalt plan. I de nordjyske kommuner som er med i BRN 

samarbejdet har 9 ud af 11 kommuner vedtaget at bruge metoderne.
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Anbefalingen baseres på en vurdering af, at metode 1 er både den mest gennemskuelige 

prisfastsættelse for såvel teleudbyder som udlejer, og det er samtidigt den administrativt 

letteste model at anvende.

Metoden egner sig dog ikke på samme gennemskuelige måde for bygningsdele, idet 

bygningsdelens reelle markedsværdi har større indbyrdes variation, og monteringen af 

antenner kan have betydning for såvel bygningens konstruktion som arkitektonisk 

indflydelse, hvilket metode 2 kan tage højde for.

Lejepriser for lejemål i cloostårnet reguleres efter særligt takstblad og efter andel for leje 

af teknikrum ”lejepriser for placering af radiokommunikationsudstyr i Cloostårnet”, og 

påvirkes ikke af aktuelle sag og beregningsmetode.

Økonomi:

Anvendelsen af ovennævnte beregningsmodeller, reducerer kommunens lejeindtægter 

væsentligt. Den samlede årlige lejeindtægt er pt. på ca. 427.233,-.  Årlig mindre 

lejeindtægt er på 245.833,- kr. og har betydning for flere udvalg. 

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

 kommunen for fremtiden anvender Metode 1 for beregning af arealleje ved 

masteopstilling

 kommunen for fremtiden anvender metode 2 for beregning af arealleje ved 

antennemontering på bygningsdele

 aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2017

 der ved genforhandling af alle eksisterende lejeaftaler for arealleje til 

masteopstilling og antennemontering genforhandles med anvendelse af de 

vedtagne beregningsmodeller

 Ejendomscenteret bemyndiges til at tilrette kontraktslige vilkår, således disse er 

ensartet med regionens 11 kommuner og Region Nordjylland

 der gives en tillægsbevilling på 62.890 kr. til Kultur og Fritidsudvalget på grund af 

mistede indtægter som følge af beregning af arealleje ved masteopstilling og 

antennemontering, finansieret af likvide midler i budgetår 2017 og øvrige 

budgetoverslagsår

 der gives en tillægsbevilling på 20.304 kr. til Teknisk udvalg på grund af mistede 

indtægter som følge af beregning af arealleje ved masteopstilling og 

antennemontering, finansieret af likvide midler i budgetår 2017 og øvrige 

budgetoverslagsår

 der gives en tillægsbevilling på 162.639 kr. til Økonomiudvalget på grund af 

mistede indtægter som følge af beregning af arealleje ved masteopstilling og 

antennemontering, finansieret af likvide midler i budgetår 2017 og øvrige 

budgetoverslagsår

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Oversigt over master og antenner - nuværende og nye lejeaftaler 
(1738682 - EMN-2016-00937)

 Notat om beregningsmodeller for mobilmaster og antenner (1740611 -
EMN-2016-00937)
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26 (Åben) Etablering af sommerbus i Skagen
Sags ID: EMN-2016-03280

Sagsbehandler: Sofie Synnestvedt Olsen

Ansvarligt center: Center for Bibliotek- og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU/ØU

Sagsfremstilling
I februar 2016 ansøgte Frederikshavn Kommune Trafikstyrelsens pulje til forbedring af 

den kollektive trafik i yderområder om 303.214 kr. som 50% tilskud til iværksættelse af en 

Sommerbus i Skagen – sightseeing-bus til Danmarks nordligste turistmål.

Frederikshavn Kommune ønskede at iværksætte en sommerbus, som kunne bringe 

turister rundt i Skagen, især med fokus på tilbud til de turister, som ikke har egen bil med 

på ferie. 

Kommunen fik afslag på ansøgningen med den begrundelse, at der i projektet var tale 

om en begrænset målgruppe (krydstogtturister) samt, at det må forventes, at der på 

markedsmæssige vilkår vil kunne etableres befordring til netop denne målgruppe.

Med baggrund i et manglende økonomisk råderum ønskede Plan- og Miljøudvalget ikke 

at støtte projektet, men ønskede en undersøgelse af, hvorvidt finansiering af driften 

kunne rejses via sponsormidler lokalt i erhvervslivet i Skagen i samarbejde med Turisthus 

Nord og Skagen Cruise. Det lykkedes ikke at skaffe lokalt tilsagn om de nødvendige 

sponsormidler på ca. 100.000 kr. årligt. 

Der er fortsat lokalt ønske om etablering af en sommerbus i Skagen, og det er et ønske, 

at sommerbussen etableres også til gavn for lokale beboere. En køreplan kan 

tilrettelægges efter de behov og ønsker, der fremkommer frem mod en køreplanstart, så 

ruten tilrettelægges i forhold til også at kunne tilgodese interne rejsebehov for fx beboere, 

der i sommerperioden er beskæftiget i hotel- og restaurationsbranchen i Skagen eller 

lokale med behov for at benytte kollektiv trafik til/fra Gl. Skagen mod centrum.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der tidligst etableres sommerbus fra juni 2018 for at 

sikre et solidt samarbejde omkring markedsføring, billettering osv.

Frederikshavn Kommunes eneste nuværende sommerbusrute er Palmestrandsbussen 

(rute 14 i Frederikshavn). Erfaring fra denne rute viser en gennemsnitlig benyttelse på 10 

brugere pr. dag i 2016. Indtægten fra brugerne dækker således maximalt 10% af rutens 

udgift. Det giver en udgift på 80.000 – 90.000 kr. på rute 14. 

Ved iværksættelse af sommerbus i Skagen fra sommer 2018 kan man i løbet af næste 

efterår tage en beslutning om, hvorvidt Palmestrandsruten eventuelt skal være med til at 

finansiere oprettelse af sommerbussen i Skagen, eller om de nødvendige midler kan 

findes ved sponsorindtægter eller andre servicejusteringer.
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Økonomi

Udgiften til sommerbussen var i ansøgningen anslået til 287.360 kr. årligt. Da 

bustrafikken i mellemtiden har været i udbud, er timeprisen steget fra 640 til 660 kr. Det 

betyder, at udgiften ultimo 2016 må estimeres til at blive 295.500 kr.  Fra 

modtagefaciliteterne for cruisegæster på Skagen Havn er det muligt at udstede 

dagsbilletter, der kun gælder cruisegæster, samtidig med at øvrige passagerer, der har 

behov for at benytte kollektiv trafik, kan benytte rejsekort eller zonebilletter. 

Indstilling
Med baggrund i en henvendelse indstiller Social-, sundheds- og kulturdirektøren, at

udvalget drøfter og tager stilling til

 om Kørselskontoret skal arbejde på iværksættelse af en sommerbus i Skagen og i så 

fald, om projektperioden strækker sig over 2 år fra juni 2017 eller fra 2018

 om der kan findes midler kommunalt, eller om udvalget finder, at ruten skal 

financierens via sponsormidler fra det lokale erhvervsliv. Alternativt kan udvalget 

beslutte at inddrage servicejusteringer på kommunens øvrige net for at tilgodese 

etableringen af en lokal rute i Skagen

 om udvalget finder, at man med baggrund i NTs kommende trafikplan om mobilitet for 

alle skal fremsende ny ansøgning til Trafikstyrelsen pulje til forbedring af kollektiv 

trafik i yderområder. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 07-12-2016
Udvalget bakker op om, at der etableres en sommerbus fra 2017 med en forudsætning 
om at det ikke påvirker serviceniveau på øvrige ruter. 

Der ansøges om midler fra Trafikstyrelsen.
Udvalget anmoder økonomiudvalget om at medfinansiere bybussen fra puljen til fremme 
af turisme. Ligeledes arbejdes der videre med at rejse sponsorater til finansiering af 
ruten.

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt man er indstillet på 
at bidrage med den nødvendige finansiering fra ”Pulje til Erhvervs-, turisme og kulturelle 
formål” til realisering af projektet.

Beslutninger:
Projektet og finansieringen godkendes.

Bilag
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27 (Åben) Godkendelse af tilslutning til udbud af nyt valgsystem
Sags ID: EMN-2016-03013

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Kommunerne anvender i dag IT firmaet KMD’s valgssystem. Systemet er det sidste 

monopolsystem, som nu konkurrenceudsættes. Kommunernes IT-fællesskab, KOMBIT, 

skal stå for udbuddet. For at KOMBIT går i gang med udbudsprocessen, kræver det, at 

den enkelte kommune tilslutter sig udbuddet og at samtlige 98 kommuner tilslutter sig 

udbudsprocessen.

KOMBIT har lavet et oplæg til en ny valgløsningen sammen med en arbejdsgruppe og en 

styregruppe, hvor kommunerne har været repræsenteret.

Det nye løsning indebærer bl.a.4 væsentlige fordele:

 Hurtigere og mere præcis stemmeoptælling

 Tilpasset valgkort, der eksempelvis kan indeholde oversigtskort mm.

 Øget mulighed for indsigt i valgdata og valresultatet til eksempelvis partier, 

forskere mfl.

 Online vælgerregister over alle vælgere

Prisen på det nye system forventes at være på maksimalt 5,3 kr. per borger pr. år i 

afskrivningsperiodens 6 år. Herefter forventes prisen at falde.

I afskrivningsperiodens 6 år forventes en gennemsnitligt besparelse på tværs af 

kommunerne på 15-20 pct. I forhold til prisen på det nuværende system. 

Et nyt valgsystem forventes klar til test i forbindelse med Europaparlamentsvalget i 2019. 

Hovedsystemet til Europa-Parlaments valget vil stadig være KMD’s valgsystem.   

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at KOMBIT’s 

udbudsproces godkendes. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
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Bilag



Økonomiudvalget - 14-12-2016 14:30 Side 50 af 55

28 (Åben) Ansøgning fra Sæby Basketball Club om indgåelse af 
sponsoraftale for sæsonen 2016-2017
Sags ID: EMN-2016-03112

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Sæby Basketball Club om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 

2016/2017.

Sæby Basketball Clubs damehold deltager i 1. division Vest (1. division er delt op i en Øst 

og Vest turnering). 1 division er den næst højeste turnering i Danmark og ligger lige 

under Dameligaen.

Sæby Basketball Club er den eneste basketballklub inden for dame-basket Nord for 

Århus, som er så højt placeret i Basketball-forbundets Danmarksturnering. Klubben har 

store udgifter i forbindelse med de lange ture til turneringskampene, som strækker sig 

helt til byer som Odense, Horsens, Lemvig og Århus. Det er lykkes for Sæby Basketball 

Club igennem flere sæsoner at fastholde spillere som er opvokset i Sæby og 

Frederikshavn, men som nu er bosat i Aalborg og Hjørring. Disse spillere bruger meget 

tid, og er forbundet med store udgifter, til at komme til Sæby flere gange om ugen, i 

forbindelse med træning og kampe. 

Sæby Basketball Club har hjemmebane i Sæby Fritidscenter, hvor der laves 

kampprogrammer til alle hjemmestævner. 

Trænerteamet består af Henrik Hansen som cheftræner, uddannet A- instruktør i 2007, 

som er en af de højeste uddannelser inden for Dansk Basketballforbund. Samt 

assistenttræner Jens Peter Legaard som også har flere uddannelser inden for basket på 

sit CV.

Sæby Basketball Club var for 3-4 år siden i nedgang medhensyn til antal medlemmer 

samt hold, specielt var det ”sløjt” med ungdomshold, men med en ihærdig indsats 

igennem de sidste par år, er det lykkes at vende nedgang til fremgang, hvor klubben nu 

tæller flere ungdomshold i U/10-12 drenge og piger, samt U-14 drenge, hvor de 

”dygtigste” deltager i ”grandprix- turneringer” for hold i hele Jylland. 

Klubben ansøger om et sponsorbeløb på 20.000 kr. 
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Som modydelse tilbydes tryk på dameholdets spilledragter, opsætning af banner til 

hjemmestævner, samt tryk af annonce i kampprogrammer ved hjemmestævner. Desuden 

sendes der en artikel til Nordjyske Medier, samt til Sæby Avis. En omtale om optakt samt 

et kampreferat, hvor der forsøges at få foto af spillere eller kamp-situationer. 

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte til eliteidræt 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 i TV, hvor man kan se 

reklamer på trøjer og bander m.v., 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.

Der er i 2016 disponeret i alt 640.000 kr. af de 2 budgetbeløb.

Indstilling
Økonomidirektøren 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 20.000 kr. med Sæby Basketball Club for sæsonen 

2016/2017 med modydelser som tilbudt.

Udgiften foreslås afholdt af den i budgettet optagne pulje til eliteidræt.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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29 (Åben) Sygefraværsstatistik oktober 2016 (ØU)
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar til oktober 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2015 til og med 

oktober 2016 vist pr. måned. 

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 statistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til efterretning.

Bilag

 Sygefraværsstatistik Oktober 2016 (1726737 - EMN-2016-01155)
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30 (Lukket) Salg af arealer beliggende Nordens Alle 6 og Virkelyst 14, 
Sæby

Beslutninger:
Anbefales.
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31 (Lukket) Eventuelt køb af Ivar Huitfeldts Vej 4 og Højrupsvej 2D

Beslutninger:
Økonomiudvalgets flertal anbefaler indstillingen.

Carsten Sørensen (DF) kan ikke tiltræde.
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